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A HTBK SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE ELNÖKSÉGÉNEK 2021. ÉVI 

BESZÁMOLÓJA A SZERVEZET MUNKÁJÁRÓL 

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetének előző évi tevékenysége 

a folytonosan fellépő Covid járvány hullámok által determináltan, az érvényben lévő 

veszélyhelyzet adta lehetőségek kihasználásával, még mindig sok sajátossággal, ismét 

Közgyűlés tartása nélküli határozathozatallal („távszavazással”) hozott döntéssel (2021. május 

03-én kelt jegyzőkönyv), a „Cselekvési terv”-ben megfogalmazott feladatokra koncentrálva, az 

Alapszabályban meghatározott célok teljesítése érdekében folyt. A beszámoló áttekinti a 

történteket, értékeli a 2021. április 1. - 2022. április 1. közötti időszakban elvégzett feladatokat. 

Első szavunk tagságunk dicsérete kell, legyen, hiszen ismételten eleget téve kérésünknek hitet 

tett amellett, hogy kérésünk megalapozott, és a tavalyi évhez hasonlóan kétharmaduk részt vett 

a távszavazásban, visszaküldte szavazólapját. Munkánkhoz nagy erőt adott az a támogatás, 

miszerint valamennyi határozati javaslatot döntően túlnyomó többség elfogadta, biztosítva 

bennünket, hogy értékelik munkánkat, elfogadják beszámolóinkat, az általunk javasolt 

feladatokat, megerősítették, hogy jó úton haladunk és mögöttünk állnak. 

Fő célunk volt a 26. éve folytatott tevékenységünk tapasztalatai alapján, a világjárványt követő 

időszakban a lehetőségeink hatékony felhasználásával, tagjaink közötti kapcsolatok 

megújításával, tevékenységünk tartalmi korszerűsítésével folytatni a honvédelem 

össztársadalmi ügyének még szélesebb körű propagálását, az eddigi eredményes munkát. 

A 2021-22-es Cselekvési tervünkben is elsődleges volt a honvédség és a társadalom 

kapcsolatának erősítése, a hazafiság és a honvédelem fontosságára irányuló figyelem 

fenntartása, részvétel a fiatalok hazafias és honvédelmi nevelésében, a véleményformálók 

figyelmének ráirányítása a hazánk biztonságát veszélyeztető tényezőkre, a honvédség 

feladatainak és katonáink helytállásának bemutatása, a katonai hagyományok ápolása, a 

katonakultúra terjesztése, a hadtörténelem népszerűsítése, a NATO, valamint az EU közös 

biztonság- és védelempolitikája aktuális kérdéseinek bemutatása, a KEMPP szolgáltatásainak 

bővítése, a kiállítások korszerűsítése, és a módszertani központ jellegének erősítése. Ezek 

keretén belül alapvető feladatainknak tekintettük a MHP és a székesfehérvári honvédségi 

szervezetekkel történő kapcsolat felvételét, illetve megújítását, tagjaink COVID elleni 

védelmének támogatását, a járványt követően a tagság kohéziójának erősítését, az Ifjúsági 

Tagozat munkájának és a  Szenior Tagozat tevékenységének segítését, tagságunk aktivizálását, 

az önkéntes munka megfelelő okmányolását, pénzgazdálkodásunk előírásszerű végzését, a 

feltételrendszer folyamatos biztosítását, anyagi készleteink pontos nyilvántartását, pályázati és 

támogatást szerző tevékenységünk folytatását, a KEMPP felújítási és lehetséges bővítési 

munkálatainak megtervezését, segítését. 

Tevékenységünk színterei voltak Székesfehérvár, Katonai Emlékpark Pákozd-Nemzeti 

Emlékhely, a Magyarországon található HTBK szervezetek székhelyei, a Kárpát-medence, az 

Isonzó folyó környezete. 

http://www.htbkszfvar.hu/
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Az elmúlt évet is nagymértékben befolyásolta a járványhelyzet, ahogy utaltunk is rá, 

célkitűzésünkben túlzottan optimisták voltunk. Fontos hangsúlyozni, hogy a súlyos 

korlátozások sajnos egész éves tevékenységünket nehezítették, és nem csak a Közgyűlés 

megtartását akadályozták meg. A nyári hónapokban történt enyhítések ellenére a változó 

intenzitású, több hullámban jelentkező pandémia sok gondot okozott. Sajnálatosan több 

programunkat nem vagy csak módosított tartalommal és kisebb létszámmal tudtuk 

megrendezni. Tervezett tavaszi és évvégi programjaink jelentős része el is maradt, illetve csak 

igen korlátozott létszámban tarthattuk meg, tagságunk elektronikus úton tudta követni. A 

Katonai Emlékpark késve, május 21-én nyithatta kapuit. A járvánnyal kapcsolatos elírások 

(létszámkorlátozás, távolságtartás, védettségi igazolás, maszkviselés, fertőtlenítés) betartására 

nagy figyelmet fordítottunk. Ezekre a beszámoló további részeinél már csak részben térünk 

vissza. 

Munkánkról, erőfeszítéseinkről - a sok nehézség ellenére - továbbra is minden szinten és 

fórumon összességében elismeréssel szólnak, tartjuk előkelő helyünket a civil 

társadalomban és városunk szervezetei között. 

1. A honvédség feladatainak, a katonák helytállásának bemutatása, a honvédség és 

társadalom kapcsolatának erősítése 

Kiemelten fontos a honvédség feladatainak, a katonák helytállásának bemutatása, ezeken 

keresztül a honvédség és társadalom kapcsolatának erősítése. Ennek érdekében az elmúlt év 

alatt rendezvények egész sorát tartottuk. Kiemelkedő rendezvénysorozatunk a Katonai 

Emlékpark Pákozd-Nemzeti Emlékhelyen megszervezett XII. Honvédfesztivál, a IX. 

Emlékparki Nyár, továbbá az előző évinél kevesebb, de mégis jelentős számú rendezvény, 

valamint a különböző állami ünnepekhez, jubileumokhoz kapcsolódó megemlékezések sora. 

Ezek jelentős része azonban a járvány és a biztonsági előírások betartása miatt – a múlt évhez 

hasonlóan - a szokottnál jóval szerényebbek voltak 

Baráti Körünk legkiemelkedőbb, komplex programsorozata, a XII. Honvédfesztivál keretében 

a pákozd-pátka-sukorói csata 173. évfordulója alkalmából - a korábbi évektől eltérően, de az 

elmúlt évhez hasonlóan -  tartalmukban és helyszíneikben szűkített - programokkal 

emlékeztünk meg a neves évfordulóra. A nyitó napon (szeptember 25.) az Emlékparkban a 

Csatatéri Sokadalom keretében ismét csak a hagyományőrzők mutatták be az Obeliszk előtti 

területen a magyar hadtörténelem különböző korszakait, felidézve a régi idők katonáinak életét, 

egyenruháit, felszerelését, fegyverzetét, a fegyverek alkalmazási módjait. Bár a csata - a 

rendezvények részvételi létszámának korlátozása miatt – az előző évhez hasonlóan elmaradt, a 

színes gyermek-, ifjúsági- és felnőtt programokkal emlékeztünk a kiemelkedő eseményre, 

szemléltetve a katonai értékeket, a bátorságot, a kitartást és a hazaszeretetet. A nap folyamán 

nyitottuk meg a „Katonaportrék” című fotókiállítást és adott egy órás nagy sikerű koncertet 

Kapi Gábor, a „Nótás Kapitány”. A Honvédfesztivál részeként (szeptember 27.) megrendeztük 

az Általános Iskolák Honvédelmi Csapatversenyét az István Király Általános Iskolában. A 

versenyre 11 csapat nevezett, amelyet a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

nyert. A következő napon (szeptember 28.) a KEMPP-ben rendeztük a SZÁMHÁBORÚ-2021 

– Országos Hadijátékot, amelyen közel 200 diák vett részt. Délután a Sukorói Önkormányzattal 

együttműködésben 23. alkalommal szerveztük meg a megemlékezést a haditanács 173. 

