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Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak áttekintése 

2015.augusztus 25.–október 14. 

 

 

2015. augusztus 25.  Az Elnökség egyhangú szavazással a Baráti Körünk tagjai 

sorába felvette Boros Ágnest, Borbély Ferencet és Dániel Imre Lászlót. 

 

2015. augusztus 30. Elhunyt Bozai István tagtársunk, aki 1995 óta alapító tagja 

volt a civil szervezetünknek, s aktív tevékenységével, önként vállalt tisztségei 

maradéktalan teljesítésével, emberségével és tisztességével sokat tett a Baráti 

Körünkért. 71évet élt. Osztozunk a család fájdalmában. 

 

2015. szeptember 4-6. Berkes Sándor titkár és Oláh László Nagyváradon 

találkozott a Tanoda Egyesület elnökével, s egyeztették a közös rendezvények – 

elsősorban a nemzetközi gyermekrajzpályázat – folytatásának lehetőségét, majd 

továbbutaztak Gyergyószentmiklósra, ahol részt vettek a Gac-oldalban rendezett 

megemlékezésen. A 159 lemészárolt katona emlékét ápoló megemlékezésen 

mintegy 150 személy vett részt és a Földváry Károly Hagyományőrző Egyesület 

huszárjai álltak díszőrséget az emlékmű mellett. Elsőként Nagy Zoltán 

alpolgármester úr emlékezett a magyar katonahősökre, s beszédében köszönetet 

mondott a Baráti Körünknek is. Másodikként a Baráti Körünk üdvözletét és 

megemlékező gondolatait Oláh László tolmácsolta, majd Barti Tihamér úr, 

Hargita Megye Tanácsának elnöke szólt a jelenlévőkhöz, s azt követően Portik 

Hegyi Kelemen főesperes áldotta meg a katonahősök emlékét. 
 

   
 

2015.szeptember 9.    Hazafiság Iskolája 5. tanévének ünnepélyes megnyitója, 

mely egyben a 2015/16-os tanév első rendezvénye is volt. A pedagógiai program 

résztvevőit és az ünnepélyes tanévnyitón résztvevőket a város nevében Viza Attila 

képviselő úr köszöntötte, majd Fucsku Sándor vezérőrnagy úr ünnepélyesen 

  

http://www.htbkszfvar.hu/


megnyitotta az ötödik tanévet. A tanévnyitó programon a székesfehérvári II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola 176 tanulója vett részt. 

 

   
 

2015. szeptember 9. Megkezdődött a VI. Honvédfesztivál újszerű elemeként 

tervezett, a Pákozd-sukorói csata gyalogos mozzanatainak diákok által történő 

megjelenítésére való felkészülés. A kezdeményezéshez öt székesfehérvári iskola, 

majd később a pákozdi iskola is csatlakozott, ahol délutáni programok során, 

elméleti és gyakorlati felkészítésekkel segítjük a vállalkozó kedvű, általános 

iskolás tanulók – az „Ifjú Nemzetőrök” részvételét a nagyszabású programban. 

Ezen a napon a Táncsics Mihály Általános Iskolában kezdődött meg a közös 

felkészülés. 

 

2015. szeptember 9. 17 órakor, Székesfehérváron az egyre többek által már 

„Gyergyó-tér”-ként ismert területen került sor az 1944. szeptember 7-én, 

Gyergyószentmiklós határában lemészárolt magyar katonák emlékére és 

tiszteletére rendezett megemlékezésre és koszorúzásra. 
 

   
 

2015. szeptember 10. Rendkívüli elnökségi ülés, melyen az Elnökség 

megtárgyalta a Ptk. módosításoknak megfelelő, egységes szerkezetbe foglalt 

Alapszabályt. 

 

2015. szeptember 11. Mészáros Attila alpolgármester úrral előzetesen 

egyeztetetten, a Katonai Emlékparkban láttuk vendégül a város 

tanintézményeinek DMSP (diákmunkát segítő pedagógus) képviselőit, valamint 

a Városi Diákönkormányzat tanulóit. A program keretében Oláh László 

tájékoztatta a résztvevőket a Baráti Körünk olyan programjairól és 

kezdeményezéseiről, melyek lehetőséget kínálnak a város iskoláinak az 



együttműködésre, a közös programokra, a Hazafiság Iskolájába történő 

bekapcsolódásra illetve a program továbbfejlesztésére. 

