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HÁTTÉRANYAG
a 2016. november 4-i elnökségi üléshez
Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak áttekintése
2016. augusztus 30.–november 4.
2016. augusztus 30. – A soros elnökségi ülés, melynek fő témája a VII.
Honvédfesztivál előkészítése volt. Az Elnökség a tagjaink sorába felvette Brunner
Andreát, Nagy Lajost és Simon Dáriuszt, akiknek gratulálunk és sikeres, közös
munkát kívánunk!
2016. szeptember 7. – Folytatódott az„Ifjú Nemzetőrök” program, melynek aktuális
célja a szeptember végi nagyszabású csatabemutatóra történő előkészület. Ennek
szellemében ezen a napon a Bory Jenő Általános Iskolában került sor a diákok
elméleti és alaki gyakorlati felkészítésére.
2016. szeptember 6-8. – A Város és a Baráti Körünk meghívását elfogadva,
Gyergyószentmiklósról érkezett György István alpolgármester és Dr. Farkas Zoltán
urak vezetésével egy delegáció, melynek tagja volt Bajna György közíró és Selyem
Antónia a Széchenyi Alapítvány titkára is, valamint 2 fő középiskolás diák. A
vendégeink fogadásán jelen volt Takács János Pákozd polgármestere és Deák
Lajosné Székesfehérvár képviselője is. A látogatás s a két város, valamint a civil
szervezetek együttműködését erősítették.

2016. szeptember 7. – Koszorúzás a Gyergyói Emlékkőnél. Gyergyószentmiklós
város delegációja, Székesfehérvár MJV Város képviselői, valamint a városunk
intézményei és civil szervezetei képviselői – a II. világháborúban a gyergyói Gac-

hegyen lemészárolt 159 magyar katona emlékére a tisztelet koszorúit, virágait
helyezték el.
2016. szeptember 8. – KEMPP Felügyelő Bizottság ülése, melyen a Baráti
Körünket már az új Felügyelő Bizottsági tag, Sajner Gyula úr képviselte.
2016. szeptember 9-10. – Baráti Körünk ismeghívást kapott aXXII. Partiumi
Honismereti Konferenciára, Szatmárnémetibe, illetve Dr. Görög István úr külön
felkérést kapott, hogy előadóként is vegyen részt. Az érdekes hadtörténelmi témákat
feldolgozó és az együttműködés lehetőségét biztosító rendezvényen a Baráti
Körünket Dr. Görög István elnök-helyettes és Oláh László tagozatvezető képviselte.
A rendezvény keretében bemutattuk a nagy háború emlékének ápolásáért
megvalósuló civil szervezeti tevékenységet bemutató kiállításunkat, benne
természetesen a HTBK Székesfehérvári Szervezete ilyen irányú erőfeszítéseit és
eredményeit bemutató kiállítási elemet is.

2016. szeptember 10. – Gyergyószentmiklós önkormányzata meghívására, a Baráti
Körünk képviseletében Sajner Gyula úr, FEB elnök vett részt a Gac-oldalban, a
székesfehérvári katonák tragédiájára emlékező rendezvényen és a civil szervezetünk
nevében koszorút helyezett el az emlékkőnél. A látogatás tovább erősítette a két
város és annak civiljeinek együttműködését.
2016. szeptember 12. – A Hazafiság Iskolája program 2016/17-es tanéve
ünnepélyes megnyitása. A program kezdetén megtartott ünnepélyes tanévnyitón
Székesfehérvári MJ Város Önkormányzata nevében Kovács Béla Sándor képviselő
úr, a HM és a fehérváron szolgáló katonák nevében pedig Benda László ezredes úr

köszöntötte a résztvevőket, illetve a Hazafiság Iskolája programot. Dr. Karsai Béla
elnök úr a tanévnyitó alkalmából hangsúlyozta, hogy eddig 16.000 diákvett részt a
programban, s ez a hatalmas szám az eddigi siker egyik mutatója, s egyben a
folytatási szándék generátora is. A hatodik tanév első eseményén a Székesfehérvári
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felső tagozatos tanulói vettek részt.
2016. szeptember 14. – A Baráti Körünk közreműködésével megrendezett
„Lajoskomáromi Honvédelmi Hét” nyitó eseménye, melyen Dr. Simon László
kormánymegbízott úr, Varga Gábor úr, a térség országgyűlési képviselője, Dr.
Karsai Béla elnök úr, valamint Pirtyák Zsolt polgármester úr nyitotta meg a
honvédelmi programsorozatot, valamint a település Művelődési Házában felállított
„Közös Légtér” kiállításunkat. A program második felében Dr. Tálas Péter úr, a
Stratégiai Védelmi Kutató Intézet igazgatója biztonságpolitikai előadását hallgatta
meg a nagyszámú érdeklődő.
2016. szeptember 15. – Ifjú Nemzetőrök felkészítése a Táncsics Mihály Általános
Iskolában.