évfordulóján. A Sukoró-i református templomban ökomenikus ima keretében emlékeztünk a 

szabadságharc hőseire. Szabó István államtitkár visszaemlékező beszédét követően - a 

hagyományoknak megfelelően - a Honvéd férfikar adott ismét nagyszerű műsort. A rendezvény 



3 
 

koszorúzással zárult. A zárónapon (szeptember 29.) – a csata emléknapján – a 

Székesfehérváron diszlokáló katonai alakulatok képviselői jelenlétében megemlékeztünk 

alapító és örökös elnökünkről, dr. Gyuricza Béla vezérezredesről, egykori országgyűlési 

képviselőről, politikai államtitkárról, a katonai emlékpark megálmodójáról. Életútját Sajner 

Gyula, a FEB elnöke méltatta, majd virágot helyeztünk el az emléktáblájánál. Ezt követően a 

70 éve álló Obeliszknél koszorúzási ünnepségen idéztük fel a 173. évvel ezelőtti csatát. A 

honvédelmi miniszter és a MH parancsnok képviseletében Zsiga Tamás dandártábornok, majd 

szervezetünk elnöke dr. Karsai Béla mondott köszöntőt. Megemlékező beszédet tartott dr. 

Hermann Róbert hadtörténész, megidézve az egykori eseményeket és a csata történelmi 

jelentőségét. A rendezvényt Tolcsvay Béla Kossuth díjas énekmondó műsora színesítette. 

A Katonai Emlékpark Pákozd-Nemzeti Emlékhelyen az események sorát gazdagította a szintén 

hagyománnyá vált IX. Emlékparki Nyár kulturális programsorozat (június 18. - augusztus 

19.), melynek fővédnöke ebben az évben is miniszter úr volt. Előprogramjaként és első 

eseményeként (június 18.) megnyitottuk a jelenleg Simontornyán élő Könyv család - Könyv 

István János grafikusművész és neje Könyvné Szabó Éva bőrműves népi iparművész – 

kiállítását, melyen fellépett Sárkány Kázmér operaénekes a Magyar Állami Operaház 

magánénekese és Horecsnyi Noémi zongoraművész. A hivatalos megnyitó (június 25.) 

komplex programot biztosított, jeles vendégek részvételével. Tolcsvay Béla Kossuth-díjas 

énekmondó rövid műsorát követően L Simon László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos 

ismertette a nyár végén útjára induló, a „Hazáért Körút” elnevezésű nevelési programot, 

melynek részleteire még visszatérünk. Honvédelmi miniszter úr méltatta hős elődjeinket, hisz 

ők ifjúságunk példaképei, csak úgy, mint a mai katonákat, akik a járvány idején, fegyver nélkül 

is helyt állnak. Rámutatott az emlékpark fontosságára is, ahol a magyar hadtörténelem és a 

honvédelem találkozik a hazafias honvédelmi nevelés gyakorlatával. A program a Honvéd 

Férfikar színvonalas műsorával folytatódott, majd miniszter úr felavatta és átadta az MH 37. II. 

Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, valamint a Székesfehérváron települt alakulatok 

közreműködésével felújított harcárkot, mely az időjárástól függetlenül is alkalmas arra, hogy 

az idelátogatóknak ízelítőt adjon a háborús körülmények mindennapjairól. A rendezvény az új 

teraszon fejeződött be, ahol dr. Karsai Béla elnökünk rövid tájékoztatóját követően a résztvevők 

állófogadáson vettek részt. A következő esemény az első alkalommal megrendezett Szent 

László ünnepe (június 27.), együttműködésben a Katonai Emlékparkkal, a tábori lelkészi 

szolgálatok vezetőivel és a Vitézek Történelmi Rendje Egyesület elnökségével. A Légierő 

Zenekar előadásában felcsendült Himnuszt követően ökumenikus istentiszteletet celebrált 

Jákob János dandártábornok, protestáns és Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori 

püspök. Az istentiszteletet követően a Vitézi Rend felújított emlékkövénél - az azóta elhunyt - 

vitéz Hajdú Szabolcs törzskapitány emlékezett a rend 101 évére, majd az újraszentelési 

szertartást koszorúzás követte. Rendhagyó időben és helyen, de a témájából adódóan is szent 

királyunk ünnepén tartottuk a IX. kárpát-medencei gyermekrajz pályázat 

eredményhirdetésének első részét, amelyet még részletezünk. Közreműködött a Vox Mirabilis 

kamarakórus. A rendezvény keretében a honvédelmi miniszter megbízásából dr. Görög István 

átadta Kecse Gabriellának a Honvédelem Kitüntető Cím 3. fokozata kitüntetést. A terveknél 

egy nappal hamarabb (július 1.) nyitottuk meg az Emlékparkban a hadihajózás évtizedeit 

szemléltető „Évfordulók” című kiállítást, valamint a májusban megkezdett és a hatástalanított 

robbanó szerkezeteket bemutató Tűzszerész kertet, összekötve a MH 1. Honvéd Tűzszerész és 

Hadihajós Ezred megalakulásának 20. évfordulója alkalmából szervezett ünnepséggel. Nagy 

élmény volt betekinteni annak az alakulatnak az életébe, melynek katonái életüket ma is minden 
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nap kockáztatják, és az elmúlt 20 évben több mint 700 000 robbanó testet semmisítettek meg. 

A programsorozatban (július 9.) nyitottuk meg Kertai Zalán festőművész kiállítását, majd 

Tolcsvay Béla énekmondó „Legyen újra rend!” című ünnepi koncertjét élvezhettük. A 

programsorozat következő rendezvényén (július 16.) Meleg Vilmos és Molnár Julianna 

nagyváradi színművészek „Borital mellett” című irodalmi estjén Ady-hoz és a borhoz kötődő 

műsorszámok, versek, dalok, nóták hangzottak el a magyar borról és a magyar sorsról. A 

programsorozatban rendeztük meg a „Nótás kapitány” katonadal és nótaestjét (július 23.) a 

fedett teraszunkon. A zenei kísérő Hegedűs Valér zongoraművész volt. Az esemény sikerét mi 

sem bizonyítja jobban, mint, hogy a közönség többször is együtt énekelte az ismert dalokat az 

előadóval. Kiállítással és zenével folytatódott az Emlékparki Nyár rendezvénysorozat 

(augusztus 6.). Kora este a fotós körökben is jegyzett Dániel Mária Magdolna fotográfus - 

kizárólag fekete-fehér portréfotókból álló – „Fény és érzékenység” mottójú tárlatát nyitottuk 

meg. A fotókiállítást a Hungarikum Együttes hangversenye kísérte. Ezt követően, közel 10 

hónap kihagyás után este a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar adott kellemes hangversenyt a 

dísztéren. A két hónapos, kulturális programsorozat záróeseményeként Halmay Tivadar 

alkotásaiból nyílt kiállítás (augusztus 19.). A „Szent István halála” című sikeres tárlaton 

mintegy harminc festményt láthattunk, amelyeken - többek között - történelmi eseményeket, 

jeles személyeket és fehérvári épületeket jelenített meg a művész. A kiállítást dr. Cser-

Palkovics András polgármester nyitotta meg, a művészt László Tibor, elnökségünk tagja 

méltatta. 