 

2015. szeptember 11. Dr. Görög István elnökhelyettes a Vörösmarty Rádióban, 

45 percben beszélgetett a HTBK terveiről, a KEMPP 2015. évi programjairól és 

a közelgő Honvédfesztivál eseményeiről. 

 

2015. szeptember 15. Ezen a napon újabb két iskolában (Zentai Úti és II. 

Rákóczi) kezdődött meg az „Ifjú Nemzetőrök” felkészítése. 

   
 

Az este során volt hallható a Vörösmarty Rádióban az az 50 perces riport, melynek 

keretében Oláh László tájékoztatta a hallgatókat a Baráti Körünk tevékenységéről, 

a közelgő Honvédfesztiválról és az aktuális ügyekről. 

 

2015. szeptember 17. Bozai István tagtársunk temetése a Béla úti temetőben, ahol 

sok tagtársunk jelenlétében kísértük utolsó útjára alapító tagunkat. Emlékét 

kegyelettel őrizzük. 

 

2015. szeptember 18. A Baráti Körünk is meghívást kapott a II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskolába, a Klebelsberg-emléktáblaavatásra. A Baráti Körünket Dr. 

Görög István és Oláh László képviselte. 

A délután folyamán a Kodolányiban is megkezdődött az „Ifjú Nemzetőrök” 

felkészítése. 

 

2015. szeptember 19. Budapesten a Civil Rádióban is lehetőséget kaptunk a 

Baráti Körünk, illetve az előttünk álló nagyrendezvény, a Honvédfesztivál 

bemutatására. A hallgatókat Oláh László tájékoztatta. 

 

2015. szeptember 21. A Hazafiság Iskolája programba a Budakesziről érkezett 

Széchenyi István Általános Iskola 143 tanulója is bekapcsolódott. 
 

 
 



2015. szeptember 22.A „Kész a csatára a sereg” általános iskolások honvédelmi 

csapatversenyével megkezdődött a VI. Honvédfesztivál. Az István Király 

Általános Iskolában és környékén megrendezett, izgalmas versenyen 12 csapat 

vett részt, akik közül az első három helyet a Sárisápi, a Zentai Úti és a Kodolányi 

iskolák csapatai szerezték meg.  

A verseny ünnepélyes megnyitóján jelen volt Fucsku Sándor vezérőrnagy úr, Dr. 

Karsai Béla elnök úr, és a KEMPP képviseletében Dr. Görög István úr. 
 

 
 

 
 
 

A verseny rajtját követően került sor a VI. Honvédfesztivál sajtótájékoztatójára, 

melyen Fucsku Sándor, Karsai Béla és Görög István urak, valamint az iskola 

igazgatónője Krählingné Kovács Tünde tájékoztatták a média képviselőit a 

Honvédfesztiválról, valamint annak rendezvényelemeiről. 
 

 
 

2015. szeptember 24. A VI. Honvédfesztivál keretében két rendezvényre is sor 

került. Székesfehérváron a Megyeháza dísztermében került megrendezésre a 

Honvédfesztivál hagyományos elemének nevezhető az ifjúság hazafias és 

honvédelmi nevelésével kapcsolatos szakmai tanácskozás. „Az ifjúság hazafias és 

honvédelmi nevelése tapasztalatai és új lehetőségei” című konferencián jelen volt 

Dr. Simon László kormánymegbízott úr, Dr. Petrin László úr, a Fejér Megyei 

Kormányhivatal főigazgatója, Dr. Karsai Béla úr, a HTBK Székesfehérvári 

elnöke, Dr. Görög István úr, a KEMPP ügyvezetője, Török Szabolcs úr, a KLIK 

Székesfehérvári Tankerület igazgatója. Sajnos a katonai vezetők részvételét 

áthúzták a nem várt események. 

A konferencián részt vettek az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar vezetői, 

a MTA SZTAKI projectvezetői és munkatársai is, akik be is mutatták a most futó 

– a tanintézmények hazafias-honvédelmi nevelését támogató projectjüket. Jelen 



voltak a megye járási hivatalainak vezetői, tankerületi vezetők, Szakképzési 

Centrumok főigazgatói, iskolaigazgatók, pedagógusok, civil szerveztek 

képviselői. 
 

