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HÁTTÉRANYAG
a 2014. május 5-i Választmányi üléshez
Az előző választmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése
2014. március 13.– 2014. május 5.
2014. március 14. – A Hazafiság Iskolája pedagógiai programunk keretében
újabb rendezvényre került sor. A székesfehérvári István Király Általános Iskola
282 tanulója látogatott Pákozdra. A programjukba bekapcsolódott a Budapesti
Verebélyi László Szki. 25 tanulója, akik a KatonaSuli program tanulói.
2014. március 15. – A Baráti Körünk és a KEMPP közös programja, az
Apródképző nyújtott tartalmas, érdekes programot a Velence Spá-ban pihenő
kisgyermekes családoknak.
2014. március 15. – 13.00 órától az M1 tűzte műsorára a Pákozd-sukorói csatát,
illetve az azt megelevenítő Honvédfesztivált bemutató filmjét.
2014. március 17. – A Hazafiság Iskolája újabb állomása: a
Bakonyszombathelyi Általános Iskola valamennyi diákja (174 fő) vett részt a
programban.
2014. március 18. – A Katonai Emlékpark Kft. taggyűlésén Sárközi Tamás úr
képviselte a Baráti Körünket.
2014. március 18. – A Pákozd-sukorói csata emlékmúzeuma – felújítást követő,
HM HIM filiáléként történt – ünnepélyes avatása. Avatóbeszédében L. Simon
László úr nyomatékkal hangsúlyozta a Baráti Körünk eredményes
tevékenységét, mely lehetővé tette a Katonai Emlékpark kialakítását és Nemzeti
Emlékhellyé emelését.
2014. március 23. – A Baráti Körünk örökös tiszteletbeli elnöke, Dr. Gyuricza
Béla úr ezen a napon lenne 75 éves. Ennek alkalmából és tiszteletére
emlékünnepséget szerveztünk a Katonai Emlékparkban, a GyuriczaEmléktáblánál. A nagyszámú résztvevő több személyes hangvételű és szívhez
szóló megemlékezést hallhatott Dr. Görög István, Fodor Lajos, Fucsku Sándor
uraktól.
2014. április 2. – A Baráti Körünk alapító tagját, a 93 éves Antalfia Jenő urat
köszöntöttük születésnapja alkalmából. Kollár Endre és Oláh László
tolmácsolták a civil szervezetünk jókívánságait és adták át az Elnök úr köszöntő

levelét, valamint a Baráti Körünk ajándékát. Jenő bácsi lelkesen mesélt a húsz
évvel ezelőtti eseményekről, a Baráti Körünk alapításáról és annak
körülményeiről. Ezúton is jó egészséget kívánunk!
2014. április 2. – A Hazafiság Iskolája programra a Zichyújfalui Fekete István
Általános Iskola 1-8. évfolyamai, 75 fővel érkeztek Pákozdra. Ezzel a
rendezvénnyel már 31-re nőtt a megrendezett programok száma, és a résztvevők
létszáma már összesen több mint 7.500 tanuló.
2014. április 2. – A kisebb gyermekeknek és kisgyermekes családoknak szóló
programunk, az Apródképző az Alba Plaza-ban kínált hadtörténelmi
vonatkozású programot az érdeklődőknek.
2014. április 4. – Lejárt a „Szent László, a lovagkirály” nemzetközi
gyermekrajzpályázat leadási határideje. A postai átfutások miatt még nem
kezdődött meg az anyagok összesítése, de az már ekkor látszik, hogy nagyon
sok pályamunka érkezett.
2014. április 10-13. – Oláh László titkár Nagyváradon készítette elő a
rajzpályázat májusi eredményhirdetését és kiállítást, illetve átvette az oda
érkezett 210 pályamunkát. Az utazása folytatásaként eleget tett a
gyergyószentmiklósi meghívásnak és részt vett a „Nevelés Európai Szellemben”
nemzetközi diákgálán, valamint az azt követő Batthyány Est rendezvényén. A
programokon történt részvétel lehetőséget adott a civil kapcsolati rendszerünk
bővítésére és erősítésére, a városban általunk korábban felállított katonai
emlékmű helyzetének erősítésére, valamint a szeptemberi közös programunk
előkészítésére.
2014. április 12-13. – A KEMPP és ezen keresztül a Baráti Körünk
bemutatkozása a „Székesfehérvári Utazás Kiállításon”, a Hiemer Házban.
2014. április 13. – A Baráti Körünk több mint 10 évvel ezelőtti kezdeményezése
- a Virágvasárnapi katonazenekari hangverseny - napjainkra már egy önálló, a
városunk életében is meghatározó fontosságú eseménnyé nőtte ki magát. A
Budai Úti Református templom ezen a vasárnapon is megtelt, s a nagyszámú
közönség ismételten csodás hangzású zenét hallhatott.
2014. április 25. – A KEMPP Kft. taggyűlésén a Baráti Körünket Oláh László
titkár képviselte.
2014. április 26. – A Katonai Emlékparkkal közös programunk, az Apródképző,
újabb helyszínen mutatkozott be. Ezúttal Budapesten, a CAMPONA
játszóházban kínált játékos hadtörténelmi programot a gyermekeknek.
2014. május 3. – Az Apródképző program az agárdi Vad-Hal Fesztiválon.

FOLYAMATOSAN VÉGZETT FELADATAINK:
 A „Negyedik Gúla” újjáépítése és az ünnepélyes avatásának előkészítése.
Az ünnepélyes avatás tervezett időpontja: 2014. május 29., melyhez
kapcsolódóan a Baráti Körünk egy szakmai tanulmányutat is szervez.
FELELŐS: Dr. Görög István, első-alelnök
 A „Szent László a lovagkirály” nemzetközi rajzpályázat
Folyamatos egyeztetés a nagyváradi együttműködőkkel, az oklevelek és
emléklapok tervezése, a digitális rögzítés és nyilvántartás, zsűriztetés, a
kiállítások és eredményhirdetések előkészítése.
A pályázatra három országból, 1005 pályamunka érkezett.
A feldolgozás és zsűrizés folyamatban van, de az már látszik, hogy
nagyon színvonalas alkotások érkeztek.
FELELŐS: Oláh László, titkár
 Felkészülés az iroda átköltöztetésére
FELELŐS: Sárközi Tamás, ügyvezető és Kőnig Alajosné
 Tagdíjhátralékosok megkérdezése, a tartozások rendezésének
elősegítése.
FELELŐS: A Választmány tagjai, koordinátor: Sárközi Tamás
 A májusi rendezvények és a Közgyűlés előkészítése
FELELŐS: Választmány
 A Baráti Körünk új honlapjának elkészítése
FELELŐS: Választmány