A tavasz során lassú óvatos nyitást terveztünk és folytattunk, mely kezdetben csak kis létszámú 

részvételt jelentett rendezvényeinken. A védekezés szabályait maradéktalanul betartva szűk 

körben koszorúztunk a Katonai Emlékparkban az Európai Béke Napja, a II. világháború 

európai harcai befejezésének 76. évfordulóján (május 7.) a XX. századi háborúk 

emlékpontjánál, majd szintén csak néhány személy jelenlétében emlékeztünk meg a 

Honvédelem Napjáról (május 21-én), koszorút helyezve az Obeliszk talapzatánál. Az általunk 

1996-ban kezdeményezett, évente májusban megismétlődő „Fehérvár köszönti katonáit” 

rendezvény nem valósulhatott meg. Szintén a védekezés szabályai szerint helyeztük el a 

megemlékezés virágait a Magyar Békefenntartók Napján a Magyar Békefenntartók 

Emlékművén (május 28.). Az utóbbi rendezvényen köszöntöttük azokat a katonákat is, jelenleg 

több mint 700 főt, akik hazánktól távol, a világ különböző pontjain, 3 földrész 15 országában, 

12 különböző misszióban szolgálnak a béke fenntartása érdekében. A hagyományoknak 

megfelelően a Doni kápolnánál Hősök-napi ünnepi szentmisét celebrált exc. Spányi Antal 

megyés püspök (május 30.) az első és a második világháborúban elesett katonákért. A 

szertartást katonai tiszteletadás kísérte, a szentmise után koszorúkat helyeztünk el az ismeretlen 

katona sírjánál, tisztelegve a magyar katonahősök áldozatvállalása előtt. 

A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) alkalmából – tekintettel a járványhelyzet 

enyhülésére - lehetőséget biztosítottunk a Katonai Emlékparkba érkező csoportoknak, 

látogatóknak, hogy egy-egy csokor virággal emlékezzenek a történtekre és arra, hogy 

nemzetünk - több mint 100 év elteltével – magában foglalja a határainkon belül és kívül élő 

magyarokat. Júniusban sikeresen megrendeztük az Emlékhelyek napját a Katonai 

Emlékparkban, emlékezve az 1848–1849-es magyar szabadságharc kezdetére. A Pákozd 

térségében aratott győzelem a magyar honvédelem jelképévé is vált. A konkrét program 

árokharc volt a felújított harcárokban, mely a második világháború három jellegzetes eseményét 

elevenítette fel, hang és fény imitációval, emlékeztetve az 1944. decemberében történt 

harccselekményekre, amikor a Margit-vonal harcárkában védelmet folytató magyar katonák 

ütköztek meg a támadó szovjet erőkkel. A hagyományőrzők bemutatója során a látogatók 

átérezhették azokat a fenyegetéseket, amelyek érték a világháborúk árkaiban élet-halál harcot 
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vívó honvédeinket. Júliusban részt vettünk a Zichy ligetben a Magyar Királyi 17-es Honvéd 

Gyalogezred emlékművénél az ezred emléknapja alkalmából tartott megemlékezésen, 

szeptember végén a Wathay Ferenc vicekapitányra történő színvonalas visszaemlékezésen. 

Október 6-án megemlékezést tartottunk a KEMPP-ben gróf Batthyány Lajos és az aradi 

vértanuk kivégzésének 172. évfordulóján.  Részt vettünk az 1956-os forradalom 65. 

évfordulójáról tartott megemlékezésen, ahol a városban a Székesfehérvári Egyházmegye 

ünnepén dr. Görög István elnökhelyettesünk mondott ünnepi beszédet. Megemlékeztünk és 

koszorút helyeztünk el a KEMPP ’56-os emlékművénél is, amelyet 10 éve állítottunk fel. Az 

ünnepséget követően nyitottuk meg – a nemrég elhunyt - Székely Kornél grafikus művész által 

készített, szervezetünk tulajdonát képező kiállítást. November 2–án Halottak Napján exc 

Spányi Antal, Székesfehérvári megyéspüspök szentmisét celebrált a Mészeg-hegyen, a Doni 

Kápolnánál a hősi halált halt katonákért. E napon Tűzszerész Emlékoszlopot is avattunk a 

Katonai Emlékparkban, a tűzszerész feladatok teljesítése közben elesett katonák tiszteletére, 

melyet a püspöki felszentelés után megkoszorúztunk. A rendezvényen Szabó István, a HM 

honvédelmi államtitkára emlékezett a tűzszerészek embert próbáló munkájára, azokra a 

hősökre, akik életüket áldozták a feladat végrehajtása során, illetve azokra, akik folyamatosan 

feladatot teljesítenek. November 10-én szervezetünk és a KEMPP közös rendezésében sajátos 

megemlékezést tartottunk a 160 éve elhunyt Móga János császári és királyi altábornagyról, az 

1848. szeptember 29-én Pákozd-Pátka-Sukoró térségében megvívott győztes csata 

hadvezéréről, a parkban lévő szobránál. A rendezvényen a tiszteletére kiírt, „Gyermekszónokot 

keresünk” pályázat résztvevői, hat 10-14 éves diák mondta el gondolatait, adta elő pályázatát, 

majd a résztvevők elhelyezték a megemlékezés virágait. A jól sikerült rendezvényen 

megjelentek a Móga család leszármazottai, egyikük elismerő szavakkal méltatta a 

kezdeményezést és mondott köszönetet a diákoknak és a rendezőknek. November 11.-én 11 óra 

11 perckor gyertyagyújtással emlékeztünk meg az I. világháború befejezéséről, és vettünk részt 

a XIII. Nemzetközi gyertyagyújtási akcióban. November 14-én a Magyar Ejtőernyős 

Felderítő Katonai Hagyományőrző Baráti Kör tagjaival együtt szerveztük meg a 12. évad utolsó 

eseményét a Felderítők Napját a Katonai Emlékparkban. A megnyitó ünnepség nyitányaként 

a katonai pályáját felderítőként kezdő dr. Gyuricza Béla vezérezredesre emlékeztünk 

emléktáblája előtt. Előadások hangzottak el, filmvetítésre is sor került, az érdeklődők kézbe 

vehették a felderítő katonák által használt harci-technikai eszközöket, felpróbálhatták az 

ejtőernyőket, mely a magyar katonai mélységi felderítés eszköze volt. Egy rövid 

megemlékezésre is sor került, mivel harminc évvel ezelőtt a Baranya Felderítő Zászlóalj katonái 

érkeztek elsőként a déli határra, miután a szomszédunkban háborús válsághelyzet alakult ki. A 

jól sikerült Felderítők Napja rendezvénnyel zárta évadját az Emlékpark. Dr. Görög István 

elnökhelyettesünk, az Emlékpark ügyvezetője összefoglalta és értékelte az év eseményeit, majd 

ünnepélyesen lezárta az évadot, melyet a Nemzeti Emlékhelyet jelölő sztélé nemzeti zászlója 

levonása is jelképezett. November végén a Székesfehérvári Rotary Klub és Baráti Körünk 

közös szervezésében a Magyar Király Szállodában a honvédelem aktuális kérdéseiről tartott 

átfogó előadást dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter úr, hangsúlyozva annak fontosságát, 

hogy a társadalom egyre szélesebb köre ismerje meg a haderő tevékenységét, mindennapjait. 

A Doni kápolna felújítása miatt az Urivi áttörés napján a hivatalos megemlékezés 

Székesfehérváron a Szent Imre templomban történt. Egy nappal később Tessely Zoltán 

országgyűlési képviselő és Kardos Ádám Pákozd polgármestere a kápolna előtt álló 

emlékkeresztnél koszorút helyezett el és hajtott fejet a hősök emléke előtt. 

Februárban a Katonai Emlékparkban megemlékeztünk a békefenntartás 125. évfordulójáról, 

és koszorút helyezünk el az évforduló, valamint az évek során önzetlen és felelősségteljes 

feladatot vállalt valamennyi békefenntartó tiszteletére. 125 éve vette kezdetét Kréta szigetén a 

„Tűzoltási hadművelet”, mely a történelem első békefenntartó műveletévé alakult a helyi 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=katonai.emlekpark&set=a.4593882350688362&__cft__%5b0%5d=AZWJZ7Wrw0YqkgkNZhl2n9s7pC2KFgvt0fAw1lqJz2iN-QoE9DUdBKzbOlHMLv0ncyJdzpZtp7Bpmub6wr1vVmxA5TQ0ol5aAvGtHWT8RbsKr8l8o70ruBIn8ZuAjPbxbe1dIEhOEkL2c14VzJEZoC4_4h9voYh_Dkvd-tVEX0v7DAfDJjaZ41N0uHeXAwqsZPU&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=katonai.emlekpark&set=a.4593882350688362&__cft__%5b0%5d=AZWJZ7Wrw0YqkgkNZhl2n9s7pC2KFgvt0fAw1lqJz2iN-QoE9DUdBKzbOlHMLv0ncyJdzpZtp7Bpmub6wr1vVmxA5TQ0ol5aAvGtHWT8RbsKr8l8o70ruBIn8ZuAjPbxbe1dIEhOEkL2c14VzJEZoC4_4h9voYh_Dkvd-tVEX0v7DAfDJjaZ41N0uHeXAwqsZPU&__tn__=-UC%2CP-y-R
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etnikai és vallási konfliktusok rendezése érdekében. A feladatot a monarchia két hadihajójának 

többnyire magyar származású katonái oldották meg. 

