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HÁTTÉRANYAG
a 2016. május 12-i elnökségi üléshez
Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak áttekintése
2016. március 29. - 2016. május 12.
2016. március 29. – Elnökségi ülés – az éves rendes Közgyűlés előkészítése
2016. március 30. – A „Közös Légtér” kiállítás bemutatása a gödöllői Szent István
Egyetemen

2016. április 02. – A „Mi Európánk” nemzetközi vetélkedő megrendezése, melynek
előkészítésében és szervezésében évek óta részt vesz a Baráti Körünk is. A versenyre a
Kárpát-medence szinte minden szegletéből érkeztek csapatok. A Baráti Körünk a 12
csapat részére a Katonai Emlékparkban megrendezett hadtörténelmi forduló előkészítését
és lebonyolítását vállalta.
2016. április 05-06. – Folyik az Ifjú Nemzetőrök felkészítése abban az öt székesfehérvári
általános iskolában, melyek az elmúlt év őszén kapcsolódtak a kezdeményezésünkhöz. A
diákok lelkesen és fegyelmezetten készülnek, s együtt reménykedünk abban, hogy ezúttal
az időjárás is kegyes lesz hozzánk és meg tudjuk tartani azt a bemutatót, melyre már
régóta készülünk.
2016. április 08. – A „Közös Légtér” kiállításunk újabb helyszínen, ezúttal Budakeszin,
a Széchenyi István Általános Iskolában került bemutatásra.

2016. április 09. – „Életképek a magyar hadtörténelemből” címmel került megrendezésre
az a nagyszabású hadtörténelmi programunk, melynek keretében megelevenedett az
1848/49-es szabadságharc, az első és a második világháború is.

2016. április 11. – A tanintézményekkel kialakított egyre szorosabb és tartalmasabb
együttműködésünket jelzi, hogy rendszeresen meghívásokat kapunk különböző iskolai
rendezvényekre. Ezúttal a Zentai Úti Általános Iskolában kezdődő „Zentai Hét”
nyitóeseményére kaptunk meghívást. A rendezvényen a Baráti Körünk Ifjúsági tagozatát
Oláh László és Geguss Ákos képviselte.
2016. április 13. – A „Közös Légtér” kiállításunk átköltöztetése Mezőhegyesre, ahol a
József Attila Általános Művelődési Központ és Általános Iskola adott otthont és ezzel
együtt számtalan érdeklődőt is a kiállításunknak.

2016. április 14. – A Szekszárdi Szakképzési Centrumhoz tartozó szakképző iskolák
tanulóiból álló százfős csoport kapcsolódott be a Hazafiság Iskolája programunkba.

2016. április 19. – Megkezdődött a nagyváradi várban a Baráti Körünk
kezdeményezésére és szervezésében megvalósuló kiállítások berendezése.
2016. április 21. – A „Festum Varadinum” nagyváradi kulturális programsorozat
részeként – a Baráti Körünk tevékenységének eredményeként – került megrendezésre a
„Székesfehérvári Civilek Bemutatkozása”, melynek részeként több kulturális eseményre
is sor került. A gazdag programkínálat részét képezte a Székesfehérvári Művészek
Társaságának kiállítása, a Vox Mirabilis kórus koncertje, a „Civilek a nagy háború
emléke ápolásában” című kiállítás, az Alba Regia Nyugdíjas Klub programjai, a
székesfehérvári vonatkozású érmék kiállítása, a „Hősök arcképcsarnoka”
festménykiállítás, valamint az „Én váram – az én hazám” nemzetközi
gyermekrajzpályázat eredményhirdetése és nagyszabású kiállításának megnyitója.

„Az én váram – az én hazám” gyermekrajzpályázat díjainak átadása során több mint
hetven elismerés került átadásra, hiszen a Partiumból és Erdélyből majdnem hatszáz
alkotás került beadásra, illetve ötszáz alkotás kiállításra.
Külön kiemelésre méltó, hogy az egyhetes fesztivál végén megválasztották a „Festum
Varadinum” programsorozat négy legszínvonalasabb eseményét, melyek közé
beválasztották a rajzpályázatunkat is.