2016. szeptember 20. – Az István Király Általános Iskola, valamint ismétlő
jelleggel a Táncsics Mihály Általános Iskola Ifjú Nemzetőreinek felkészítése.

2016. szeptember 20. – Az első világháború katonahőse, városunk díszpolgára,
Poór Gyula halálának 100. évfordulóján megemlékezést szerveztünk a sírjánál, a
Palotai úti temetőben.
2016. szeptember 21. – Kihelyezett Hazafiság Iskolája Lajoskomáromban. A
pedagógia program öt éves története során most első alkalommal került sor előre

tervezetten kihelyezett programra, melynek keretében a Baráti Körünk Ifjúsági
Tagozata tagjai és önkéntesei, valamint a KEMPP munkatársai a Lajoskomáromi
Gesztenyefasori Általános Iskolában rendezték be a foglalkozási helyeket, s
tartották meg a hadtörténelmi, katonai témájú foglalkozásokat. A programon a
tanintézmény valamennyi évfolyama, s minden tanulója részt vett. A program
zárásaként Ifjú Nemzetőr egyenruhába öltöztettük a diákokat, s egy rögtönzött
bemutató keretében adtak számot a nap során elsajátítottakból.

2016. szeptember 23. – 30. VII. Honvédfesztivál
A VII. Honvédfesztiválról részletes összefoglaló anyag készült, ezért itt csak
kivonatos bemutatásra kerül sor.
2016. szeptember 23. – VII. Honvédfesztivál nyitóeseménye, a Honvédségi
Sportszervezetek Országos Szövetsége által Pákozdon megrendezett, „Egy nap a
honvédelemért” elnevezésű ifjúsági járőrverseny volt
2016. szeptember 24. – Ezen a napon a VII. Honvédfesztivál kiemelkedő napjára, a „Csatatéri Sokadalom” elnevezésű program-kavalkádra került sor. A Katonai
Emlékparkot benépesítették a különböző hadtörténelmi korokat élményszerűen és
látványosan megjelenítő hagyományőrző szervezetek. Vargha Tamás úr, a
Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszter-helyettes nyitotta meg
a VII. Honvédfesztivál kiemelkedő napját, majd koszorút helyezett el az Obeliszk
tövében.
Az egész napi forgatag csúcspontja a délutáni program, a „168 éve történt”
elnevezésű, hagyományőrző rendezvény volt, melynek keretében először 168 Ifjú
Nemzetőr, vagyis 168. évforduló tiszteletére éppen annyi székesfehérvári kisdiák,
jelenítette meg a szabadságharc időszakának gyalogos katonai mozzanatait.

A pákozd-sukorói csata megelevenítése a Magyar Huszár és Katonai
Hagyományőrző Szövetség csapatai által valósult meg, mely dr. Hermann Róbert úr,
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokhelyettese kommentálásával vált
még érdekesebbé, hitelesebbé.

A Katonai Emlékpark látványos program-kavalkádját követően Sukorón, a
Református templomban folytatódott a Honvédfesztivál, ahol a korabeli Haditanács
megidézését Vargha Tamás miniszterhelyettes megemlékező beszéde, a Honvéd
Férfikar műsora és ökonomikus ima valamint a közös koszorú elhelyezése zárta a
napot.

2016. szeptember 25. – A Baráti Körünk évek óta felkérést kap, hogy segítsük a
„NATO-hadtörténelmi emlékfutás” NATO-tájékoztatópontjának működtetését. Így
történt ez ebben az évben is, sőt azzal is kibővült, hogy az emlékfutás végcéljánál, a
HM Hadtörténeti Múzeumában bemutattuk a „Közös Légtér – Közös Felelősség”
légtérvédelmi kiállításunkat is

2016. szeptember 26. – Szeptember 26-án, Székesfehérváron, a Városháza
dísztermében került megrendezésre a „NATO az iskolatáskában” című
biztonságpolitikai konferencia, melyen elsősorban a fiatalokkal foglalkozó
szakemberek, pedagógusok vettek részt. A szakmai konferenciát Dr. Cser-Palkovics
András polgármester úr, a Baráti Kör tiszteletbeli elnöke nyitotta meg, majd Dr.
Tálas Péter úr, biztonságpolitikai előadása, valamint brüsszeli kapcsolással és
kivetítéssel, Rábai Zsolt úr, a NATO PDD munkatársa előadása következett. A
program Dr. Domokos Tamás úr, egyetemi docens, Topor István ezredes úr, az MH
Összhaderőnemi Parancsnokság képviselője, valamint Ábrahám Norbert úr, a
Szekszárdi Szakképzési Centrum főigazgatója előadásaival folytatódott.

