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Tisztelt Olvasó! 

Kedves Tagtársunk, Támogatónk, Együttműködőnk! 
 

A 18 éve alakult civil szervezetünk „nagykorúvá” válásának időszakát, a 

2012. évi Közgyűlésünktől eltelt egy évet szinte lehetetlen röviden 

összefoglalni, de azért jelen kiadványunkban mégis kísérlet teszünk. 

Tesszük ezt azzal a szándékkal, hogy akik bármilyen formában 

részesei voltak tevékenységünknek, küzdelmeinknek, sikereinknek, 

azok ebben a formában is láthassák az összegzést és érezzék 

köszönetünket, hálánkat. Azok a kedves olvasók pedig, akik eddig nem 

ismerték Baráti Körünket, munkánkat, eredményeinket és 

törekvéseinket, azok megismerhessék azt, s talán ez a közös 

tevékenységünk első lépése lehet. 
 

A 2012. évi Közgyűlésünk - a közel két évtizede megfogalmazott 

értékek mentén - meghatározta az elmúlt év fő feladatait, melyek 

szinte maradéktalan végrehajtásával a Baráti Körünk újabb 

eredményes évet teljesített, sőt az eredményeink tükrében bátran 

nevezhetjük a legsikeresebb esztendőnknek.  
 

A tevékenységünk két kiemelkedő időbeni fókusza a május és a 

szeptember. Májusban a Honvédelem Napjához, szeptemberben pedig 

a Pákozd-Sukorói csatához kötődően szervezünk sokrétű, szakmai és 

tömegeknek szóló rendezvényeket. Így volt ez 2012-ben is: 

 

A májusi nagyrendezvényeinket megelőzte a MILITARY-KLUB 

vetélkedője, melyen tíz iskola csapata vett részt. A már több mint tíz 

éves múltra visszatekintő program ismét hasznos ismereteket és 

kellemes szórakozást biztosított a résztvevőknek. 
 

Május 17-én részt vettünk a város központjában szervezett „Fehérvár 

katonái” programon, este pedig a Vörösmarty Színházban 

megrendeztük a „Fehérvár köszönti katonáit” ünnepi estünket. A 

Honvédelem Napjához kapcsolódó programjaink sorába jól illeszkedett 

a fehérvári hadisírok ápolása érdekében kezdeményezett akciónk 

folytatása, valamint a Katonai Emlékparkban megrendezett 

akadályverseny is. 
 

Ugyancsak májusi programunk volt a Békefenntartók Napja és a Hősök 

Napja rendezvényeinek szervezése, a megrendezés segítése.  
 

A nemzetközi tevékenységünk újabb szép eleme volt a nagyváradi 

„gúla” alapkőletétele, mellyel megkezdtünk egy nagyszabású, határokon 

átnyúló, hadtörténelmi emlékprogramot. 

 
 

A HTBK Székesfehérvári 

Szervezete 1995-ben 

alakult meg azzal a 

céllal, hogy építse a 

hadsereg és a civil 

társadalom kapcsolatát, 

hozzájáruljon a 

honvédelem közös ügye 

támogatásához, segítse a 

katonai hagyományaink 

ápolását és a 

hadtörténelmi ismeretek 

terjesztését, részt vegyen 

a fiatalok hazafias-

honvédelmi nevelésében. 
 

 
 Munkában a Választmány (2012) 
 
 

Az elmúlt 18 évben  

az alapcéljaink 

változatlanok, de a 

tagságunk aktivitásának, 

együttműködői körünk 

szélesítésének, és 

támogatóinknak 

köszönhetően egyre 

eredményesebb a 

tevékenységünk, és 

rendezvényeink évente 

több ezer fiatalnak és 

felnőttnek kínálnak 

tartalmas, élményekkel 

teli, honvédelmi jellegű 

programot. 

 

 



 

Ugyancsak nemzetközi vonatkozású az a – közreműködésünkkel 

megvalósult - szívet melengető rendezvény, melynek során a gyergyói 

barátaink a Katonai Emlékparkban tehettek állampolgári esküt (június 16.).  

 

Még aznap este, éjszaka – a Múzeumok Éjszakája programsorozathoz 

kapcsolódva – színes, izgalmas és tartalmas rendezvénnyel vártuk az 

érdeklődőket a Mészeg-hegyre. 
 

2012 nyarán régóta dédelgetett álmunk valósult meg. Megrendeztük a 

civil szervezetünk Ifjúsági Honvédelmi Táborát, mely 70 gyermek 

részére biztosított élmény teli egy hetet Zánkán. 
 

Szeptember elején a Baráti Körünk képviselői ismét 

Gyergyószentmiklós határában emlékeztek meg az ott lemészárolt 

fehérvári katonákról. A program jól szolgálta a nemzetközi 

kapcsolataink erősítését és a katonahősök emlékének őrzését.  
 