2016. április 22. – A Hazafiság Iskolája programunkba újabb tanintézmény, s ezzel
együtt újabb település kapcsolódott be, hiszen ez alkalommal a százhalombattai 1. számú
Általános Iskola 145 diákját fogadtuk.
2016. április 28. – Az öt évvel ezelőtt elindított Hazafiság Iskolája programunk
legnagyobb létszámú rendezvényére kerül sor május első felében, melynek előkészítése
érdekében Oláh László és Geguss Ákos a Veszprémi Szakközép és Szakképző Iskola
tantestületi értekezletén tartott tájékoztatót a program részleteiről. A májusi rendezvényen
közel 480 diák részvételével hajtjuk végre a programot, mely komoly kihívást jelent, de
nagyon fel kívánunk készülni, hiszen ez a nagy feladat mellett nagy eredmény is egyben.

2016. április 29. – A Remetekertvárosi Általános Iskola 324 tanulója vett részt a
Hazafiság iskolája programunkban.

2016. május 3. – Hazafiság Iskolája program újabb állomása, melyen a székesfehérvári
Kodály Zoltán Általános Iskola valamennyi felső tagozatos tanulója részt vett.
2016. május 5. – A „Közös Légtér” kiállítás bontása Mezőhegyesen és átköltöztetése a
Ludovika épületébe, ahol a hétvégén kezdődő Ludovika Fesztiválon kerül bemutatásra.
2016. május 7. – A Baráti Körünk céljai között szerepel, hogy egyre inkább
bekapcsolódjunk az ország különböző (sajnos egyre kevesebb) pontjain megrendezésre
kerülő, országos jelentőségű honvédelmi versenyekbe, illetve mi magunk is hasonló
versenyt tudjunk majd rendezni. Ennek érdekében évekkel ezelőtt, apró lépésekkel
kezdtük el a megvalósítást, s ez a folyamat egyre eredményesebb. Ezen a napon három
székesfehérvári diákcsapatot juttattunk el Sárisápra, a 33. alkalommal megrendezett
Tavaszi Túra honvédelmi versenyre. Az általunk felkészített csapatok nagyon szépen
szerepeltek, hiszen a Solymos Zsigmond tanár úr által vezetett Táncsics csapat – a
mezőny legfiatalabb versenyzőivel – a 12, míg Gugolya Csilla tanárnő által vezetett
Zentai csapat az ötödik helyezést érte el. A Baráti Körünk ifjúsági csapatát Geguss Ákos
vezette, s ráadásul egészen a dobogó legfelső fokáig tette ezt. A csapatunk a vándorserleg
és az első helyért járó serleg mellé megkapta a fegyvert leggyorsabban szerelő csapatnak
járó különdíjat is.
A Baráti Körünk – hozzájárulva a magas színvonalú verseny szervezéséhez – egy szép
serleget ajánlott fel, melyet a szervezők Fair Play Díjként adtak ki.
A székesfehérvári csapatok nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a városunk neve egyre
jobban csengjen az ilyen jellegű versenyeken is.

2016. május 9. – Az Európai Béke Napja ünnepség és koszorúzás a Katonai
Emlékparkban
2016. május 10. – A Hazafiság Iskolája pedagógiai programunk öt éves történetének
legnagyobb létszámú rendezvénye, melyen a Veszprémi Szakközép és Szakképző Iskola
476 tanulóval vett részt. A kimagaslóan nagy létszámú rendezvény szervezetten, és az
Iskola vezetésének megelégedésére került megrendezésre.
2016. május 12. – A Közgyűlésünk előtti elnökségi ülésünk egyetlen napirendi pontja
tagfelvétel volt, melynek során a Baráti Kör tagjai sorába felvételt nyert Gugolya Csilla,
Kukucska András és Solymos Zsigmond.
2016. május 12. – A Baráti Körünk éves, rendes Közgyűlése, melyről részletes
összefoglalót a honlapunk más felületén olvashat.

