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HÁTTÉRANYAG 

a 2015. június 17-i elnökségi üléshez 
 

Az előző választmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése 

2015. április 20. – 2015. június 17. 

 

2015. április 20.  A Választmányi ülésünkön. többek között. előkészítettük a 

következő időszak kiemelkedő jelentőségű eseményét, az Ünnepi és Tisztújító 

Közgyűlésünket, valamint a huszadik alkalommal megrendezésre kerülő „Fehérvár 

Köszönti Katonáit” ünnepi estet. 

A választmány teljes egyetértéssel támogatta Csibrik Ildikó és Jáger Nikolett 

tagfelvételi kérelmét, akik így a Baráti Körünk tagjává váltak. 
 

 
 

2015. április 30.  Hazafiság Iskolája - Csajági Református Általános Iskola 198 

tanulója részvételével a Katonai Emlékparkban. 

 

2015. május 5-6.  Az Ólomkatona nemzetközi gyermekrajzpályázatunk kiállításának 

előkészítése érdekében Berkes Sándor és Oláh László megkezdte a több mint 300 

alkotás elhelyezését a nagyváradi Gyermek Palotában. A két napos munkában segített 

a helyi Tanoda Egyesület elnök asszonya is.  

 

 

  

http://www.htbkszfvar.hu/


2015. május 7. A nagyváradi Varadinum Napok részeként, az Ólomkatona 

nemzetközi gyermekrajzpályázatunk ünnepélyes eredményhirdetése és kiállításának 

megnyitójára került sor Nagyváradon, a Gyermek Palota impozáns épületében.   

A rendezvényen részt vett Biró Rozália szenátor asszony, Huszár István úr, 

nagyvárad alpolgármestere, Deák Lajosné képviselő asszony, Kecse Gabriella, a 

tanoda Egyesület elnöke, valamint a korábbi rajzpályázatunk eredményeként 

egymásra talált testvériskolák igazgatónői: Pásztor Gabriella és Tímár Nicolette. 

a Baráti Körünket Dr, Görög István, Berkes Sándor és Oláh László képviselte. 

 

  
 

 
 

2015. május 8. KEMPP taggyűlés, melyen a Baráti Körünket Oláh László képviselte. 

A rendezvényen elfogadásra került a Katonai Emlékpark N. Kft. 2014. évi 

beszámolója. 

 

2015. május 8. Az „Európai Béke Napja” alkalmából koszorúzásra került sor a 

Katonai Emlékparkban, és megnyílt a hadifogoly emlékeket bemutató időszaki 

kiállítás, valamint Mordényi Endre nyá. százados úr tartott előadást a „Hadifogoly 

voltam 15 évesen” címmel. 

 

2015. május 9. Ezen a napon került megrendezésre a XXXII. Tavaszi Túra 

honvédelmi verseny Sárisápon. A nagy múltra visszatekintő, színvonalas és izgalmas 

versenyen címvédőként vehetett részt a székesfehérvári Táncsics Mihály Általános 

Iskola csapata, akiket az előző évi versenyekre is a Baráti Körünk készített fel. 

Ugyancsak részt vett a versenyen a tavalyi Honvédfesztivál honvédelmi versenyén 

első helyezést elért Zentai Úti Általános Iskola csapata is, valamint lehetőséget 

kaptunk arra is, hogy a Baráti Körünk is indíthasson egy csapatot az országos 

jelentőségű honvédelmi versenyen. Így három csapat felkészítését végeztük el, és 

biztosítottuk a részvételüket. A versenyen a Táncsicsosok a második helyen végeztek, 

a másik két csapat pedig a mezőny első harmadában végzett. 

 



 
 

 
 

2015. május 19.  A Baráti Körünk és a Honvéd Kaszinó közös biztonságpolitikai 

rendezvényén Dr. Nógrády György előadását hallgathatták a nagy létszámban 

megjelent érdeklődők a Megyeházán. 

 

2015. május 20.  A székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola közel kétszáz 

tanulója vett részt a Hazafiság Iskolája pedagógiai programunkban. 

 

2015. május 20. A Várpalotai HTBK Szervezet meghívására, Sepsibükszádról 

érkeztek vendégek a Katonai Emlékparkba, akik egy amatőr rézfúvós együttes tagjai 

voltak. Az erdélyi vendégek hangulatos koncertet adtak a Katonai Emlékparkban. 
 

   
 

2015. május 20. Ez a nap különösen mozgalmas volt a Katonai Emlékparkban, 

hiszen ekkor érkezett Kecse Gabriella, a nagyváradi Tanoda Egyesület elnöke és 7 

tanítványa is, akik a Baráti Körünk határon túli tevékenységének eredményeként 

alakítottak ki testvériskolai kapcsolatot a székesfehérvári Rákóczi sulival. Most a 

Rákóczisok meghívására érkeztek Székesfehérvárra, de nem mulasztották el a 

KEMPP meglátogatását sem. 

