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A HTBK SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE ELNÖKSÉGÉNEK 2020. ÉVI
BESZÁMOLÓJA A SZERVEZET MUNKÁJÁRÓL
A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetének előző évi tevékenysége
a Covid járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet következtében sajátosan, Közgyűlés nélküli
határozathozatallal („távszavazással”) hozott döntéssel (lásd 2020. május 11-én kelt
jegyzőkönyv) a „Cselekvési terv”-ben megfogalmazott feladatok szerint, az Alapszabályban
meghatározott célok teljesítése érdekében folyt. A beszámoló áttekinti és értékeli a 2020. április
1. - 2021. március 31. közötti időszakban elvégzett feladatokat.
Nem lehet dicsérő szó nélkül elmenni amellett, hogy tagságunk rendkívül komolyan vette
kérésünket, és kétharmaduk részt vett a távszavazásban, visszaküldte érvényes szavazólapját.
Munkánkhoz nagy erőt adott, hogy valamennyi határozati javaslatot hatalmas (99%-os) többség
fogadta el, tehát a tagság döntő többségének támogató szavazatát tudhattunk magunk mögött.
Fő célunk volt a 25. éve folytatott tevékenységünk tapasztalatai alapján, lehetőségeink
hatékony felhasználásával, tevékenységünk tartalmi korszerűsítésével folytatni a honvédelem
össztársadalmi ügyének még szélesebb körű propagálását, az eddigi eredményes munkát.
A 2020. évi Cselekvési tervünkben is elsődleges volt a honvédség és a társadalom
kapcsolatának erősítése, a hazafiság és a honvédelem fontosságára irányuló figyelem
fenntartása, részvétel a fiatalok hazafias és honvédelmi nevelésében, a véleményformálók
figyelmének ráirányítása a hazánk biztonságát veszélyeztető tényezőkre, a honvédség
feladatainak, valamint katonáink helytállásának bemutatása, a katonai hagyományok ápolása, a
katonakultúra terjesztése, a hadtörténelem népszerűsítése, a NATO, valamint az EU közös
biztonság- és védelempolitikája aktuális kérdéseinek bemutatása, a KEMPP szolgáltatásainak
bővítése és a kiállítások korszerűsítése, módszertani központ jellegének erősítése.
Fő feladataink e célok elérését szolgálták.
A tervezésnél figyelembe vett aktualitások voltak a 2. világháború hazánk területét érintő
harcainak 75. évfordulója, szervezetünk alapításának 25. évfordulója, a KEMPP Kft
alapításának 10. évfordulója, a Hazafiság Iskolája 10. tanéve.
A 2020-as tevékenységünk tervezett színterei Székesfehérvár, Katonai Emlékpark PákozdNemzeti Emlékhely, Magyarország, a Kárpát-medence, az Isonzó folyó környezete.
Fontos hangsúlyozni, hogy egész éves munkánkat nehezítette, és nem csak a Közgyűlést
akadályozta meg a korán tavasszal (március 11-én) kihirdetett, és a nyári hónapokban történt
enyhítések ellenére a járvány miatt napjainkig is fenn álló, még mindig kockázatos
veszélyhelyzet. Az ezzel kapcsolatos elírásokat (létszámkorlátozás, távolságtartás,
maszkviselés, fertőtlenítés) mindvégig szigorúan betartottuk. Ezekre a beszámoló részeinél már
csak részben térünk vissza, annak ismételt hangsúlyozásával, hogy a pandémia egész éves
tevékenységünket megnehezítette. Sajnálatosan több programunkat nem vagy csak módosított
tartalommal és kisebb látogató számmal tudtunk megrendezni. Tervezett programjaink közel
fele el is maradt, vagy csak elektronikus úton tudta tagságunk követni.

Munkánkról, erőfeszítéseinkről továbbra is minden szinten és fórumon összességében
elismeréssel szólnak, tartjuk előkelő helyünket a civil társadalomban és városunk szervezetei
között.
1. A honvédség feladatainak, a katonák helytállásának bemutatása, a honvédség és
társadalom kapcsolatának erősítése
Folytattuk a tradicionális megemlékezést a Mészeg-hegy oldalában épült Doni kápolnánál az
1943. január 12-i urivi áttörés évfordulóján, a Don-kanyarban elpusztult 2. magyar hadsereg
emlékére és a katonahősök tiszteletére. Az esti megemlékezésen és imán részt vett excellenciás
Spányi Antal megyéspüspök. Az emlékmáglya fényénél azonban csak kisebb létszámú
résztvevő jelent meg. Baráti Körünket elnök úr képviselte. Május 31-én a Hősök Napja
alkalmából istentiszteletre került sor, november 2–án halottak napján megyés püspök úr
engesztelő szentmisét celebrált az I. és a II. világháborúban elesett katonákért és
hozzátartozóikért. Katonai tiszteletadást is szerveztünk azokért, akik hazai vagy idegen földön
adták életüket a magyar nemzetért. Az eseményekről filmfelvételeket készítettünk, amelyeket
szervezetünk honlapján, illetve Facebook oldalán tettünk elérhetővé. November 11.-én 11 óra
11 perckor ebben az évben is gyertyagyújtással emlékeztünk az első világháború lezárása
időpontjában a különböző harctereken elesett katonákra, a háborúk áldozataira a doni
kápolnánál, valamint az Emlékparkban.