2016. május 14. – Első alkalommal került megrendezésre az Emlékhelyek Napja,
melyhez a Katonai Emlékpark is kapcsolódott, s aznapi program megvalósítását
tagtársaink is segítették.
2016. május 18. – A HTBK OSZ éves közgyűlését tartotta. Ezen döntött a Gyuricza
Gyűrű adományozásáról is, amit Ruff Ferenc úr a győri szervezet elnökének ítélte oda.

2016. május 18. – A Hazafiság Iskolája programunkba a Comenius Iskola és a budapesti
Balassi Intézet diákjai, összesen 187 fővel kapcsolódtak.
2016. május 19. – Fehérvár Köszönti Katonáit – ünnepi est a Vörösmarty színházban. A
Baráti Körünk által, több mint két évtizede elindított kezdeményezés napjainkra már
komoly hagyománnyá erősödött. Ez a rendezvény biztosít méltó körülményeket a
Gyuricza-gyűrű és a székesfehérvári Sipos Gyula Díj átadásának is. Örömmel
jelenthetjük, hogy ebben az évben a Sipos Gyula Díjat a Baráti Körünk tagja, Fucsku
Sándor vezérőrnagy úr vehette át. Ezúton is tisztelettel gratulálunk!
2016. május 20. – A „Fehérvár katonái” program részeként a Baráti Körünk és a Katonai
Emlékpark közös felületen mutatkozott be a nagyszámú érdeklődőnek a Pláza előtti
kitelepülés során.

2016. május 21. – A Baráti Körünk Ifjúsági Tagozata – a Királyi Vigasságok program
keretében – hadtörténelmi-katonai játszóházat szervezett az István Király Általános
Iskolában. A Csibrik Ildikó, Geguss Ákos és Oláh László vezette elméleti és ügyességi
feladatokat a Palotaváros szinte apraja nagyja örömmel és érdeklődéssel teljesítette.
2016. május 23. – 25 között 20 fős delegációval részt vettünk a NATO vezető szervek
által támogatott tanulmányúton. A csoport megismerkedett a monsi parancsnokság és a
brüsszeli főtitkárság munkájával és aktuális feladataival. A látogatás során került
felavatásra az általunk elkészített magyar nyelvű kiállítás alapján az angol nyelvű
modifikáció, melyet a NATO főtitkár helyettese és a magyar állandó képviselet vezető
nagykövet úr nyitott meg.

2016. május 26. – Az Ifjúsági Tagozatunk tagjai közül Kukucska András, Pap György,
Geguss Ákos és Oláh László hadtörténelmi előadások megtartásával járult hozzá a Bory
Jenő Általános Iskola hadtörténelmi napjának megtartásához.
2016. május 26. – A Békefenntartók Napja rendezvény a Katonai Emlékparkban, melyen
a Baráti Körünket – több tagtársunk jelenléte mellett – Dr. Karsai Béla elnök úr
képviselte.

2016. május 27. – A Szigetszentmiklósi Szakközépiskola és Szakképző 142 tanulója vett
részt a Hazafiság Iskolája programunkban. A programhoz a Kecskédi Német Nemzetiségi
Általános Iskola nyolcadik évfolyamos tanulói is kapcsolódtak.

2016. május 28. – A KEMPP- Gyermeknap megrendezését a Baráti Körünk több tagja is
segítette, valamint a városunk katonai alakulatai is hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
2016. május 29. – Hősök Napi megemlékezés és mise a Doni Kápolnánál.

2016. május 30. – A „Közös Légtér – Közös Felelősség” kiállításunk megnyitója
Budakeszin, a Nagysándor József Gimnáziumban.
2016. május 31. – Huszár János vezérőrnagy úr, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság
megbízott parancsnoka személyes találkozón látta vendégül a Baráti Körünk elnökségét,
melynek keretében áttekintésre került az együttműködésünk valamennyi területe és annak
a jövőbeni lehetőségei és felületei.
2016. június 01. – Megkezdődött a nemzetközi gyermekrajzpályázat székesfehérvári
kiállításának berendezése a Szent István Művelődési Házban. A paravánok szállításában
és a több száz gyermekrajz kihelyezésében sokat segített Berkes Sándor, Geguss Ákos,
Kukucska András és Oláh László.
2016. június 03. – „Az én váram – az én hazám” nemzetközi gyermekrajzpályázat
székesfehérvári kiállításának megnyitása és az eredményhirdetés alkalmából ismét
megtelt a Szent István Művelődési Ház legszebb terme, a Szent István terem, ahol
kezdésként a városunk Bárdos-kórusa, Kneifel Imre vezénylésével, csodás dalcsokorral
köszöntötte a rendezvényt. A programot megtisztelte személyes jelenlétével excellenciás
Spányi Antal megyéspüspök úr, valamint Róth Péter alpolgármester úr, s az MH ÖHP