 

2015. május 21. Baráti Körünk Honvédelmi Napi rendezvényei a KEMPP-ben 

kezdődtek, ahol Dr. Görög István ünnepi köszöntőjét követően nyílt meg a „Csend 

harcosai” című, a felderítők életét és tevékenységét bemutató kiállítás, majd 

Somkutas Róbert nyá. ezredes úr könyvének bemutatása következett. 
 



A Pláza előtti területre tervezett „Fehérvár Katonái” program a kedvezőtlen időjárás 

miatt elhalasztásra került. 
 

A délután egyik jelentős eseménye a Baráti Körünk Tisztújító- és Ünnepi Közgyűlése 

volt a Városháza Dísztermében. A rendezvényen elfogadásra kerültek a beszámolók 

és a tervek, valamint megválasztásra kerültek az új tisztségviselők is. A Baráti 

Körünk tiszteletbeli elnökké választotta Warvasovszky Tihamér és Dr. Cser-

Palkovics András urakat. 

Az Elnökség most megválasztott tagjai – Balassa István, Berkes Sándor, Dr. Görög 

István, Dr. Karsai Béla, Dr. Ladányi István, László Tibor és Silye Sándor – az alakuló 

értekezleten egyhangúlag Dr. Karsai Béla urat választották a Baráti Körünk 

elnökének. 

A Közgyűlésen került bemutatásra a Baráti Körünk 20 évét bemutató „Húsz év 

Barátságban” című, fotókkal is gazdagon illusztrált könyvünk, melynek hivatalos 

bemutatójára várhatóan júniusban kerül sor. 
 

A nap zárását a Vörösmarty Színházban megrendezett, „Fehérvár Köszönti Katonáit” 

ünnepi est jelentette, melyen Vargha Tamás államtitkár úr ünnepi köszöntőjét 

követően került átadásra a Gyuricza-gyűrű, melyet ez alkalommal a Baráti Körünk 

tagjai közül Kollár Endre úr vehette át, akinek ezúton is szeretettel gratulálunk. 
 

Ugyancsak szeretettel gratulálunk Jákob János tagtársunknak, aki a Sipos Gyula díjat 

vehette át az ünnepi esten. 
 

 
 

2015. május 27. A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület éves közgyűlése. 

 

2015. május 27. A „Magyar Békefenntartók Napja” alkalmából a Katonai 

Emlékparkban rendezett ünnepségen a Magyar Honvédség vezetői és több száz 

katonája, valamint több hazai és külföldi veterán szervezet képviseltette magát. 

 

2015. május 29.  Dr. Karsai Béla elnök úr és Dr. Görög István elnökhelyettes úr 

interjúja a Vörösmarty Rádió, „Beszéljünk róla” című műsorában. 

 

2015. május 29.  A Hazafiság Iskolája pedagógiai programunk újabb rendezvényén – 

most első alkalommal – nem egy tanintézményből érkeztek diákok, hanem négy 

különböző iskola 162 diákjának egyszerre biztosítottuk a programot. A 

módszertanilag és szervezésileg is új megvalósítás nagyon jól sikerült, s fel kell 

készülnünk arra is, hogy a jövőben több alkalommal is hasonló módon kell 

megrendeznünk a programot. 

 



2015. május 30.  A Katonai Emlékparkban gyermeknapi programmal vártuk a 

látogatókat, s természetesen elsősorban a fiatalokat.  

 

2015. május 31.   Hősök Napi mise a Doni Emlékkápolnánál, melyet – a nagyszámú 

résztvevő előtt – Spányi Antal megyéspüspök úr celebrált. 

 

2015. június 01. Megkezdődött az „Ólomkatona” elnevezésű nemzetközi 

gyermekrajzpályázatunk székesfehérvári kiállításának berendezése a Szent István 

Művelődési Ház, Szent István termében. A Baráti Körünk néhány tagja mellett 

(Berkes Sándor, Oláh László, Geguss Ákos, Kovácsné Kozma Katalin, Kovács 

László) sokat segítettek az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében, a baráti Körünk 

tevékenységét segítő Kodolányis diákok is. A munka június 3-ig tartott. 

 

2015. június 02.  Megtörtént a megválasztott Elnökség ügyfélkapun keresztül történő 

változás bejelentése.  

 

2015. június 01. Pákozdon, a Katonai Emlékparkban, Dr. Böröndi Gábor 

dandártábornok és Dr. Görög István elnökhelyettes egyeztetett a 6. Honvédfesztivál 

elgondolásáról. 

 

2015. június 04.  A „Nemzeti Összetartozás Napja” alkalmából rendezett 

ünnepségünkön, a Katonai Emlékparkban a Gyergyószentmiklósról érkezett 

vendégeink adtak ünnepi műsort. 
 