Az előző év során rendeztük meg a nyolcadik Kárpát-medencei nemzetközi
gyermekrajzpályázatot „Ki gépen száll fölébe” címmel, Radnótit idézve, és kapcsolódva több
kerek évfordulóhoz. 400 éve született Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér, 110 éves volt a
magyar katonai repülés, 75 éve fejeződött be a második világháború. 40 évvel ezelőtt hajtotta
végre űrrepülését Farkas Bertalan. Felkérésünkre az első magyar űrhajós örömmel vállalta
rajzpályázatunk fővédnökségét, akit az űrrepülése évfordulóján Baráti Körünk és a Katonai
Emlékpark honlapjain megjelenített kis filmmel köszöntöttük, benne a korabeli filmrészlet és
képek mellett az idei rajzpályázatunk űrrepüléssel kapcsolatos alkotásait is megjelenítve. A
pályázat ismét eredményes volt, amelyre – a járvány által okozott nehézségek ellenére is – 902
pályamunka érkezett. Ezeket – tekintettel a csoportos alkotás lehetőségére – összesen 1027
gyermek készítette. Az iskolák kényszerű bezárását követően gyorsan reagáltunk a kialakult
helyzetre, néhány napon belül meghirdettük rajzpályázatunk on-line változatát is. Ehhez
módosítottuk a beadási határidőt. Május 30-ig, a vírushelyzet miatt meghirdetett on-line
pályázatra további 264 alkotás érkezett, melyeket túlnyomó többségében egyéni alkotások,
hiszen e kategória keretében elsősorban otthon, egyedül készítették el pályamunkáikat az
alkotók. Hazánk területén kívül most is érkeztek pályaművek a Felvidékről, Erdélyből és a
Délvidékről. Rendhagyó módon nem a hagyományos eredményhirdetésre került sor az ismert
két helyszínen, Nagyváradon, valamint Székesfehérváron. A rajzpályázat eredményeit
kénytelenek voltunk a HTBK és a KEMPP honlapokon nyilvánosságra hozni, a hagyományos
rajzpályázat eredményeit a Nemzeti Összetartozás Napján június 4-én, az on-line pályázatét
pedig szeptember elején. Összesen 205 díjat és 28 köszönő emléklapot adtunk ki. Az on-line
pályázathoz kötődően, a kapcsolat fenntartása érdekében elkészítettük a rajzpályázat
emléklapjának digitális változatát, melyet a pályamunka elektronikus úton történő beérkezését
követően, szinte azonnal, megküldtünk a pályázóknak.
A rajzpályázatunk még szélesebb körű bemutatása érdekében új lehetőséget is találtunk. A
korábban több programban együttműködő partnerünk, a Felelős Szülők Iskolája az iskolák
bezárására reagálva elindította a digitális oktatást segítő, a Mozaik Múzeumtúra alapjaira épülő
DEMO (Digitális Edukációs Múzeumi Órák) programját. Ezen Baráti Körünk és a Katonai
Emlékpark egy közös filmmel vett részt. A program több mint százezres megtekintést és
letöltést eredményezett, filmünk a 21 résztvevő múzeum közül a második legnépszerűbb
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produkció volt. Az első sikeren felbuzdulva a projekt második programnapjára, a Nemzeti
Összetartozás Napjához kapcsolódó műsorblokk keretében egy 14 perces mozgóképes
animációs filmet készítettünk, melyen a nemzeti összetartozást és a Kárpát-medence népei
kapcsolatát bemutató rajzpályázatainkat és azok legjobb pálya-műveit mutattuk be. Ez szintén
sikert hozott. Kisebb nehézséget okozott, de kreatívan megoldottuk az emléklapok és díjak
diákokhoz történő eljuttatását.
