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A Baráti Körünk elmúlt évi tevékenysége a Közgyűlésünk által 2014 májusában 

elfogadott „Cselekvési terv”-ben meghatározottak szerint, valamint a két 

évtizeddel ezelőtti megalakulásunkkor megfogalmazott irányvonal mentén, a 

civil szervezetünk megalakulásának huszadik évfordulójára való felkészülés 

jegyében zajlott. 

 

Szervezeti életünk terén fontos lépés, hogy kellően erős szándékunk és 

határozottságunk volt a tagrevízióhoz, melynek következtében a 206 fős 

taglétszámunk 170 főre csökkent, de ezzel együtt a „kevesebb több” gondolat 

mentén erősítettük a Baráti körünket. Az év végére a taglétszámunk 180 főre 

emelkedett, mely 2015 első hónapjaiban még tovább növekedett. Ugyancsak a 

szervezeti életünkhöz kapcsolódó eredményünk, hogy előkészítettük a szervezeti 

felépítésünk korszerűsítését, melynek végrehajtásával a 20. évünkben, a 

megváltozott külső és belső viszonyokhoz és elvárásokhoz igazítjuk a civil 

szervezetünk felépítését és tagolódását. 

 

A 2014-es esztendő méltó folytatása volt a két évtizedes munkánknak, melynek 

fő irányai változatlanul a hadtörténelmi hagyományaink ápolásához, az ifjúság 

hazafias-honvédelmi neveléséhez, a nemzetünk történelmi alapjain nyugvó 

nemzetközi kapcsolatok erősítéséhez, a katonakultúra népszerűsítéséhez 

kapcsolódtak, s az általános cél változatlanul a honvédelem társadalmilag fontos 

ügyének támogatása, a hadsereg és a civil társadalom közötti kapcsolat erősítése. 

 

Tevékenységünk sikerét fémjelzi a „Negyedik gúla” néven ismert projektünk, 

melynek eredményeként újjáépült az I. világháború doberdói poklának emléket 

állított hadiemlék, valamint a Gyilkos tó partján felállításra került az általunk 

adományozott Szent István szobor. Székesfehérváron kialakított Gyergyó-

emlékpark ünnepélyes avatásán is elhangzott, hogy a Baráti körünk 

tevékenysége alapozta meg a két város közötti kapcsolat kialakulását és 

erősödését. Az év során tovább erősítettük a szlovén, az olasz, a partiumi és az 

erdélyi kapcsolatainkat. Szeptemberben élmény teli és sikeres hagyományőrző 
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utat hajtottunk végre Nagyvárad, Gyergyószentmiklós úti céllal, mely tovább 

erősítette határon túli kapcsolatainkat, és a Baráti körünk közösségét. 

 

A fiatalok honvédelmi neveléséhez kapcsolódó eredményeink számokban is jól 

mérhetőek, hiszen 2014 októberében köszöntöttük a Hazafiság Iskolája 

pedagógiai programunk (a 2011 őszi kezdés óta) tízezredik résztvevőjét, illetve 

a III. Ifjúsági Honvédelmi Táborban (2014. július 6-16, Zánka) összesen több 

mint 300 gyermek vett részt. A kisgyermekeknek és kisgyermekes családoknak 

szóló, „Apródképző” elnevezésű programunkkal az év során, több új helyszínen 

is bemutatkoztunk, és így az év során közel 1000 fő, 4-8 éves kisgyereknek 

adtunk élményt. 

 

Az év során rendeztük meg a „Szent László, a lovagkirály” nemzetközi 

gyermekrajzpályázatot, melyre több mint ezer pályamunka érkezett, s az 

alkotásokból nagyszabású kiállítást rendeztünk Nagyváradon és 

Székesfehérváron. 2015 tavaszán már a harmadik rajzpályázatunkat hirdettük 

meg, mely az „Ólomkatona” címet kapta. Az ólomkatona által közvetített szinte 

emberi értékekre, valamint a gyermekek kedvelt játéka által megjelenített 

hadtörténelemre sokan ráéreztek, és a 2015 évi rajzpályázatunkra 355 

pályamunka érkezett, melyek Nagyváradon és Székesfehérváron is kiállításra 

kerültek, kerülnek. 