  
 

 
 

Ugyanebben az időben (9 órakor) kezdődött meg a Katonai Emlékparkban a 

Számháború-2015 elnevezésű, országos hadijáték. A kétszáz tanuló részvételével 

megrendezett játék, a klasszikus számháború szabályrendszerében zajlott, s a 

résztvevők örömmel és lelkesen vetették magukat a zászló megszerzéséért folyó 

küzdelembe. 

  
 

2015. szeptember 25. A VI. Honvédfesztivál részeként került megrendezésre a 

Honvéd Sportszervezetek Országos Szövetsége által szervezett honvédelmi 

járőrverseny. Az időjárás ekkor már a kedvezőtlen arcát mutatta, s a Pákozdon 

megrendezett verseny résztvevői csuromvizesen, de az izgalmas verseny 

örömével és élményével az arcukon köszöntek el a Mészeg-hegytől. 

 

Ugyanezen a napon a Baráti Körünk Ifjúsági Tagozatának szervezésében a HTBK 

csapata részt vett a Békéssámsonban megrendezett, országos jelentőségű, XI. 

Gesztenye Galopphonvédelmi versenyen. Geguss Ákos tagtársunk sokat 

fáradozott a 4 fős, Zentai Úti Általános Iskola tanulóiból álló csapat felkészítésén, 

s Ő vezette a csapatot a 17 állomásból álló versenyen is. Az izgalmas és maga 

színvonalú versenyen a Baráti Körünk képviseletében versenyző csapat a III. 

helyezést szerezte meg, melyhez ezúton is gratulálunk. A Baráti Körünk által 

végzett tevékenység elismeréseként értékelhetjük, hogy a nagyszabású verseny 

megnyitására, valamint a záráskor a díjak átadására a szervezők Oláh Lászlót 

kérték fel. A rendezvényen jelen volt és az Ifjúsági Tagozatunk jövőbeli 

tevékenységéhez értékes tapasztalatokat szerzett Csibrik Ildikó is, valamint az 

Iskola részéről Gugolya Csilla tanárnő is. 
 



  
 

 
 

2015. szeptember 26. A Pákozd-sukorói csata emléknapja, melynek 

programelemei már az előző Honvédfesztiválokból jól ismertek, de azért, mint 

mindig, ebben az évben is tartalmaztak újdonságokat. A gazdag programkínálatot 

felvonultató nap első eseménye a – HTBK örökös elnökére – Dr. Gyuricza Béla 

vezérezredesre történő közös emlékezés volt, melynek során Siklósi Péter úr, a 

HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkára 

mondta el emlékező és tisztelgő gondolatait melyben kiemelte: az örökös elnököt 

„szakmai és emberi nagyság, és szerénység egyaránt jellemezte.”  
 

 
 

11 órakor az Obeliszk mellett sorakoztak fel az emlékezők, ahol L. Simon László 

és Vargha Tamás államtitkár urak ünnepi gondolatokkal köszöntötték a Pákozd-

sukorói csata 167. évfordulóját. 
 

   
 



Sajnos az időjárás nem támogatta a rendezvényt, sőt szinte az egykori ellenséges 

seregként támadta a megemlékezőket.  

Ez a kellemetlen időjárás sajnos az „Ifjú Nemzetőrökkel” kapcsolatos 

elképzelésünket is meghiúsította, hiszen felelőtlenség lett volt a mintegy 180 

felkészített gyermeket kitenni az időjárás kellemetlenségének, az egész napos eső 

áztatásának. Néhány diákkal megpróbálkoztunk dacolni az időjárással, de 

esélytelenül. 
 

   
 

A Katonai Emlékpark már a reggeli óráktól megtelt a különböző korok katonai 

hagyományőrzőinek és napjaink katonáinak bemutatóival, sőt a hazánkban folyó 

nagyszabású nemzetközi hadgyakorlaton résztvevő külföldi katonák és 

haditechnikai eszközeik jelenléte is gazdagította a programkínálatot.  

   
 

A látogatók számában alacsony, de a programelemekben tartalmas és gazdag 

fesztivál zárásaként Sukorón, a Református templomban került sor a 

Haditanácsra. 