Az elmúlt nyolc év hagyományát folytatva, az előző évek sikereire alapozva 2021 januárjában
a Magyar Kultúra Napján közzétettük az idei kilencedik gyermekrajzpályázatunk felhívását is,
melynek a „Szent László nyomában” címet adtuk. Ez alkalommal három külön kategóriát
hirdettünk meg: a hagyományos változatot, a tavalyi évben kényszerből született on-line
formát, valamint a harmadik kategóriát, melynek lényege, hogy a Szent Lászlóhoz kapcsolódó
képzőművészeti alkotásokról, emlékművekről, emléktáblákról ötletes fotót, videót, kreatív
szelfit vagy más beszámolót készítsenek („Találkozásom Szent Lászlóval”). Az első két
kategória eredeti beadási határidejét, a kialakult helyzetre való tekintettel, 2021. április 30-ig
meghosszabbítottuk. Az első két kategória pálya műveinek beérkezése már 2021 márciusában
megkezdődött, folyik nyilvántartásba vételük, feldolgozásuk, digitalizálásuk, értékelésük és a
kiállítás előkészítése. A gyermekrajzpályázataink eredményeként, a pályázatok 2013. évi
kezdete óta Kárpát-medence szerte eddig összesen több mint tizenegy és fél ezren vettek részt
és ilyen módon is foglalkoztak hadtörténelmünkkel.
Programjaink és rendezvényeink sorát a múlt évben is gazdagította a Katonai Emlékpark
Pákozd-Nemzeti Emlékhelyen a XI. Honvédfesztivál, a VIII. Emlékparki Nyár elnevezésű
rendezvénysorozat, továbbá az előző évinél kevesebb, de mégis jelentős számú rendezvény,
valamint különböző megemlékezések. Ezek azonban a járvány és a biztonsági előírások
betartásának kötelezettsége miatt a szokottnál jóval szerényebbek voltak.
A pákozd-pátka-sukorói csata 172. évfordulója alkalmából Baráti Körünk legkiemelkedőbb,
komplex programsorozata, a XI. Honvédfesztivál keretében - a korábbi évektől eltérően,
tartalmukban és helyszíneikben szűkített programokkal - emlékeztünk meg a neves évfordulóra.
Az első napon (szeptember 25.) teljesítménytúrával összekötött országos honvédelmi
járőrversenyt rendeztünk a Honvédelmi Sportszövetség támogatásával a KEMPP-ben. A
résztvevők az egyes állomásokra térképen való tájékozódással juthattak el. A feladatok között
lövészetek, íjászat, elsősegélynyújtás, evezés, gránátdobás, rókavadászat és más érdekes
versenyszámok szerepeltek. A második napon (szeptember 26.) bajtársi találkozót szerveztünk
az IFOR/SFOR Magyar Műszaki Kontingens megalakulásának 25. évfordulója alkalmából az
Emlékparkban. Az eseményen közel 200 fő vett részt. A jelen lévőket Szabó István honvédelmi
államtitkár köszöntötte, aki 1999-2001. között az SFOR parancsnokság műszaki főnökeként
teljesített szolgálatot. A helyszínt méltatva elmondta, hogy itt látható a mostari Öreg-híd egy
eredeti darabja, amelyet – sok más feladat mellett - a magyar műszaki katonák emeltek ki 1997.
szeptember 29. és november 23. között a Neretva-folyóból. Hangsúlyozta, hogy a műszaki
kontingens áldozatos feladatvállalásával nagyban hozzájárult hazánk 1999-es NATO
csatlakozásához is. A bajtársi találkozó koszorúzással, majd kötetlen beszélgetéssel zárult. A
harmadik napon (szeptember 27.) - az előző éveknél lényegesen szerényebb tartalommal - a
Csatatéri sokadalom programunkon megelevenítettük a különböző történelmi korokat. Bár a
csata - a rendezvények részvételi létszámának korlátozása miatt - elmaradt, a látogatók
előadások és korhű bemutatók keretében megismerkedhettek a régi idők katonáinak életével,
egyenruháival, felszerelésével, fegyverzetével, a fegyverek alkalmazási módjaival, ezen
keresztül a magyar hadtörténelem különböző időszakaival, hazánk védelme ezeréves
történelmének eseményeivel. A programban részt vett a Magyar királyi „Szent István” 3.