2016. szeptember 27. – Napjainkra a Honvédfesztivál állandó – és a diákok által
nagyon várt – eseményévé vált az Általános Iskolások Honvédelmi Csapatversenye.
A versenynek immár ötödik éve a székesfehérvári István Király Általános Iskola ad
helyszínt és biztosít ideális feltételeket. Ebben az évben a verseny már alaposan
túllépte a városunk határait, hiszen Lajoskomáromból és Sárisápról is érkeztek
versenyző csapatok.

2016. szeptember 28. – Ugyancsak állandó, s a diákok által nagyon várt elem a
Számháború, országos hadijáték, melyre szeptember 28-án, a Katonai
Emlékparkban és környékén került sor. A közel 250 diák Székesfehérvárról,
Lajoskomáromból, Érdről, Lovasberényből és Sárisápról érkezett, s a nap során több
fordulóban küzdöttek a számháború klasszikus szabályai szerint a zászló
megszerzéséért.

2016. szeptember 29. –Szeptember 29-én is főként diákok népesítették be a Katonai
Emlékparkot, hiszen azon a napon került sor a „Kész a csatára a sereg” elnevezésű,
hadtörténelmi rendezvényre. Az egész napos program közel négyszáz gyermek
számára kínált érdekes, hasznos és kihívást jelentő feladatot. A lehetőségek között
megtalálható volt és a fiatalok örömmel igénybe is vették a szabadságharc alaki
mozzanatainak elsajátítását, az gyermekágyúval való céllövészetet, a kardvívás
mozdulatainak imitált ellenféllel szembeni gyakorlását, valamint további izgalmas
ügyességi, elméleti és gyakorlati feladatokat, és természetesen nem maradt ki az
állandó kiállítások megtekintése sem.

2016. szeptember 30. – A VII. Honvédfesztivál zárónapján, szeptember 30-án, a
Szárazföldi Haderő Napja rendezvényre került sor. Dr. Orosz Zoltán altábornagy úr,
a Honvéd Vezérkar főnök-helyettes köszöntötte, a Honvédsereg születésének
helyszínénfelsorakozott katonákat. 10 órától Dr. Gyuricza Bélára, a katonára, a
politikai államtitkárra, Székesfehérvár Díszpolgárára, a HTBK alapító elnökére, a
Katonai Emlékpark megálmodójára emlékeztek a résztvevők. Az egykori
munkatársak nevében Rába Imre nyugállományú altábornagy úr tekintett vissza
Gyuricza Béla életútjára, kimagasló tevékenységére.
Szárazföldi Haderőnem Napja és egyben a VII. Honvédfesztivál záró programjaként
megemlékeztünk a csata 168. évfordulójáról. Vargha Tamás miniszterhelyettes úr

beszédében kiemelte az egykori honvédek dicső helytállását és párhuzamot vont a
ma katonái helytállása között. A HM és az MH közös koszorúját Vargha Tamás
miniszterhelyettes úr és Dr. Orosz Zoltán altábornagy úr helyezték el. Őket
követően számos önkormányzat, civil szervezet helyezett el koszorút.

2016. szeptember 30. – Az Ifjúsági Tagozat egyre komolyabb erőfeszítéseket tesz
annak érdekében, hogy a Székesfehérvárjól látható legyen a fiatalok számára
rendezett honvédelmi versenyek képzeletbeli térképén. Ennek szellemében ismét
részt vettünk Békéssámsonban, a „Gesztenye Galopp” honvédelmi versenyen, ahol
két csapattal is képviseltük a városunkat, a Baráti Körünket. A Táncsics Mihály
Általános Iskola diákjaiból szervezett csapat a 7. helyezést érte el és különdíjat is
kapott, a Zentai Úti Általános Iskola tanulói alkotta csapat pedig ötödik helyezést ért
el. A csapatok felkészítésében és vezetésében nagyon sokat segített Geguss Ákos,
Solymos Zsigmond, valamint Gugolya Csilla.
A Baráti Körünknek szóló elismerés, hogy a verseny megnyitására, valamint
záráskor a díjak átadására az Ifjúsági Tagozatunk vezetőjét, Oláh Lászlót kérték fel.