2022. március 9-én megtörtént a Katonai Emlékpark Pákozd–Nemzeti Emlékhely 13. 

évadjának ünnepélyes megnyitása. Az ünnepséget, a hűvös idő ellenére, jeles személyiségek 

tisztelték meg jelenlétükkel. Az ünnepi beszédet Tessely Zoltán országgyűlési képviselő 

mondta. A Székesfehérvár Helyőrségi zenekaron túl részt vett a baracskai „Éppen dalban” 

Férfikórus, majd az ünnepi program a Katona-Élet–Képek - a HM fotópályázat 2021. díjnyertes 

képeiből készült kiállítás megnyitásával zárult. A március 15-i rendezvényünkön, az 1848-as 

forradalom évfordulóján egész napos elfoglaltságot kínáltunk. Jelentős eleme volt a Kákics 

zenekar szabadtéri népzenei programja, a „huszárvágás” bemutatása, a „’48-ról 48 percben” 

című, szabadtéri tárlatvezetések, emlékezve a csata előzményeire és lefolyására, továbbá a 

kicsiknek és nagyoknak kínált foglalkozások, valamint a tárlatok megtekintése. Március 23-án, 

dr. Gyuricza Béla vezérezredes úr születésnapján az Emlékparkban emléktáblája előtt fejet 

hajtva emlékeztünk meg életéről, munkásságáról. Március végére elkészültek a 4 éve emelt, 

monumentális, 13 méter magas Miskahuszár szobor mellé kerülő családbarát látogatóközpont 

tervei, melynek kimunkálásában dr. Görög István, elnökhelyettesünk is részt vett. 

Március végén dr. Karsai Béla elnökünk meghívására ismét Székesfehérvárra látogatott dr. 

Benkő Tibor honvédelmi miniszter úr. A Tiszti klub színháztermében előadást tartott a 

haderőfejlesztés eredményeiről és a honvédelem aktuális kérdéseiről, különös tekintettel az 

Ukrajnában zajló háborúra. 

Az előző évben rendeztük meg a kilencedik Kárpát-medencei, hadtörténelmi 

gyermekrajzpályázatot, melynek a „Szent László nyomában” címet adtuk. Ez alkalommal 

három külön kategóriát hirdettünk meg: a hagyományos változatot (papírra vetve), az on-line 

formát, valamint egy harmadik kategóriát, melynek lényege, hogy a Szent Lászlóhoz 

kapcsolódó képzőművészeti alkotásokról, emlékművekről, emléktáblákról ötletes fotót, videót, 

kreatív szelfit vagy más beszámolót készítsenek a résztvevők („Találkozásom Szent 

Lászlóval”). Az első két kategória eredeti beadási határidejét, a pandémia miatt, illetve a 

kialakult helyzetre való tekintettel (a Nagyváradon összegyűjtött alkotásokat tartalmazó 

csomag elveszett, és csak kalandos úton nagy késéssel került elő), 2021. május 30-ig 

meghosszabbítottuk. Nagy öröm számunkra, hogy a pályázat ismét eredményes volt, a 

nehézségek ellenére az első két kategóriában összesen kicsit több mint ezer pályamunka 

érkezett. Papíralapú formában 774 alkotás érkezett, a járvány miatt kialakított digitális 

lehetőséggel élve pedig további 397 alkotást küldtek a résztvevők. Ezeket – tekintettel a 

csoportos alkotás lehetőségére – összesen mintegy 1150 gyermek készítette. A harmadik 

kategóriában a szeptemberi határidőre további 47 fotós pályamunka érkezett. Hazánk területén 

túl most is érkeztek pályaművek a Felvidékről, Kárpát-aljáról, Erdélyből és a Délvidékről, és 

sok-sok település diákjai elevenítették meg a magyar hadtörténelem fontos időszakát. Az előző 

évhez hasonlóan nem a hagyományos eredményhirdetésre került sor Nagyváradon, valamint 

Székesfehérváron. A rajzpályázat eredményeit ismét kénytelenek voltunk a HTBK és a KEMPP 

honlapjain nyilvánosságra hozni és postázni. Az első kategória első határidőre beérkezett és a 

második kategória pálya műveinek eredményeit június végén, az első kategóriában objektív 

okok miatt késve érkezett, valamint a harmadik kategóriáét szeptember végén hirdettük ki. 

Összesen 155 díjat adtunk ki, közte két különdíjat két nagyváradi általános iskolának. Az on-

line pályázathoz kötődően, ismételten elkészítettük a rajzpályázat emléklapjának digitális 

változatát, melyet a pályamunka elektronikus úton történő beérkezését követően, szinte 

azonnal, megküldtünk a pályázóknak. A papíralapú alkotást beküldő diákok is megkapták az 

egyedi tervezésű emléklapjaikat, valamint a díjazottak számára - a jutalmak mellé - ebben az 

évben is különleges okleveleket készíttettünk. 
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Rendhagyó időben és helyen, de a témájából adódóan Szent László ünnepén (június 27.) 

tartottuk a IX. kárpát-medencei gyermekrajz pályázat eredményhirdetésének jelzett első részét, 

melyet dr. Simon László kormánymegbízott bevezető gondolatai nyitottak meg. Ezután a távol 

levő exc. Spányi Antal megyéspüspök, aki mindig aktív részese volt az eredményhirdetéseknek, 

videó üzenetben köszöntötte a résztvevőket, majd kormánymegbízott úr a pályázóknak 

jelképesen átadta a már kiküldött emléklapokat, a helyezettek díjait. Ezt követően a három 

szervezet nevében Kecse Gabriella, a nagyváradi Tanoda Egyesület elnöke, Sajner Gyula a 

HTBK és dr. Görög István a KEMPP nevében köszöntötte a pályázókat, a segítő 

pedagógusokat, a bírálóbizottság tagjait és méltatta az elvégzett munkát. A rendezvény ideje 

alatt kivetítettük a helyezettek neveit. 

A kilenc év hagyományára építkezve, az előző évek sikereire alapján 2022. januárjában, a 

Magyar Kultúra Napján elindítottuk a jubileumi tizedik gyermekrajzpályázatunkat is, melyet 

megjelentettünk a szervezők web felületein, továbbá kiküldtük több száz e-mail címre. A 

médiától (Fehérvár TV, Vörösmarty Rádió, Fejér Megyei Hírlap, FEOL) is komoly 

népszerűsítő segítséget kaptunk. A Katonai Emlékparkkal és a Nagyváradi Tanoda Egyesülettel 

közösen szervezett rajzpályázat címe: „Nemzetemnek vagyok katonája”, utalva Arany János, 

1848 áprilisában megírt Nemzetőr-dal című költeményére, az immár a hagyománnyá vált két 

kategóriában (papírra vetve és on-line). A beadási határidő mindkét kategóriában 2022. március 

30. volt. A pályaművek beérkezése megkezdődött, folyik nyilvántartásba vételük, 

feldolgozásuk, digitalizálásuk, zsűrizésük és a kiállítás előkészítése. Az eredményhirdetést 

ismét a hagyományos helyszínekre és időpontra tervezzük. A gyermekrajzpályázataink 

eredményeként, a pályázatok 2013. évi kezdete óta hazánk és a Kárpát-medence magyarlakta 

területeiről eddig összesen több mint 11.000 gyermek fogott rajzeszközöket és készített 

hadtörténelmi témájú alkotásokat, ezzel is bizonyítva a pályázat sikerét. 

A Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely a Magyar Honvédség központi 

emlékhelye, amely az 1848-as ütközet áldozatain túl igen sok emléket állít a múlt, valamint a 

jelen hőseinek is. Szervezetünk legnagyobb értékű vagyontárgya, amely a közel 100 MFt 

értékén túl munkánknak is ékes bizonyítéka. A HTBK innovációját bizonyító park, és annak 

folyamatos működtetése a Katonai Emlékpark Kft. feladata. A parkban Pákozd 

Önkormányzata, a Honvédelmi Minisztérium és a Baráti Körünk társtulajdonos. Szervezetünk 

résztulajdona 23,5%. A tulajdon kötelezettségekkel jár, aminek eddig meg tudtunk felelni. Az 

Emlék Park azt is prezentálja, hogy egy civil szervezet is tud maradandót alkotni, és a 26 év 

során folyamatosan megújulni. A legfőbb kötelezettségünk a park szakmai munkájának 

folyamatos végzése, a szükségessé váló felújítások megszervezése. 

Az Emlékpark területén lévő létesítmények életkora 10-40 év, így a nagy terhelés miatt is fontos 

a felújítás, amit megkezdtünk, és folytatni is kell a felújítási terv alapján. A régi épület 

tetőszerkezetét felújítottuk, befejeztük a terasz fedésének munkálatait. A Nemzeti Emlékhely 

részét képező Doni kápolna állaga az eltelt közel 30 év alatt erősen leromlott, folyamatosan 

romlik és már beavatkozást igényelt. Mint ismert, az Elnökség 2021. februárjában felvállalta a 

felújítással kapcsolatos munkák koordinálását és irányítását, törekedve a legjobb hosszú távú 

megoldásra. A kápolna állapota azonban rosszabb a vártnál. A külső szakemberek bevonásával 

folyó munkálatok nagyon kemény szervező tevékenységet igényeltek. A munka folyik, az 

eredetileg tervezett határidő is kényszerűen csúszik, a befejezés ez év végére várható. Dr. Cser 

Palkovics András polgármester és exc. Spányi Antal püspök urak biztosítottak támogatásukról, 

és a minisztériumtól is anyagi támogatást kaptunk. 

A park új elemekkel is bővült: Tűzszerész-kert, tűzszerészeti kiállítás. Amint jeleztük, 

befejeződött a lövészárok felújítása is. 
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A parkban működő 4 kiállításból 3 a szervezetünk tulajdona, amelyeket folyamatosan bővíteni 

kell. Ezt az elmúlt években változó színvonalon tudtuk végezni. A 2019-es évben megalakult a 

Békefenntartó emlékgyűjteményt fejlesztő munkacsoport Papp István vezetésével, mely nagy 

aktivitással kezdte tevékenységét. Munkájuk eredményeként sikerült - a háttér informatikai 

eszközök cseréjével párhuzamosan - elvégezni a tartalmi gazdagítást is. A gyűjtemény a 

fejlesztés következményeként pár éven belül a tudományos kutatás előtt is megnyíló központtá 

fejlődhet.  

A Nemzeti Emlékhely elismertségét jól jelzi, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesülete a 

családok nevelő munkájának támogatása terén tett erőfeszítéseink elismeréseként szeptember 

közepén „Bronz-bölcső” díjat adományozott és a hozzá járó oklevelet adta át a szervezet 

országos ünnepségén. 

A 2021-es év nagyon nehéz volt. A 11. éves Katonai Emlékpark a Covid járvány miatt késve, 

május 21-én nyithatta kapuit a nagy közönségnek, azonban így is mintegy 29 ezer látogatót 

fogadott. Minden rendezvényt megszerveztük és minden programunk elégedettséget váltott ki 

a közönségből. Sok felnőtt csoport kereste fel a parkot, de az elmúlt évekhez viszonyítva - a 

járványszabályok miatt - kevesebb iskolai csoport jött, és csak az őszi hónapoktól. 

Összességében így is eredményes évadot zártunk. 

A Katonai Emlékpark Pákozd–Nemzeti Emlékhely továbbra is nagyszerű alaphelyszíne 

rendezvényeinknek. működtetése, bővítése továbbra is alapvető feladatunk. 

2. Hazafias, honvédelmi nevelés 

Továbbra is kiemelkedő jelentőségűnek és a járvány okozta nehézségek ellenére 

eredményesnek tartjuk a fiatalok hazafias, honvédelmi neveléséhez kapcsolódó tevékenységünk 

folytatását. Két évtizedes tapasztalatainkra támaszkodva a program megújult és új elemekkel 

gazdagodott. 

A pandémia miatt a 11 évvel ezelőtt megkezdett Hazafiság Iskolája hagyományos programjait 

csak szeptember közepén tudtuk megkezdeni. Ezt megelőzően azonban – a lehetőségeket 

kihasználva - az előző évben elvégeztük a pedagógiai programok írásos háttér anyagának és 

módszertani ajánlásának átdolgozását, tartalmi és módszertani megújítását. Sőt a projektünk 

más módon történő folytatása érdekében a programhoz kapcsolódó filmeket is készítettünk az 

Emlékparkban, amelyeket az iskolák rendelkezésére bocsájtottunk, hogy azt szakmai 

háttéranyagként tudják hasznosítani az oktatásban. Ezen túl a programot digitális elemekkel is 

kiegészítettük a korábban elkészített filmfelvételek szerkesztésével, filmanyagok 

összeállításával, hanganyagok felvételével és beépítésével. A szeptemberben kezdődött 

tanévben aztán szeptember 17-én megkezdhettük a hagyományosnak nevezhető Hazafiság 

Iskolája rendezvényeket is a Katonai Emlékparkban, valamint kihelyezve az oktatási 

intézményekben. A 2021/22-es tanév őszi időszakában 6 tanintézmény 98 pedagógusa és 1.189 

diákja vett részt programjainkon. A lehetőségek jelzett módon történt szélesítésével a 

programban résztvevő összes diákok és tanárok számát azonban nem könnyű megbecsülni sem, 

mivel a filmek és a digitális anyagok sok lehetőséget nyújtanak. 

A Honvédelmi Minisztérium támogatásával szeptember elején megkezdődött és másfél hónap 

alatt 21 budapesti osztály (463 diák, 43 tanár) és az Oktatási Hivatal egy csoportja részvételével 

folyt a rendhagyó pedagógia program, a „Hazáért körút” első része, a program tesztidőszaka, 

mely 2020 őszén dr. Görög István elnökhelyettesünk ötlete alapján született. A Velencei-tó 

környéki, négy kulturális intézmény közös összefogásával és munkájával megvalósuló 
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tematikus élménytúra az ifjúság hazafias és honvédelmi nevelését szolgálja. Helyszíneit a 

Katonai Emlékpark-Nemzeti Emlékhely, a kápolnásnyéki Vörösmarty Emlékház, a gárdonyi 

Gárdonyi Géza Emlékház, valamint a kápolnásnyéki Halász-kastély adja. A sikeres kezdés után 

bizakodva várjuk a folytatást. November végén a Nemzeti Örökség Intézete I. Nemzeti 

Emlékezetpedagógiai Konferenciáján is téma volt a projekt. A különböző elméleti jellegű 

előadások után a nemzeti és történelmi emlékhelyek és partnerszervezetek bemutatták a jó 

gyakorlataikat és megosztották tapasztalataikat. Ennek során a „Hazáért körút - egy program, 

amit már teljesítettünk” címmel előadás keretében dr. Görög István elnökhelyettesünk 

szemléletesen mutatta be kezdeményezését és annak első sikereit. 

Októberben a Mozaik Múzeumtúra ebben a tanévben is megindította programsorozatát, 

melyhez ez alkalommal is csatlakoztunk egy budapesti, majd egy szolnoki iskolában tartott 

foglalkozásokkal, ahol a diákok megismerkedhettek az 1848/49-es szabadságharc „harczalaki” 

fogásaival. 