 

A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely működtetésében való 

szerepvállalással, az ehhez kapcsolódó tőkeemeléssel hozzájárultunk ahhoz, 

hogy a KEMPP sikeres és eredményes évet zárhatott. Az általunk ott 

megrendezett programok közül kiemelkedik az V. Honvédfesztivál (2014. 

szeptember 22-29.), melynek programelemei külön-külön is magas résztvevő és 

nézőszámot generáltak. A Honvédfesztivál ismételten hozzájárult a honvédelem 

és a hadtörténelem népszerűsítéséhez, a Baráti Körünk tevékenységének 

széleskörű bemutatásához. A Katonai Emlékparkban megvalósított 

programjaink és rendezvényeink sorát gazdagította az „Élő történelem”című, 

hagyományőrző szervezetekkel közös program, az „Emlékparki Nyár” 

elnevezésű katonazenekari koncertsorozat, valamint több történelmi és kulturális 

kiállítás is. 

 

A most áttekintett időszakhoz tartozik a 2015. április 11-én megrendezett „Élő 

történelem” rendezvény is, melyen a sok résztvevő és érdeklődő között a Baráti 

Körünk több tagja is jelen volt. 

 

A katonakultúra népszerűsítését szolgáló tevékenységünk kiemelkedő 

eredménye a „Réz-szimfónia - 120 év katonazene a királyok városában” című 

könyv kiadása és annak színvonalas könyvbemutatója.  

 



A már hagyományosnak mondható rendezvényeink közül kiemelkedik a 

„Fehérvár köszönti katonáit”, mely 2014-ben már 19. alkalommal teremtett 

lehetőséget a honvédelem társadalmi támogatásában kimagasló munkát végzők 

ünnepélyes köszöntésére, ahol ismét átadásra kerülhetett a Gyuricza gyűrű 

kitüntetés.  Dr. Gyuricza Béla vezérezredesre, szervezetünk örökös elnökére is 

bensőséges ünnepségen emlékeztünk, születésének 75. évfordulója napján. Nagy 

örömünkre a rendezvényre eljöttek az egykori pályatársak és a HTBK OSZ 

elnöke is. 

 

A Baráti körünk megalapításának 20. évfordulója alkalmából – 2014 

decemberében –Székesfehérvár MJ Város Önkormányzata Dísztermében 

megrendezett ünnepi közgyűlésen összegeztük a szervezet tapasztalatait. Igen 

impozáns és nagy ívű munkáról adhattunk számot. Örömünkre megjelentek a 

megye, a város prominens személyiségei, a szervezetünket a két évtized során 

támogató szervezetek vezetői és tagjaink. A szervezetünk elnöke, elismerés és 

köszönetként emléktárgyakat adott át a két évtized során meghatározó 

személyeknek.  

 

2015. április 1-én megrendezett Közgyűlésünkön elfogadásra került – a 

megváltozott jogi környezet követelményeihez igazodó, és a további magas 

színvonalú munkavégzésünk kereteit biztosító – új alapszabályunk.  A 

Közgyűlésen az elnökünk, Dr. Cser-Palkovics András úr bejelentette, hogy nem 

kíván indulni az elnöki tisztségért a május 21-én esedékes Ünnepi és Tisztújító 

Közgyűlésen.  

 

Az elmúlt hetekben, hónapokban sikerült megfelelően előkészíteni az Ünnepi- 

és Tisztújító Közgyűlésünket, a huszadik alkalommal megrendezendő „Fehérvár 

Köszönti Katonáit” ünnepi estet, valamint hamarosan kiadásra kerül a Baráti 

Körünk két évtizedes tevékenységét bemutató könyvünk is. 

 

Összességében kijelenthető, hogy a jelenleg lezáruló – az előző Cselekvési 

Tervünkhöz kapcsolódó – egy éves időszak, méltó folytatását jelentette a Baráti 

Körünk előző éveinek, s segítette megvalósítani a társadalmilag hasznos 

célkitűzéseinket, s hozzájárult a honvédség társadalmi támogatottsága 

fokozásához, a hadsereg és a civil társadalom kapcsolatának további 

erősítéséhez. 
 

2015. április 20. 
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