 

2015. szeptember 27. A Katonai Emlékpark adott helyszínt a Baráti Körünk 

rendkívüli közgyűlésének, melyen a jelenlévő tagtársaink egyhangú szavazással 

fogadták el a Bíróság elvárásának megfelelően, egységes szerkezetbe foglalt 

Alapszabályunkat.  

A közgyűlés helyszínválasztása nem véletlenül esett a KEMPP-re, hiszen aznap 

még egy kiemelkedő fontosságú eseményre került sor a Mészeg-hegyen. A Baráti 

Körünk erejét és összefogását is szimbolizáló kemence ekkor került először „éles 

bevetésre”, vagyis ekkor sült meg benne első alkalommal a közösségünk tagjai 

számára a finom étek. A kemencét - baráti körünk tagjai- Kertész Péter katolikus 

pap szentelte fel, és László Tibor református lelkész áldotta meg.  



   
 
 

Ugyancsak ezen a napon került megrendezésre Budapesten a hadtörténelmi 

emlékfutás, mely NATO-futásként is ismert. A NATO Brüsszeli Parancsnoksága 

felkérésére a Baráti Körünk és a KEMPP közösen üzemeltette a budapesti 

Felvonulás téren a NATO tájékoztató-pontot.  
 

 
 

2015. szeptember 28. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály és a 

Törvényszék által kért dokumentumok beterjesztésre kerültek a Székesfehérvári 

Törvényszékre. 

 

2015. szeptember 29. A Hazafiság Iskolája program keretében a békásmegyeri 

Varga István Szakiskola 414 tanulója és 37 pedagógusa volt jelen a Katonai 

Emlékparkban. 
 

 
 

2015. október 2. A Kálozi Szent István Általános Iskola valamennyi tanulója 

(122 diák) részt vett a Hazafiság Iskolája programban. 
 



    
 

2015. október 5.A Székesfehérvári Törvényszéktől megkaptuk az 

Alapszabályunk átdolgozására a második hiánypótlási dokumentumot. 

 

2015. október 6. A székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola felső 

tagozatos diákjai részvételével zajlott a Hazafiság Iskolája újabb programja, mely 

egyben az Aradi mártírok emlékünnepsége is volt. A 12 órakor kezdődött 

megemlékezésen az Iskola hetedik osztályos diákjai adták elő a megemlékező 

műsorukat, melynek végén a jelenlévők koszorúk elhelyezésével fejezték ki 

tiszteletüket a mártírok előtt. 

    
 

    
 

2015. október 7. Megkezdődött a „Mi Európánk” nemzetközi vetélkedő 

előkészítése, melyben való részvételre a Baráti Körünk is felkérést kapott. 

 

2015. október 8. Elhunyt Nemeskürty István, Széchenyi és Kossuth-díjas író, 

irodalomtörténész, aki meghatározó szerepet játszott a Honvédség és Társadalom 

Baráti Köri mozgalom 1994-es zászlóbontásában. A civil szervezetünk 20 éves 

történetét bemutató könyvünk bevezetőjében is bemutattuk a 91 éves korában 

elhunyt Nemeskürty tanár úr tevékenységét. Emlékét nem csak a könyvünkben 

őrizzük. 

 

2015. október 8. A Baráti Körünk Ifjúsági Tagozata célként határozta meg, hogy 

hadtörténelmi és honvédelmi előadásokkal segíti a tanulóifjúság hadtörténelmi 



ismeretei gazdagítását, a hazaszeretetük erősödését. Ennek keretében a Ciszterci 

Gimnázium több mint száz tanulója vett részt Oláh László előadásán, melynek 

keretében a XX. század nagy háborúinak hadtörténelmi és katonai érdekességeit 

ismerhették meg a résztvevők. 
 

 
 

2015. október 8. A Baráti Körünk elnöke, az elnökség több tagja és tagtársaink 

közül is többen részt vettek azon a rendezvényen, melyet a HOHE 

kezdeményezésére és meghívására, a városunkban tevékenykedő, honvédelem 

ügyét támogató civil szervezetek együttműködésének erősítése érdekében 

rendeztek meg. 

 

 