Délután 14.30-kor kezdődött a nemzetközi gyermekrajzpályázatunk ünnepélyes 

eredményhirdetése, melyen Spányi Antal megyéspüspök úr, Dr. Cser-Palkovics 

András polgármester úr, a Baráti Körünk tiszteletbeli elnöke, Fucsku Sándor 

vezérőrnagy úr, Kecse Gabriella a Tanoda Egyesület elnöke, valamint Dr. Karsai 

Béla elnök úr adták át a közel nyolcvan díjat a pályázatunkon legjobb eredményeket 

elért tanulóknak. A rendezvény kezdéseként ugyancsak a gyergyói barátaink adtak 

színvonalas műsort, melynek a felkészítője Selyem Antónia volt. 
 

A színvonalas kiállítás a hét folyamán volt megtekinthető az impozáns épületben. 

 

Ugyanezen a napon Kertész Péter tagtársunk is meglátogatta a Katonai Emlékparkot 

és örömmel vette kézbe az Baráti Körünk 20 évét bemutató könyvet. 

 

2015. június 05.  A Baráti Körünk önkéntesei és a Katonai Emlékpark munkatársai is 

részt vettek az Arany János Általános Iskola megalakulásának évfordulója alkalmából 

rendezett honvédelmi programon. 

  

2015. június 08. Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola valamennyi tanulója részese 

volt a Hazafiság Iskolája programunknak. 

 

2015. június 09. A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Szakképző kérésére 

kihelyezett Hazafiság Iskolája programot rendeztünk az iskola száz tanulója részére a 



tanintézmény területén. A hadtörténelmi és katonai programok megrendezését Oláh 

László, Geguss Ákos és Pap György tagtársaink, valamint a „Hadkieg” munkatársai 

segítették. 
 

 
 

2015. június 10.  Székesfehérváron 85. születésnapja alkalmából köszöntöttük 

Mordényi Endre tagtársunkat, akinek a szervezetünk elnöke levélben gratulált. 

 

2015. június 11.  Ábrahám Norbert úr, az Árpád Szakképző igazgatója – a tanév és 

ezzel együtt a Honvédelmi Szakkör befejezése alkalmából – meghívására egy baráti 

találkozón vehettek részt azok a civil szervezetek és személyek, akik a tanév során 

segítették a szakkör szervezését és programjainak lebonyolítását. Az Igazgató úr a 

köszöntő beszédében nyomatékosan kiemelte a Baráti Körünk segítségét, 

közreműködését és a hazafias-honvédelmi nevelés érdekében végzett 

tevékenységünket. A rendezvényen a Baráti Körünket Oláh László képviselte. 

 

2015. június 12. A Kodolányi János Középiskola felkérésére, az általunk adott 

programajánlatot a legkedvezőbbnek ítélve, a Baráti Körünk rendezte meg az Iskola 

600 tanulója részére az újabb Egészségnapot. Már az elmúlt év őszén is lehetőséget 

kaptunk erre, s megtisztelő volt, hogy újabb felkérést kaptunk. A program 

lebonyolításában sok együttműködő segített bennünket, s a tagtársaink közül Dr. 

Görög István, Balassa István, Oláh László, Geguss Ákos is segítette a munkát, 

melynek eredményeként egy nagyon tartalmas, jól előkészített és levezetett 

programot tudtunk biztosítani. 
 

 
 

2015. június 12.  A naplemente csodás fényekkel köszöntötte a III. Emlékparki Nyár 

program ünnepélyes megnyitását a Katonai Emlékparkban. A nagyszámú érdeklődő 

nagy tetszéssel fogadta a Kákics Együttes „Ferenc Jóska fújatja a trombitát” című 

műsorát. 

 

2015. június 15. A Széna Téri Általános Iskola 162 diákja a Katonai Emlékparkban, 

a Hazafiság Iskolája programmal töltötte a tanév utolsó napját. 

 



2015. június 15. A Baráti Körünk tíz tagja látogatást tehetett az év legnagyobb hazai 

hadgyakorlatán a Bakonyban. 

 

2015. június 16. A végére sajnos két szomorú hír maradt. Ezen a napon a 

székesfehérvári Csutora temetőben búcsúztunk Lénárt György alapító tagtársunktól, 

akit 75 éves korában ért a halál. A temetésén Dr. Görög István elnökhelyettes és több 

tagtársunk is kifejezte a családdal való együttérzését. 

Néhány nappal ezelőtt Sipos József tagtársunkat is elvesztettük, aki 70 évet élt. Az Ő 

temetésének időpontját később tudjuk meg. 

Emléküket kegyelettel őrizzük! 

 
    

 
 
 
 
 

 
 
 