2016. október 06. –
A Táncsics Mihály Általános Iskolaalsó tagozatos
diákjaiszámára rendezettHazafiság Iskolája programmal együtt került sor a Baráti
Körünk és a KEMPP közös Október 6-i megemlékezésére, melynek műsorára is a
Táncsicsos diákok készültek, azonban ezt az egész napos eső nem tette lehetővé,

azonban a megemlékezés így sem maradt el. Az egész napos pedagógiai program
során többször is szóltunk az aradi eseményekről, valamint a délben megtartott
koszorúzás alkalmával több intézmény és civil szervezet helyezett el koszorút az
Aradi Emlékponton.

2016. október 07. – A Hazafiság Iskolája programba újabb Budapesti tanintézmény
kapcsolódott be. Ezen a napon a Pitypang úti Ált Iskola 183 tanulója részére
szerveztük meg a programot.

2016. október 11. – Több civil szervezet – köztük természetesen a Baráti Körünk is
– összefogásával közös honvédelmi szakkör indult az I. István és a Hunyadi
középiskolákban. Az első foglalkozás során az Ifjúsági Tagozatunk tagja, Pap
György úr tartott előadást a huszárság történetéről.
2016. október 15. – A Jáky József Szakgimnázium 241 fő tanulója részvételével
került sor a Hazafiság Iskolája újabb rendezvényére.

2016. október 19. – Az Ifjúsági Tagozat vállalásaihoz kapcsolódóan Oláh László a
Ciszterci Szent István Gimnáziumban tartott rendhagyó történelemórát, melynek
keretében az 1848-as forradalmat, valamint az azt követő, a pákozd-sukorói csatáig
tartó időszakot mutatta be.

2016. október 15-16. – A Baráti Körünk szervezésében 35 fővel kirándulást
bonyolítottunk le Szekszárd-Gemenc nevezetességei megismerése céljából. A jó
hangulatú rendezvény tovább erősítette a közösségünket. A program Silye Sándor
kitűnő szervező munkáját dicséri.

2016. október 21. –A Baráti Körünk Pákozd Nagyközség Önkormányzata és a
Katonai Emlékpark közösünnepi megemlékezése az ’56-os események 60.
évfordulója tiszteletére. A szemerkélő esőben megtartott ünnepi megemlékezés
elején a Kákics együttes ’56-os műsorából hangzottak el részletek, majd Szabó
József úr, Szigetszentmiklós polgármestere beszéde hangzott el. A megemlékezés
műsorát a Szigetszentmiklósi Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági
Szakgimnázium diákjai mutatták be, mely méltó volt az évfordulóhoz, a Nemzeti
Emlékhelyhez, ’56 szellemiségéhez.

A program második részében Székely Kornél grafikus képzőművész, „A mi
ötvenhatunk” című kiállítását nyitotta meg Takács János polgármester úr, valamint
az érdeklődők figyelmébe ajánlotta az alkotó, valamint vitéz Hajdú Szabolcs és prof.
Pintér Lajos urak, az 56-os események aktív résztvevői.

2016. október 25. Dr. Cser-Palkovics András polgármester úr, szervezetünk
tiszteletbeli elnöke fogadta Dr. Görög István elnökhelyettest és Dr. Szeles Péter urat
a Miska huszár Kft. ügyvezetőjét, akik tájékoztatást adtak a Katonai Emlékpark és
környezetében tervezett fejlesztésekről illetve elképzelésekről.

2016. november 1. A Baráti Körünk elhunyt tagjaira emlékezve a HTBK koszorúit
helyezte el Kollár Endre és dr. Görög István a székesfehérvári temetőkben.

Sajnálatosan egy friss hír is kapcsolódik ide. Néhány napja elhunyt Krajcsovics
István tagtársunk, aki 2002. óta – elsősorban a jogi területen, de a közösségi
tevékenyégünk más területein is – segítette a Baráti Körünk munkáját. Emlékékét
mi is őrizzük. Nyugodjon békében!
2016. november 2. – excellenciás Spányi Antal megyéspüspök úr emlékező miséje
a Halottak Napja alkalmából, a Baráti Körünk által 5 éve felújított Mészeg-hegyi
Doni Kápolnánál.
2016. november 2. – A „Közös Légtér” kiállításunk bemutatása Veszprémben, az
Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. A kiállítást Szűcs József ezredes úr, az MH
Légi Vezetési és Irányítási Központ parancsnoka nyitotta meg, s rendezvényen jelen
volt a baltikumi misszió több tagja is.