Szeptember már szinte elválaszthatatlan a „Honvéd Fesztivál” gazdag 

programkínálatától. Így volt ez 2012-ben is. A fesztivál elemeinek 

sorát az általános iskolák diákjainak szóló honvédelmi verseny nyitotta 

meg, majd másnap (szept. 26.) a hazafias-honvédelmi nevelésben 

résztvevők számára rendeztünk konferenciát. 27-én az országos 

számháború népesítette be a Mészeg-hegyet. 28-án a Sukorói 

Haditanács emlékét idéztük meg egy hadtörténelmi és kulturális 

elemeket is magába foglaló rendezvénnyel. Szeptember 29-e a Pákozd-

Sukorói csata emléknapja, melynek tiszteletére egész napos programot 

rendeztünk, melynek keretében megemlékeztünk örökös elnökünkről, 

Dr. Gyuricza Béláról, az Obeliszk tövében pedig nagyszabású 

ünnepségen a 164 évvel korábbi csatáról. A Katonai Emlékparkot 

katonai hagyományőrzők „szállták meg”, a csatatéri forgatag pedig 

sokak számára kínált érdekes látnivalókat. A fesztivál zárónapján 

közreműködtük a fiataloknak szóló vívó-kupán, és jelen voltunk a 

budapesti NATO-futáson is, ahol a résztvevőknek átadhattuk a NATO 

Főtitkársággal együtt megjelentett „Mi a NATO?” című kiadványunkat.  

 

 

Ha itt érne véget az összefoglaló, akkor is egy tartalmas és szép 

időszakot mutatna, de még nem teljes, hiszen az igazi „sikertörténet” 

külön fejezetet érdemel. A Baráti Körünk gondolatisága már szinte a 

kezdetektől magában hordozza egy olyan helyszín kialakítását, ahol 

hatékonyan lehet a fő céljaink megvalósításáért tevékenykedni. A 

Pákozd-Sukorói csata 150. évfordulóján, a pákozdi Mészeg-hegyen 

általunk megrendezett program és annak a kimagaslóan pozitív 

társadalmi visszaigazolása indította el azt a másfél évtizedes 

folyamatot és gyakran erőn felüli küzdelmet melynek eredményeként 

kialakult a Katonai Emlékpark, s az Országgyűlés döntése alapján 

Nemzeti Emlékhely jelölést kapott.  

 

A KEMPP ünnepélyes avatására, a Nemzeti Emlékhelyet jelölő 

emlékoszlop átadására 2013. január 12-én került sor. 

 

 
ZÁNKA-2012 

 
2012. június 26 – július 2. 

 

 

HONVÉD FESZTIVÁL 
 

 
 

 
 

 
 

 
KATONAI EMLÉKPARK 

PÁKOZD 

NEMZETI 

EMLÉKHELY 
 

 
2013. január 12. 

 

 



 

 

A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely programokkal való 

megtöltése a civil szervezetünk felelőssége és feladata. Ennek 

érdekében a korábbi években is jelentős erőfeszítéseket tett 

tagságunk, mely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az Emlékpark 

látogatottsága kiugróan magas számot mutat. Hiteles, tartalmas és 

színvonalas programok fémjelzik törekvéseinket, s ezek megalapozták a 

Nemzeti Emlékhellyé minősítésről szóló parlamenti határozatot.  

 

 

 

A hazafias-honvédelmi nevelés gondolatiságához és szándékához, 

valamint a Katonai Emlékpark ideális kialakításához és feltételeihez 

kapcsolódik a HTBK szervezetünk HAZAFISÁG ISKOLÁJA elnevezésű, 

pedagógiai módszertani programja. A pedagógiai programunk keretében 

nagy létszámú diákcsoportokat, komplett iskolákat fogadunk egész 

napos programba a KEMPP-be, melynek során élményszerű formában 

tesszük szemléletesebbé és hatékonyabbá a tanintézmények nevelési-

oktatási munkáját. Hozzájárulunk a hazafiság érzésének kialakításához, 

erősítéséhez, a hadtörténelmi ismeretek gazdagításához, a honvédelem 

gondolatkörének megismertetéséhez, s tesszük ezt úgy, hogy 

illeszkedjen a Nemzeti alaptantervhez, az iskolák igényeihez, s 

nyújtson hasznos, de örömteli programot a diákoknak. 

Hazafiság Iskolája 2011/12-es tanévében 3.740 tanuló számára 

biztosítottuk a programot, s napjainkra ez a szám már közelíti az 5.000 

főt. A visszajelzések egyhangúan elismerőek, s reményeink szerint 

tovább bővíthetjük a programot. 

 

 

A 2012. március 9-i Közgyűlésünk által meghatározott feladatokat 

teljesítettük, s büszkén jelenthetjük, hogy a Honvédség és Társadalom 

Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete egy újabb sikeres és 

eredményes évet tudhat maga mögött. Valóban nagykorúak lettünk… 

 

A 2013. évi Közgyűlés feladata a következő időszak irányvonalának, fő 

céljainak meghatározása, de ez önmagában még nem elég az 

eredményességhez. Ahhoz szükség van tagjaink aktivitására, 

együttműködőink nyitottságára és az összefogásra, valamint a 

támogatóink önzetlenségére. Nem öncélúan kérünk, hisszük, hogy amit 

teszünk, az nem csak nekünk fontos és hasznos.  

 

Kérjük, tartson velünk és segítse, hogy a következő beszámolónk 

hasonlóan tartalmas lehessen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


