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HÁTTÉRANYAG - a 2014. november 29-i Választmányi üléshez 

 
 

Az előző választmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése 
2014. szeptember 23. – november 29. 

 
 

2014. szeptember 23. – Az V. Honvédfesztivál nyitónapja, sajtótájékoztató, 
valamint a „Kész a csatára a sereg” elnevezésű honvédelmi csapatverseny. 
Az V. Honvédfesztivál részletes összefoglalóját külön anyag tartalmazza. 
 

 
 

    
 

     
 

2014. szeptember 24. – A Honvédfesztivál második napja, az ifjúság hazafias 
honvédelmi nevelésének aktuális kérdéseivel foglalkozó tanácskozás 
Székesfehérváron, az Árpád Szakképzőben. Ebben az évben ismét kitekintettünk a 
városunk keretein kívül, s országos szintűre emeltük a szakmai tanácskozásunkat, 
melyet az is fémjelez, hogy a résztvevők között köszönthettünk Budapestről, 
Dabasról, Sárisápról, Tátról, Pákozdról és természetesen Székesfehérvárról érkezett 
elméleti és gyakorlati szakembereket. 
A rendezvényünk kiemelt vendége Kun Szabó István vezérőrnagy úr, a HM társadalmi 
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára volt, aki vállalta a tanácskozás 
nyitóelőadásának megtartását is. 
 

     

 

 

http://www.htbkszfvar.hu/


 

 

2014. szeptember 25. – V. Honvédfesztivál / Számháború-2014 országos hadijáték 
 
A több mint 200 tanuló részvételével lezajlott játék, a klasszikus számháború 
szabályrendszerén alapult, de az a korszerű technikai eszközök (GPS, rádiók) 
használatával kiegészített módon került levezetésre, mely nagyon kedvelt volt a 
fiatalok körében. A számháború játék megrendezésére a pákozdi Mészeg-hegyen, a 
Katonai Emlékparkban és a környékén került sor. A Számháború-2014 rendezvényére 
ismét az ország több településéről érkeztek játékosok, így például Érdről, 
Budapestről, Lovasberényből, Vértesacsáról. 
 

 
 

    

2014. szeptember 26. – A Honvédfesztivál részét képező, a Honvédségi 

Sportszervezetek Országos Szövetsége által rendezett honvédelmi járőrverseny 
megrendezése Pákozdon. 

 

2014. szeptember 27. – V. Honvédfesztivál / Szárazföldi Haderő Napja és Csatatéri 
Sokadalom 
 

A Szárazföldi Haderő Napja katonai programjai és bemutatói, a Honvédszakszervezet 
főzőversenye, a különböző korok katonai hagyományőrzőinek bemutatói, a 
gyerekeknek és fiataloknak Apródképző és Miska-próba feladatai, az erre az 
alkalomra elkészült kiállítások, a kulturális műsorok olyan gazdag programkínálatot 
jelentettek, hogy a több ezer látogató mindegyike talált magának érdekeset, 
izgalmasat, hasznosat és tartalmasat. 
 

 
 

   
 

   
 



 

 

2014. szeptember 28. – V. Honvédfesztivál / A Pákozd-sukorói csata emléknapja 
 

Szeptember 28-án rendeztük meg a Pákozd-sukorói csata emléknapját, melynek fő 
elemeit a Dr. Gyuricza Béla vezérezredes úrra, a HTBK alapító és örökös elnökére 
történő emlékezés, a Pákozd-sukorói csata emlékünnepe és a koszorúzás, a csatát 
megelevenítő huszárbemutató, valamint a sukorói református templomban 
megrendezett Haditanács képezték. 
Ugyanezen a napon került megrendezésre a Baráti Körünk által támogatott, és a 
Honvédfesztivál részét képező ifjúsági vívóverseny is. 
Hasonlóan az előző naphoz, ezeken a programelemeken is nagyon sokan voltak jelen 
és az ünnepi megemlékezés valódi közös emlékezést és tisztelgést jelentett. 
 

 
 

                   
 
 

2014. október 03. – A Katonai Emlékparkban megnyílott a „NATO ballisztikus 
rakéták elleni védelme” című kiállítás. A kiállítást Fucsku Sándor vezérőrnagy úr, az 
MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka nyitotta meg. 

 

 
 

2014. október 05. – A Budapesti Futófesztivál keretében megrendezett NATO-

futásra kitelepült a Katonai Emlékpark NATO tájékoztató pontja, mely a Baráti Körünk 
részére is lehetőséget biztosított a bemutatkozásra. A rendezvényen az érdeklődők 
kézbe vehették a Baráti Körünk közreműködésével elkészült „Fókuszban a NATO” 
című kiadványokat is. 

 



 

 

2014. október 06. – A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola és a Jenői 
Tagiskolája 236 tanulója, valamint a szentendrei Agy-Tanoda 100 tanulója volt 
résztvevője a Hazafiság Iskolája pedagógiai programunknak. 
12 órakor a Katonai Emlékpark Aradi emlékpontjánál került sor az aradi vértanúk 
előtti tisztelgésre és megemlékezésre, melynek során a Táncsicsos diákok tartalmas 
és látványos műsora mellett a Sárrétudvari Kézenfogva Testvéreinkkel Alapítvány 
dalköre is fellépett. 
 

 
 

2014. október 09. – Pákozd határában, ünnepélyes keretek között, elhelyezésre 

került a „Miska-huszár” szobor alapköve. A nagyméretű szobor elkészülésével egy 
újabb látványelem segíti majd a Katonai Emlékpark, s ezáltal a Baráti Körünk 
hadtörténelmi, katonai hagyományőrző, honvédelmi nevelési tevékenységének jobb 
megismerését is. 
 