Október 28-án „20 éve - több úton egy célért” címmel konferenciát rendeztünk a Városháza 

Dísztermében, összegezve a szervezetünk által 20 éve folyó hazafias és honvédelmi nevelést 

szolgáló programok tapasztalatait, külön is összefoglalva a „Hazáért körút” kezdeményezésünk 

bemutató és tesztprogramja tapasztalatait, keresve a további lehetőségeket. A rendezvényen a 

város és a megye, valamint a főváros több iskolájának képviselői vettek részt. Polgármester és 

megyés püspök úr köszöntőjét követően dr. Karsai Béla, elnökünk összegezte az elmúlt 20 év 

eredményeit. Szólt a vetélkedőkről, a „Military Klub”-ról, az „Apródképző”-ről, a „Hadapród 

képző”-ről, a „Hazafiság Iskolája” programjainkról, az „Iskolák Csatája”, a „BakaLand” 

izgalmairól, a „Béke útjá”-ról, Székesfehérvár, Nagyvárad, Nova Gradisca, Romance de Isonzo 

önkormányzatainak és iskoláinak közös napjairól, és végül a sikerekkel kecsegtető „Hazáért 

körút”-ról. A honvédelmi miniszter úr képviseletében Zsiga Tamás dandártábornok beszélt az 

aktuális tennivalókról, a HM honvédelmi nevelést támogató tevékenységéről. Dr. Görög István 

elnökhelyettesünk, valamint Oláh László az Ifjúsági Tagozat vezetője, mint közvetlen irányító, 

értékelte az elmúlt éveket, kiemelve, hogy az Emlékpark és a hazafias nevelés komoly 

szimbiózisban fejlődött. Sajner Gyula a HTBK FEB elnöke elemezte a „Béke útja” projektet, a 

nemzetközi (erdélyi, olasz, szlovén) együttműködés jelentőségét. Domokos Tamás, az ECHO 

vezérigazgatója, a KJE tanszékvezetője a szociológus szemszögéből vizsgálta a generációk 

szerepét és lehetőségeit. A program során polgármester úr emléklappal köszönte meg a HTBK 

munkáját, Oláh Lászlónak polgármesteri emlékérmet adott át. A munkát a későbbiekben Sipos 

Imre, az Oktatási Hivatal elnökhelyettese vezette. Előbb Rodics Eszter, múzeumpedagógus, a 

Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola igazgatója, majd Csapó Botond a Gárdonyi Géza 

Általános Iskola Gárdony igazgató helyettese és Gránitz-Pápai Judit, a Kárpát-medencei 

Művészeti Népfőiskola tanára foglalták össze a „Hazáért körút” programban résztvevő diákok 

és tanárok tapasztalatait. A konferencia hitet tett a megkezdett munka folytatása mellett. 

Kilencedik alkalommal rendeztük meg Velencén az Ifjúsági Honvédelmi Tábort, a KEMPP-

pel együttműködésben, a Honvédelmi Szövetség támogatásával (június 17.-27.) a diákok 

hadtörténelmi, honvédelmi érdeklődésének fokozása, hazaszeretetük erősítése céljából. A 

táborban 40 gyermek vett részt. Sikerét jelzik, hogy mind a résztvevők, mind a szülők 

visszajelzései nagyon pozitívak. A tervezett költségvetést is tudtuk tartani. Ebben óriási 

szerepet vállalt Oláh László és az Ifjúsági Tagozat nagyon sok önkéntes munkával. 

Második alkalommal szerveztünk a KEMPP-pel és a Fejér Megyei Védelmi Bizottsággal 

együttműködésben, a Honvédelmi Sportszövetség támogatásával július 5 – augusztus 7. között 
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a tavalyi nyolc helyett, az igény szerint négy egy-egy hetes időtartamú Hadtörténelmi, 

honvédelmi napközis tábort a Katonai Emlékparkban 8-14 éves gyerekek részére, 

alkalmanként 10-30 fő részvételével. Programjában hasznos tudnivalók, érdekes hadtörténelmi 

ismeretek, múzeumpedagógiai foglalkozások, különböző „katonás” jellegű és ügyességi 

feladatok, vetélkedők és versenyek voltak. A résztvevő gyerekek nagyon élvezték az érdekes 

és hasznos kikapcsolódást. 

Júliusban a KEMPP egy napra fogadta és a BakaLand katonai akadálypályán különböző katonai 

jellegű feladatokat biztosított a MH 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred, majd július végén az 

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató ezred által a gyermekek részére 

szervezett nyári honvédelmi tábor résztvevőinek. Az akadálypályán kívül a gyerekek 

lézerharcot is vívhattak egymással. Képzeletben „visszautazhattak” 1848-ba, a pákozdi csata 

idejére. Megtekintették a ’48-as múzeumot és megismerték a 20. század nagy háborúinak 

eseményeit is. A nap folyamán nagy lelkesedéssel vettek részt a fapuskás felkészítésen, 

habszivacs kardokkal gyakorolhatták a huszárság hat alapvágását, majd a vadonatúj 

lövészárkon is keresztülvonultak. Augusztus közepén egy napra fogadtuk a Than Károly 

Ökoiskola Kadét-táborát, augusztus végén  a Fejér megyei kadétok motivációs táborában 

résztvevő 35 diákot, akiknek egész napos hadtörténelmi, honvédelmi programot biztosítottunk. 

A programgazdag napok megrendezésében ismét Ifjúsági Tagozatunk önkéntesei jeleskedtek. 

November végén az Ifjúsági Tagozat néhány tagja ebben az évben is segítette a Csóri Harci-

túra sikeres megrendezését. Az előkészítés időszakában tapasztalatokkal, ötletekkel segítettük 

a szervezőt, a verseny napján pedig egy lézerlövészeti feladattal szolgáltuk ki a 28 versenyző 

csapatot.  

A sportrendezvényeket is hátrányosan érintette a pandémia. 

Augusztus elején a Katonai Emlékparkot meglátogatta Nguyen Thi Bich Thao újonnan 

kinevezett nagykövet asszony vezetésével egy vietnámi küldöttség, valamint a '70-es évek 

közepén Vietnámban szolgált egykori békefenntartó magyar katonák egy csoportja. 

Látogatóink koszorút helyeztek el a Békefenntartók Emlékművénél, rövid sétát tettek az 

Emlékhelyen, majd ellátogattak a Miskahuszárhoz. 

Sajátosan folytatódott a 2020. végén a NATO Brüsszeli Parancsnokság támogatásával 

szervezetünk kezdeményezésére megvalósult „A társadalom ellenállóképessége a biztonság 

alapja” című nagyszabású projekt, melynek egyik online kerekasztal beszélgetése 

Székesfehérváron az önkormányzat dísztermében folyt „A biztonságos együttműködő 

Fehérvárért” címmel. Az elmúlt évben november végén Sajner Gyula a FEB elnöke részt vett 

a „Székesfehérvár reziliens város 2030” szakmai workshop első műhelymunkáján, melynek 

központi kérdése - az országban elsőként - a város reziliencia stratégiájának (rugalmas 

reagálóképessége kialakításának, megőrzésének) megalkotása a helyi közszolgálati, oktatási, 

szociális intézményekkel, gazdasági szereplőkkel, civil szervezetekkel közösen. Az 

elkészítendő dokumentum alapján a város vezetése felkészülhet és felkészítheti a helyi 

közösséget a vírushelyzethez hasonló váratlan kihívásokra. 

A korábbi évek hagyományainak megfelelően részt vettünk Budapesten, a 16. NATO-Futáson 

(szeptember 26.), amelyen ismét üzemeltettünk egy NATO tájékoztató pontot, ahol 

bemutathattuk Baráti Körünket és a Katonai Emlékparkot. 

3. Együttműködés a határon túli magyar szervezetekkel 

A határon túli magyar szervezetekkel kapcsolataink élők, aktívak és folyamatosan fejlődnek. 