képviseletében Szabó András ezredes úr. A rajzpályázat szervezői képviseletében Dr.
Görög István úr és Alekszi Zoltán úr vettek részt.
A rendezvény méltó hangulatához a székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és a nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola tanulói, valamint gyergyószentmiklósi
fiatalok műsorszámai is hozzájárultak, s valódi Nemzeti Összetartozás Napi hangulatot
teremtettek.
A díjkiosztás során több mint ötven elismerés került átadásra. A rendezvény méltó
eseménye volt az ismét nemzetközivé szélesedett, s 1.553 gyermeket megmozgató
kezdeményezésünknek.

2016. június 04. – A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a város rendezvényén a
Baráti Körünk meghívására és szervezésében hozzánk érkezett gyergyószentmiklósi
fiatalok adtak műsort a Romkertben.

A nap folyamán a gyergyói és nagyváradi fiatalok megismerkedtek a városunk és a
Velencei-tó szépségeivel, kulturális kincseivel, majd este a Katonai Emlékparkban együtt
vettünk részt az ünnepi esten, melyen a Kákics Együttes népzenei összeállítása kísért
végig bennünket a nemzetünk különböző tájegységein. A műsor előtt a nagyváradi
gyermekek műsora köszöntötte a nagyszámú jelenlévőt.

2016. június 07. – A Hazafiság Iskolája programunkba ismét a székesfehérvári II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói vettek részt. Az „ismét” szó teljesen indokolt,
hiszen ez a tanintézmény már évek óta rendszeres résztvevője a pedagógiai
programunknak. Most 155 fő alsó tagozatos kisdiákot fogadhattunk a Katonai
Emlékparkban megrendezett programunkon.

2016. június 07. – Az Arany János Iskola honvédelmi szakköre kétnapos táborozáson
vett részt Velencén, s a szervezők az Ifjúsági Tagozatunkat kérték fel a hadtörténelmi
programelem megrendezésére. Oláh László és Geguss Ákos élményszerű foglalkozás
keretében segítette a fiatalokat az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
megismeréséhez.

2016. június 08. – A „Közös légtér – Közös felelősség” kiállítás megnyitása Pakson, az
Atomerőműben. A rendezvényen a Baráti Körünket Dr. Görög István elnökhelyettes úr
és Sajner Gyula úr, a FEB elnöke képviselte.

2016. június 09. – A gyermekrajzpályázatunkon évek óta kiemelkedő sikerrel szereplő
várpalotai diákokat láttuk vendégül a Katonai Emlékparkban, valamint a Dinnyési
Várparkban.
2016. június 10. – A Hazafiság Iskolája programunk 2015/16-os tanévének ünnepélyes
zárása, mely egyben az első öt tanév befejeződését is jelentette. Azon a napon a
székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium 91 tanulója volt résztvevője a
pedagógiai programunknak. A rendezvény kezdetén emléklapokkal köszöntük meg az öt
év során kiemelkedő támogatást nyújtóknak, illetve a végrehajtásban rendszeresen
közreműködőknek. A kezdés óta eltelt öt év során már meghaladtuk a 15.000 fős
résztvevői számot.

KÖSZÖNŐ EMLÉKLAP
a HAZAFISÁG ISKOLÁJA ötödik tanéve
sikeres befejezése alkalmából a

HTBK SZÉKESFEHÉRVÁRI
SZERVEZETE
részére
a program kialakításáért, szervezéséért és a
működési feltételek biztosításáért.
Pákozd, 2016. június 10.