2014. október 18. – A Baráti Körünk aktív szerepet vállalt a KEMPP által szervezett 
Kodolányi Egészségnap megrendezésében. A Kodolányi János Középiskola és 
Kollégium Egészségnapján 600 tanuló vett részt. A nagyszabású program magas 
színvonalú megrendezését a Baráti Körünk vérnyomásmérő-pont folyamatos 
működtetésével, valamint vetélkedők lebonyolításával és azok díjazásával 
biztosította. 
 

2014. október 20. – 50 éves Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar. A nagyon szép 

évforduló méltó megünneplésére került sor a Vörösmarty Színházban, ahol a Baráti 
Körünk tagjai is szép számban vehettek részt az emlékesten.  
A rendezvény egyik fontos eleme volt, amikor Dr. Cser-Palkovics András elnök úr, a 
Baráti Körünk nevében aláírta azt a közös nyilatkozatot, mellyel – a két másik 
együttműködő szervezettel együtt – kifejezték azt a szándékot, hogy a félévszázados 
kimagasló zenei tevékenység elismeréseként egy könyv kerüljön kiadásra. 
 

2014. október 21. – A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Szakképző 100 tanulója 

volt résztvevője a Hazafiság Iskolája pedagógiai programunknak. 
 

Ugyanezen a napon került megrendezésre a Katonai Emlékpark Nonprofit Közhasznú 
Kft. taggyűlése is, melyen a Baráti Körünket Oláh László, titkár képviselte, aki 
tájékoztatta a taggyűlést a Baráti Körünk azon döntéséről, mely az alaptőke 
emelésének támogatására vonatkozott. 
 

2014. október 22. – A Hazafiság Iskolája programunk történetének kiemelkedő 
állomását jelentette ez a nap. Egyrészt azért, mert a nagyon kedvezőtlen időjárás 
miatt a Zentai Úti Általános Iskola programját át kellett alakítanunk, s azt az iskolában 
kellett megrendeznünk. Az program 2011 őszi indítása óta közel 50 rendezvényünk 
volt, de ilyenre most került első alkalommal sor. 



 

 

Ez a helyzet sem tudta beárnyékolni azt, hogy ezen a napon köszönthettük a 
Hazafiság Iskolája pedagógiai programunk 10.000-dik résztvevőjét!  Ezúton is 
köszönetet kell mondanunk mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy elérhettük ezt a 
kimagaslóan szép eredményt. 
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Ugyanezen a napon emlékeztünk az 1956 október 23-i eseményekre, s tettük ezt oly 
módon, hogy azzal kapcsolódtunk a Hazafiság Iskolája programhoz is, hiszen a katonai 
Emlékparkban megrendezett koszorúelhelyezést követően a Baráti Körünk képviselői, 
tagjai részt vettek a Zentai Úti Általános Iskolában megrendezett megemlékezésen is.   
A megemlékezést a diákok lélekemelő műsora, valamint a jelenlévő három veterán – 
Prof. Dr. Pintér Lajos, Dr. Gedai István és Dr. Gombos Csaba urak – visszaemlékezései 
és gondolatai tették teljessé és felejthetetlenné. 
 

 
 
 

2014. október 31. – A Baráti Körünk képviselői megemlékeztek a civil szervezetünk 
elhunyt tagjairól és koszorúkat helyeztek el Dr. Gyuricza Béla, Dr. Kiss Dezső, 
Holczmann András sírjánál, és a temetői keresztnél gondoltak a távoli sírkertekben 
nyugvó halottainkra. 
 

2014. november 02. – Az elhunyt katonákra emlékező misét celebrált excellenciás 

Spányi Antal megyés püspök a Katonai Emlékpark részét képező Doni 
emlékkápolnánál. A rendezvény kiszolgálásában több tagtársunk is közreműködött. 
 

2014. november 04. – A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely zászlói 
félárbocra engedve emlékeztettek 1956. november 4. fájdalmas eseményeire. 
 

2014. november 11. – A „11-11-11” néven ismertté vált, széleskörű társadalmi 

összefogáson alapuló akcióhoz kapcsolódva, a Baráti Körünk is gyertyát, mécsest 
gyújtott. A Baráti Körünk szervezésében zajlott a gyertyagyújtás a székesfehérvári 



 

 

Gyergyó-téri emlékműnél, de a civil szervezetünk tagjai több másik helyszínen is 
résztvevői voltak a közös megemlékezéseknek. 
 

 
 

2014. november 16. – Befejeződött a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti 
Emlékhely 2014. évi évada, melyet a 16 órakor történt zászlólevonás jelzett. A Baráti 
Körünk által létrehozott Emlékpark és annak programjai szervezéséért felelős civil 
szervezetként, büszkén jelenthetjük, hogy az ez évi mutatók is kedvezőek, hiszen a 
jegyet váltott látogatók száma elérte a 18.000 főt. A KEMPP – a fennállása óta első 
alkalommal – nem zár be teljesen a téli hónapokra, hanem péntek-szombati nyitva 
tartással várja a látogatókat. A téli hónapok adnak lehetőséget arra is, hogy a 
kiállítások aktualizálását, bővítését, tartalmasabbá és érdekesebbé tételét elvégezzük, 
s ebben fontos feladata lesz a Baráti Körünk tagságának is. 
 

     
 

2014. november 20. –  Baráti Körünk 8 önkéntese végrehajtotta az irodánk 
leköltöztetését a Helyőrségi Művelődési Otthon földszinti, számunkra kijelölt 
helyiségébe. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