Három ország négy szervezetével van szerződéses kapcsolatunk.  Külföldi kapcsolataink 
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objektív okok (pandémia, személyi fluktuáció) miatt folyamatos megújítást igényelnek. Ezt a 

munkát megkezdtük. A vírus helyzet azonban közös programjainkba is jelentősen beleszólt. A 

megszokott közös projektek, csereprogramok nem valósulhattak meg  

Szeptember elején küldöttségünk járt Gyergyószentmiklóson, dr Görög István, 

elnökhelyettesünk vezetésével. A gazdag program során a delegáció a gyergyószentmiklósi 

Széchenyi Alapítvány vendégeként az egyesület tagjaival közösen meglátogatta Fogaras várát, 

majd fél napos látogatást tett a Békásszoros Gyilkostó Nemzetiparkban. A látogatás végén fejet 

hajtottak Szent István szobránál, emlékezve a nemrégen elhunyt alkotóra, Horváth Lajos 

szobrászra is. Szeptember 7-én részt vettek Gyergyószentmiklós határában a Gac hegyen, majd 

a katolikus templomban tartott megemlékezésen, visszaemlékezve a 77 éve itt hősi halált halt, 

a Magyar Királyi „Szent István” 3. Honvéd Gyalogezred tábori pótezrede állományába tartozó 

159 székesfehérvári honvédra. A látogatás végén a nagyváradi temetőben fejet hajtottak egykori 

barátunk, a tavaly elhunyt Sárközi Zoltán sírjánál. A temetőben meglátogatták az ötödik gúlát 

is, amit Zoltán és barátai 10 éve építettek, emlékeztetve a nagy háború nagyváradi katonáira. 

2021. szeptember 7-én – a gyergyószentmiklósi megemlékezéssel egyidőben - városunkban, a 

tragikus események 70. évfordulójára kialakított emlékparkban, a Gyergyó-kőnél 

megemlékezést és koszorúzást szerveztünk a székesfehérvári hősök tiszteletére. A 

rendezvényen Gyergyószentmiklós alpolgármestere is részt vett. 

Szeptember elején az évente megrendezett Partium Konferencia eseményére is meghívást 

kaptunk, mely kiváló alkalom a partiumi és nagyváradi kapcsolataink erősítésére is. Baráti 

Körünket Oláh László vezetésével öt fős küldöttség képviselte. 

Szintén szeptember elején képviseltettük magunkat az olaszországi Romans világháborús 

emlékhelyén a Romans d'Isonzo és Versa tábori kórházakban elhunyt osztrák-magyar katonák 

emlékére állított emléktábla leleplezésében. Küldöttünk, Sajner Gyula koszorút helyezett el. 

4. Szervezeti életünk 

Szervezeti életünk alapvető jellemzője továbbra is, hogy munkánk jogi feltételrendszere 

rendezett. A meghatározott okmányrendszerrel rendelkezünk. Dr. Bukli Ádám, jogi vezetőnk 

javaslata alapján új elemként valamennyi Elnökségi ülésünkön külön napirendi pontban 

áttekintjük az elvégzett munka és a következő időszak  feladatainak jogi aspektusait. Októberi 

ülésünkön áttekintettük a Krajczáros Alapítvány és Szervezetünk közötti együttműködési 

megállapodás perspektíváit. Márciusban együttműködési megállapodást kötöttünk az Echo 

Innovációs Műhellyel, véglegesítettük a MH Parancsnoksággal tervezett együttműködési 

megállapodásunkat. 

Tiszteletbeli elnökeinkkel, Dr. Cser-Palkovics András és Warvasovszky Tihamér urakkal a 

kapcsolatunk folyamatos, élő, csak úgy, mint a Felügyelő Bizottsággal. A FB elnöke 

rendszeresen részt vesz az Elnökség értekezletein, meglátásaival hozzájárul eredményeinkhez. 

A bizottsági vizsgálat észrevételeit, megjegyzéseit hasznosítjuk. 

Az Elnökség munkája továbbra is sokirányú, dinamikus és folyamatos volt, a nehéz 

körülményekre időben válaszolva biztosította a szervezet irányítását. Az üléseket a lehetőségek 

függvényében többnyire személyes jelenléttel, nehézségek esetén elektronikus eszközök 

segítségével tartottuk meg. Öt ülésen 36 napirendi pontot tárgyaltunk, 24 határozatot hoztunk. 

Az év egy részében - a személyes találkozás nehézségei miatt - elnök úr által írt levelekkel 

tájékoztattuk a tagságot. A személyes érintkezés az év első felében és decemberben csak 
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minimális volt. A veszélyhelyzet miatt Közgyűlés helyett a Közgyűlés tartása nélküli 

határozathozatallal fogadtuk el munkánk értékelését és hoztunk döntést a folytatásra. Erről már 

ejtettünk szót, de a köszönet itt is megilleti tagságunkat. A járványhelyzet adta lehetőségek 

szerint megkésve, augusztus utolsó napján végre jubileumi Taggyűlésen méltó képpen 

megünnepeltük szervezetünk huszonöt éves fennállását a Városháza Dísztermében. Az 

eredetileg 2020. május 18-ára tervezett ünnepi közgyűlésen az immár 25+1 év elvégzett 

szerteágazó feladatait dr. Karsai Béla elnökünk foglalta össze beszámolójában. Elnök úr 

elemezte a céljaink elérése érdekében tartott rendezvényeinket, programjainkat, elért 

eredményeinket, kapcsolatainkat és szervezeti életünk főbb jellemzőit. A rendezvényen számos 

vendég jelent meg. Exc Spányi Antal püspök úr bevezető gondolataiban elismerő szavakkal 

szólt eredményeinkről. Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter úr méltatta szervezetünk 

tevékenységét. Tagságunk egyhangúan elfogadta az Elnökség által beterjesztett Határozat 

tervezetet, melyben a 25. évi Ünnepi Közgyűlés megemlékezett a szervezet két és fél évtizedes 

munkája eredményeiről és a közösség előtt álló főbb feladatokról. A rendezvény a Honvédelmi 

Minisztérium és a Magyar Honvédség Parancsnoksága elismeréseinek, valamint a Kraczáros 

Alapítvány kuratóriuma ikonikus ajándék festményének átadásával zárult. 

Nagyra értékeljük és köszönjük, hogy dr. Benkő Tibor miniszter úr valamennyi jelentős 

rendezvényünkön személyesen megjelent. 

A 6 éves, 24 főt számláló Ifjúsági Tagozatunk nagyon nagy munkát végez. Bizonyította, hogy 

a kisebb munkacsoport megfelelő irányítással hatékonyabban tud tevékenykedni. Munkájuk 

eredménye az egész szervezetre pozitívan hat. 2021 évben tagjai összesen 3.052 óra önkéntes 

munkát végeztekt. A tevékenységet kezdettől Oláh László tagozatvezető nagy erőfeszítésekkel 

vezeti, amiért nagy köszönet jár. 

A Szenior tagozatot szándékaink ellenére sem sikerült talpra állítani. Komolyan el kell 

gondolkodnunk a továbbiakról, figyelembe véve adottságainkat is. 

Belföldi kapcsolatrendszerünk a nehézségek ellenére rendezett, jól működik és folyamatosan 

fejlődik. Fontos feladat volt a városunkba települő MH. Parancsnoksággal történő 

együttműködés kialakítása, amelyhez előkészítettük az együttműködési megállapodást. 

Reményeink szerint ezzel új fázisba kerül a legmagasabb katonai szervezettel történő 

együttműködésünk. 

Baráti Körünk rendezvényei, beleértve a KEMPP területén található eseményeket a múlt évben 

is helyet kaptak a médiában (Fejér Megyei Hírlap, Fehérvár Rádió, Fehérvár Televízió). 

Kiemelkedik a Vörösmarty Rádió, ahol rendszeresen közöltük a szervezet híreit, a Fehérvár TV 

ahol nagyobb beszélgetéseket is rendeztek tagjainkkal. 

