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HÁTTÉRANYAG
a 2016. március 29-i elnökségi üléshez
Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak áttekintése
2016. február 24. - 2016. március 29.
2016. február 24. – Elnökségi ülés, melyen tagjaink sorába nyert felvételt
Agócs Katalin, akinek ezúton is gratulálunk és kívánunk eredményes, örömteli
közösségi munkát a Baráti Körünkben.
2016. február 27. – Immár szokásosnak nevezhető, hogy a Katonai Emlékpark
évadnyitója előtti hétvégén a Baráti Körünk tagjai önkéntes munkában végzik el
a terület karbantartását, a nyitóünnepség előtti nagytakarítását. Így volt ez most
is, s a tagtársaink munkájának köszönhetően tűntek el a tél nyomai az
Emlékparkból. Az önkéntes munkába bekapcsolódtak a Kodolányi Középiskola
diákjai is, akik az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében segítették a Katonai
Emlékpark takarítását, csinosítgatását.

2016. március 8. – Az ez évi gyermekrajzpályázatunk beadási határidejének
lejártával hazaszállítottuk a nagyváradi együttműködőnk, a Tanoda Egyesület
által összegyűjtött alkotásokat. A pályamunkák leadásának könnyítése
érdekében tettük lehetővé, hogy az erdélyi és partiumi gyermekek Nagyváradon
adhatták le alkotásaikat. Örvendetes, hogy – a Tanoda Egyesület népszerűsítő
tevékenységének is köszönhetően – több mint 580 alkotást adtak le
Nagyváradon.
2016. március 9. – Megkezdődött a rajzpályázatunkra leadott alkotások
nyilvántartása, digitális fotózása. Az első gyorsjelentés szerint az irodánkba
mintegy 780 alkotást juttattak el, s így a Nagyváradról hazahozott alkotásokkal
együtt több mint 1300 pályamunka érkezett. Ez az elmúlt négy év legmagasabb

számadata. A feldolgozás hatalmas munkának ígérkezik, melyben ugyancsak a
Kodolányi Középiskola diákjai segítenek.

2016. március 9. – Zajlik a Zentai Úti Általános Iskolában a sárisápi Tavaszi
Túra országos honvédelmi versenyre nevezett csapataink felkészítése, akik a
tavalyi Honvédfesztivál keretében, általunk megrendezett honvédelmi versenyen
elért helyezésük alapján nyertek jogot a részvételre. Örvendetes, hogy nem csak
az érintett nyolc tanuló kapcsolódott be a heti rendszerességű felkészítésekbe,
hanem egy honvédelmi szakkőr jellegű program indult el az Ifjúsági Tagozat
szervezésében a Zentai suliban. A felkészítéseket Geguss Ákos vezeti.
2016. március 11. – Megkezdődött a Hazafiság Iskolája 2015/16-os tanév
tavaszi időszaka. Ezen a napon a budapesti Kelenvölgyi Általános Iskola 400
tanulója, majd a délutáni időszakban a budapesti Kolping Katolikus Általános
Iskola tanulói és a szlovákiai testvériskolájuk 25 diákja vett részt a
programunkban.

2016. március 12. – A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely
hetedik évadának ünnepélyes megnyitója. A Baráti Körünk számára is
kiemelkedő fontosságú esemény a negyedik alkalommal megrendezett
„Emlékfutás a Hősökért” hadtörténelmi alapú sportrendezvény befutójával vette
kezdetét, majd Dr. Görög István alelnök úr, a KEMPP ügyvezetője köszöntötte
az évadnyitón megjelent nagyszámú résztvevőt. Vargha Tamás
miniszterhelyettes úr és Dr. Cser-Palkovics András polgármester úr ünnepi
gondolatait követően elismerések átadására került sor. A Baráti Körünk
javaslatára a HM „Honvédelemért Kitüntető Cím” elismerését vehette át
Gianfranco Simoni úr, aki sokat tett a Katonai Emlékpark I. világháborús
kiállításának bővítéséért.
A „Katonai Emlékparkért” emlékplakettet Dr. Karsai Béla elnök úr és Takács
János polgármester úr adta át az alábbi személyeknek: Kolláth Éva, Dr. Lucilla
Olivieri,Alessandro Gismano, Aldo Vizintin, Franco Vizintin, Balogh Zoltánné,

Bálint György, Farkasné Szegő Krisztina, Igali Zoltán, Jásdi Balázs, Komlósi
Máté, Kostyák Andrea, Majoros Gábor, Németh István, Sajner Gyula, Silye
Sándor, Szabóné Bognár Anikó, Tessely Zoltán, Vas János, Dr, Végh Katalin.
Az elismerésben részesülteknek ezúton is tisztelettel gratulálunk!
A rendezvény folytatásaként Huszár János vezérőrnagy úr bemutatta és
megnyitotta a „Közös Légtér – Közös Felelősség” kiállítást, majd Dr. Karsai
Béla elnök úr a „Civilek a nagy háború emlékeinek őrzéséért” kiállítást.
Az I. világháborús barakk oldalfalán elhelyezésre került az a márványtábla,
mely a hadtörténelmi emlékek őrzéséért sokat tett barátaink neveit örökíti meg.
A rendezvény a Baráti Körünk és a rendezvényünket megtisztelő olasz
vendégeink baráti beszélgetésével folytatódott.

2016. március 16. – A székesfehérvári István Király Általános Iskola 300 és a
budapesti Szent Gellért Általános Iskola 100 tanulója vett részt a Hazafiság
Iskolája programunkban.

2016. március 18. – A székesfehérvári Aranykéz Iskola 60 diákja vett részt a
Hazafiság Iskolája pedagógiai programunkban.

2016. március 21. – A székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola nemrégen
kinevezett igazgatója – Sándorfi Gergely úr – megbeszélésre hívta az Ifjúsági
Tagozat vezetőjét, melyen az Igazgató Úr hangsúlyozta, hogy az iskolájukban
kiemelt figyelmet kívánnak fordítani a hazafias-honvédelmi nevelésre, s ennek
érdekében örömmel dolgoznának együtt a Baráti Körünkkel. A megbeszélés
egyértelművé tette, hogy a Bory Jenő Általános Iskola és a Baráti Körünk
Ifjúsági Tagozata is keresi a hatékony és a céljainkat támogató együttműködési
területeket és munkaformákat, melyekhez kapcsolódóan hamarosan a korábbi
írásos együttműködésünk megújítására is sor kerül.
2016. március 23. – A rajzpályázatunkhoz kapcsolódó szívmelengető esemény,
hogy nagyváradi és székesfehérvári gyermekek együtt alkotnak. Tavaly került
sor ilyenre első alkalommal, s ez ismétlődött meg ebben az évben is. A II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola vendégeként városunkban tartózkodó
nagyváradi diákok, a Szacsvay Imre Általános Iskola tanulóival együtt – a
Helyőrségtörténeti Kiállítás épületében – készítették el pályamunkáikat a
rajzpályázatunkra. A Baráti Körünknek különösen kedves ez a testvériskolai
kapcsolat, mely az általunk négy évvel ezelőtt megkezdett rajzpályázatok és a
hozzájuk kapcsolódó rendezvények során alakult ki.

2016. március 23. – Az idei, „Az én váram – az én hazám” című
gyermekrajzpályázatunkra érkezett alkotások nyilvántartása és digitalizálása
befejeződött. Összesen 1349 alkotás érkezett hazánk szinte minden tájáról,
Erdélyből és a Partiumból, valamint Horvátországból és Szlovákiából.

