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HÁTTÉRANYAG 

a 2015. április 20-i választmányi üléshez 
 

Az előző választmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése 

2015. március 17. – 2015. április 20. 

 

2015. március 17.  A kihelyezett Választmányi ülésünkön részt vett Kun- Szabó 

István vezérőrnagy úr is, aki érdeklődéssel figyelte a civil szerveztünk tevékenységét, 

illetve röviden összefoglalta számunkra a Honvédelmi Minisztérium civil 

szervezetekkel kapcsolatos törekvéseit. 

A választmány teljes egyetértéssel támogatta Pap György úr tagfelvételi kérelmét, aki 

így a Baráti Körünk tagjává vált. 
    

     
 

2015. március 18. Budapesten került megrendezésre a HTBK OSZ 

Küldöttközgyűlése, melyen az elnöki összefoglalóban többször is kiemelésre került a 

Székesfehérvári Szervezet által végzett, kiemelkedő munka, s annak a szép 

eredményei. A Baráti Körünket a Küldöttközgyűlésen Dr. Görög István, Kollár 

Endre, Oláh László és Sárközi Tamás képviselték. 
 

 
 

2015. március 24.  Nagyváradi és székesfehérvári diákok közös rajzolása 

Székesfehérváron, a Helyőrségtörténeti Kiállításon. Az előző évi rajzpályázatunk 

egyik eredménye a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, valamint a nagyváradi 

Szacsvay Imre Általános Iskola testvériskolai kapcsolatának a létrejötte. Örömünkre 

szolgál, hogy a határon túli tevékenységünk ilyen kapcsolatot is eredményezett. A 

testvériskolai kapcsolat már több közös rendezvényben is megnyilvánult, s ezen a 

  

http://www.htbkszfvar.hu/


napon újabb szép és lelket melengető eseményre került sor. Nagyváradi és 

székesfehérvári tanulók közösen alkottak a pályázati felhívásunkhoz kapcsolódóan. 

Az elkészült alkotásokat láthatjuk majd a nagyváradi és a székesfehérvári 

kiállításokon is. 
 

    
 

2015. március 27.  A Katonai Emlékparkban került megrendezésre a nagy háború 

100. évfordulójához kapcsolódó programsorozatunk újabb eleme. Dr. Ravasz István 

történész a Przemysl erődről tartott előadást, melyen a Baráti Körünk több tagja is 

részt vett. 

 

2015. március 28. Ezen a napon került megrendezésre a „MI EURÓPÁNK” 

nemzetközi vetélkedő döntője. A nagyon sok – és köztük több határon túli – csapat 

magas színvonalú versengését a Tarsoly Egyesület rendezte Székesfehérváron, s az 

együttműködők és támogatók között segítette ezt a tevékenységet a Baráti Körünk és 

a KEMPP is.  
 

 
 

 

2015. március 28-29.  Március utolsó hétvégéjén került megrendezésre a 3. 

Fehérvári Szabadidő- és Utazás Kiállítás, melyen jelen volt a Katonai Emlékpark is, s 

ezzel együtt természetesen a Baráti Körünk is.  

 

      
 

 

2015. március 29.  A Baráti Körünk kezdeményezésére és aktív szervezőmunkájával, 

sok évvel ezelőtt, a Budai úti Református templomban került megrendezésre a 

Virágvasárnapi koncert, mely azóta már hagyománnyá vált. 2015 tavaszán is 

folytatódott a hagyomány, s csodás hangzású és az eseményhez illeszkedő 

összeállítású koncertet adott a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar. 



 

2015. április 1. A Baráti Körünk Közgyűlése, melyen elfogadásra került a 

megváltozott jogi környezethez illeszkedő 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.  

 

2015. április 10.  Az „Ólomkatona” nemzetközi gyermekrajzpályázatunk postára 

adási határideje. Az előző napokban már sok alkotás érkezett, melyek feldolgozása, 

nyilvántartásba vétele, digitalizálása és zsűrizése meg is kezdődött. A több mint 350 

alkotás feldolgozását a Kodolányi Középiskola diákjai is segítik, akik az Iskolai 

Közösség Szolgálat keretében vállalnak önkéntes munkát a civil szervezetünknél. 
 

 
 

 

2015. április 11.  A Katonai Emlékparkban került megrendezésre az „Élő 

történelem” katonai hagyományőrző program, melyen a Baráti Körünk sok tagja részt 

vett, illetve a Baráti Körünk is támogatta a rendezvényt. A II. világháború 

magyarországi befejeződésének 70. évfordulójához kapcsolódó rendezvények 

előadások, kiállítások és gyermekprogramok várták az érdeklődőket. 
 

2015. április 16.  A Holokauszt emléknapján a Baráti Körünk vezetői és aktivistái 

közül sokan vettek részt a budapesti és székesfehérvári megemlékezéseken. 
 
 
 
 
 
 

 