Reszponzív honlapjaink naprakészek (www.htbkszfvar.hu, www.mivagyunkanato.hu, 

www.kempp.hu), biztosítják mind a szelektív, mind a teljes körű informálódást. 

Szervezetünket ebben az évben is több fájó veszteség érte. Elhunyt tagjaink: vitéz Hajdú 

Szabolcs, Fritz Sándor, Antalfia Jenő, szervezetünk alapító tagja. Nyugodjanak békében! A 

halálozások ellenére tagjaink száma erőfeszítéseink eredményeként a tavalyinál kicsit 

magasabb, jelenleg 174 fő. Tudjuk, a tagtoborzás terén nem állhatunk meg. Folyamatosan 

pontosítjuk tagságunk adatait is. 

A tagdíjfizetés tendenciája hasonló az előző évekhez. Ezt is nehezítette a vírus helyzet. A 

számszaki adatok csak egy adott időpontra érvényesek. Helyette azt érdemes hangsúlyozni, 

hogy nincs kirívó probléma. Továbbra is kérjük tagjainktól a tagdíjfizetési fegyelmet. 

Az önkéntes munkaórák száma, az Elnökség tagjainak munkáján túl, a jelzett 3.052 óra. Ez 

szép szám, ha összevetjük az egy tagra előírt és a tagi létszámmal számolt óraszámmal (1044 

http://www.htbkszfvar.hu/
http://www.mivagyunkanato.hu/
http://www.kempp.hu/
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óra). A dolog szépséghibája továbbra is az, hogy ezt a munkát az Ifjúsági Tagozat tagjai 

végezték. A munkát a rajzpályázatra, a nyári honvédelmi táborokra, más szervezési, 

együttműködési, partnerkapcsolatok építési, valamint a szervezetünk működtetésével 

kapcsolatos teendőkre fordítottuk. 

Az Elnökség döntésének megfelelően támogatjuk a Béri Balog Ádám Baráti Kör 

kezdeményezését, aminek eredményeként célunk II Rákóczi Ferenc fejedelem szobrának 

Székesfehérváron történő felállítása. A Béri Balogh Ádám Baráti Körrel több találkozót 

tartottunk és sok munkát végeztünk a szobor városunkban történő felállítása érdekében. Az 

anyagi terheket terv szerint egyharmad-egyharmad arányban a Videoton Holding Zrt., a 

szervezetünk Elnöksége által vállalt és irányításával folyó lakossági adakozás, valamint 

városunk önkormányzata biztosítja. A lakossági adakozás jól halad. A kivitelezőkkel a 

megbízási szerződés aláírása után az előleg kiutalása megtörtént. A szobrot Nagy Benedek 

ismert és elismert móri szobrászművész készíti. Lassan a helye is rendeződik. 

A pandémia után újra megszervezhettük a 2016-ban indult sorozatunkat, a „Fecsegő, avagy 

arcok, harcok, emberek” című beszélgetést a Nyitrai úti Közösségi Házban. Első vendégünk 

Fucsku Sándor vezérőrnagy, baráti körünk tagja volt (június 30.). A következő rendezvényen 

Arató András „lemezlovas"-t (július 28) ismét Silye Sándor kérdezte. A beszélgető est őszi 

rendezvényén (október 5.) elnökünk, dr. Karsai Béla volt a vendég. Jó volt megismerni egy 

teljesen más oldalát is. Novemberben két „Fecsegő”-re is sor került. Az első egy rendhagyó 

(november 02.) volt. Célja II Rákóczi Ferenc szobra Székesfehérváron történő felállításának 

támogatása. Az est egyik vendége Hegyi Borbála a Magyar Nemzeti Múzeum régésze volt, aki 

a fejedelem életéről és emlékezetéről tartott érdekes előadást, felelevenítette életének fontos 

momentumait. Az előadást követően Póczos Gézát, a Béri Balogh Ádám Baráti kör vezetőjét 

is vendégül láttuk, aki az ötlet megszületéséről és az eddig tett lépésekről számolt be. A második 

rendezvény (november 09.) vendége egy ismert és köztiszteletben álló személy, Balsay István, 

városunk utolsó tanácselnöke és első megválasztott polgármestere volt, aki felelevenítette 

eseménydús életének fontosabb állomásait a diákévektől. a polgármesteri státuszon át a 

parlamenti képviselőségig. A rendezvényeket László Tibor tartalmas bevezető gondolatai 

nyitották meg, és Silye Sándor vezette a tőle megszokott magas színvonalon. 

November közepén a biztonságpolitikai rendezvénysorozat keretében dr. Porkoláb Imre, a 

Mathias Corvinus Collegium Vezetőképző Akadémia igazgatója „A változás ereje: hogyan 

fejlődjünk kiszámíthatatlan környezeti viszonyok között?” címmel tartott előadást a Megyeháza 

Dísztermében a Székesfehérvári Tisztikaszinó Honvéd Hagyományőrző Egyesület, Baráti 

Körünk, valamint a Mathias Corvinus Collegium meghívására. A kiváló előadás a katonai és a 

vállalati vezetési stratégiákról szólt. Az előadó katonai múltjára is alapozva sok példát hozott 

fel a hadsereg életéből, mivel a NATO-ban, a Pentagonban és Afganisztánban is szolgált. 

A járványhelyzet miatt a tervezett kirándulásunk is elmaradt. 

Decemberben a hagyományos évzáró ünnepségünket a járvány újabb hullámának felfutása 

miatt nem tudtuk megtartani. Helyette web felületünkön jelenítettük meg azt az összegző 

dokumentumot, amelyben számot adtunk az évben végzett munkánkról, írott formában 

búcsúztattuk 2021-et, kívántunk minden tagtársunknak békés. boldog karácsonyt és boldog 

újévet, megköszönve helytállásukat is. December végén elnök úr rövid levélben is értékelte az 

elmúlt évet és köszöntötte tagjainkat. A levelet emailben, illetve postán juttattuk el a tagsághoz. 
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Munkánkat több szinten is elismerik. Augusztus közepén nagy megtiszteltetés érte 

szervezetünket is. A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban 18. alkalommal adták át a 

Szent István Emlékérmet és Díjat, melyet dr. Görög István elnökhelyettesünk, a KEMPP 

ügyvezetője vett át exc. Spányi Antal megyéspüspöktől, a kuratórium elnökétől. Az 

Államalapító Szent István Emlékérem és Díj Alapítvány kiemelt célja a Szent István-i 

keresztény értékrend megismertetése és elfogadtatása a társadalom széles körében, valamint az 

ilyen életet élők bemutatása és példaként állítása. A honvédelmi miniszter úr felszólalásában 

méltatta a kitüntetett egész életútját és tevékenységét. Dr. Görög István megköszönte 

családjának és a mindennapokban vele együtt dolgozóknak, a segítséget, majd bejelentette, 

hogy az elismeréssel járó pénzösszeget a COVID-19 járványban árván maradt gyermekeket 

segítő Regőczi István Alapítvány számára ajánlja fel. A Honvédelem Napján szervezetünk 

javaslatára a honvédelmi miniszter elismerésben részesítette Csató Józsefet, Domokos Tamást, 

Sasvári Csillát és Rodics Esztert. Október 23-án a Széchenyi család Alapítványa Közéletért Díj 

kitüntetésben részesítette Balassa Istvánt, Szervezetünk elnökségének tagját. Gratulálunk, 

köszönjük a munkájukat, amivel gazdagították a honvédség és a társadalom kapcsolatát és 

további sok sikert kívánunk. 

Összességében megállapítható, hogy Baráti Körünk a Cselekvési Tervben rögzített feladatok 

jelentős részét a vírusjárvány miatt hatalmas erőfeszítésekkel, de ebben az évben is magas 

színvonalon és eredményesen teljesítette. Minden nehézség ellenére eredményes évet 

zártunk, több területen is előre léptünk, azonban tudjuk, hogy további erőfeszítésekre is 

szükség van. 

Székesfehérvár, 2021. április 11-én. 

Elnökség 