honvéd gyalogezred Hagyományőrző Egyesülete és a Magyar Tartalékosok Szövetsége
Hagyományőrző Tagozata. A 10-es Fehérvári Huszárok Egyesülete huszártörténeti előadással,
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a huszárok öltözetének, fegyverzetének bemutatásával, az 1848-49-es szabadságharc alaki
mozdulataival, a korabeli harcszabályzat alapján a legendássá vált „hatvágás”-sal várta a
látogatókat. A következő eseményen (szeptember 28.) Sukoró főterén a református templom
előtt közösen emlékeztünk meg az 1848-as szabadságharcot megkezdő pákozd-pátka-sukorói
csatát megelőző haditanácsra és a szabadságharc hőseire. Beszédet tartott Garas László ddtbk
a Magyar Honvédség Parancsnokság törzsfőnök helyettese. Imát mondott Jákob János
dandártábornok, protestáns tábori püspök és Takács Tamás ezredes, a Katolikus Tábori
Lelkészi Kar vezetője. Közreműködött Székesfehérvár Helyőrség zenekara. A zárónap
(szeptember 29.) jelentőségét három esemény is jelezte. Simicskó István, a Honvédelmi
Sportszövetség elnöke emlékező beszédében méltatta Dr. Gyuricza Béla vezérezredest, örökös
elnökünket, aki kiváló hazafi és katonapolitikus volt. Felismerte az idők szavát a társadalom
felé történő nyitásra, tevékeny részt vállalt a HTBK megalapításában. Spányi Antal megyés
püspök megáldotta a 20 éve állított emléktáblát, amit koszorúzás követett. Megemlékeztünk a
szabadságharc 172 ével ezelőtti első csatájára, koszorút helyezve az obeliszk talapzatára.
Tolcsvay Béla Kossuth-díjas énekmondó sajátos - nagyszerű stílusban előadott - dalaival, a
Military Girls az 1848-as szabadságharc szellemiségét idéző koncertjével, Csengey Dávid
szavalatával emelte a rendezvény színvonalát. A harmadik esemény Baráti Körünk
megalakulásának negyedszázados jubileumát köszöntötte. Elnökünk 25 évet összegző beszédét
követően Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter méltatta Szervezetünket. Hangsúlyozta, hogy
kiemelkedő szerepet vállalunk a fiatalok hazafias honvédelmi nevelése terén, bemutatva
hőseink harcát, a haza iránti elkötelezettségüket. E munka nagyszerű helyszíne az Emlékpark,
mely méltó emléket állít elődjeinknek, közöttük azoknak, akik 1848 őszén „átsegítették a
forradalmat a szabadságharc időszakába”. A nap során bemutattuk Silye Sándor tagtársunk
tollából az évfordulónak emléket állító „Arcok, harcok, emberek, életutak” c. képekkel
gazdagon illusztrált könyvet, mely a 25 évet 25 emberi történetben tekinti át. A könyvet minden
tagunk megkapja, együtt az évfordulóra készült kitűzővel. Végül a HTBK mindenkit
megvendégelt egy szelet tortával, megköszönve a köszöntést. A Honvédfesztivál - még ha a
megszokottnál egyszerűbb programmal is - ismételten hozzájárult a honvédelem és a
hadtörténelem népszerűsítéséhez, Baráti Körünk ezirányú tevékenységének bemutatásához.
A Katonai Emlékpark Pákozd-Nemzeti Emlékhelyen az események sorát gazdagította a szintén
hagyománnyá vált VIII. Emlékparki Nyár kulturális programsorozat (június 26.-augusztus
7.). Az első napon a Military Girls szabadtéri koncertjét élvezhették az érdeklődők a KEMPP
színpadán. A programsorozatot második eseménye (július 17.) több elemet is magában foglalt.
Elsőként Dr. Kiss Attila András, orvos ezredes „Karantén után” című képzőművészeti
kiállítását tekinthettük meg, amelyet Szabó István honvédelmi államtitkár nyitott meg.
Közreműködött Faludi Judit Liszt díjas csellóművész, érdemes művész, valamint Szenthelyi
Krisztián, a Zeneakadémia 3. éves hallgatója, bariton énekes. A program második részében a
Veszprémi Légierő Zenekar szabadtéri hangversenyét hallgathattuk meg. A rendezvénysorozat
folytatásaként (július 31.) Tolcsvay Béla Kossuth-díjas művész „Szép szerelmem
Magyarország” c. előadói estjén bűvölte el ismételten a hallgatóságot. Előadása során
elkalauzolt a magyar múltba, felvillantotta nyelvünk szépségeit, váltogatta a három gitárját és
az énekhangot. Elénekelte a Székelyföldön tanult dalokat, elmesélte gyerekkora feledhetetlen
élményeit. Felidézte régi nagy slágereit is, amelyeket zenekara, a Tolcsvay trió, valamint a
Fonográf, illetve Koncz Zsuzsa és Kovács Kati ismertettek meg a világgal. A művész
felcsillantotta sokoldalúságát, hisz énekmondó, dalszerző, szövegíró, színész és énekes is. És
nem utolsó sorban magyar! Nagyszerűen mutatta be, hogy milyen is az ő szép szerelme,
Magyarország. A következő alkalommal (augusztus 7.) a rendezvénysorozat keretében
hagyománnyá vált a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar kitűnő hangversenye. A felcsendült
katonazene mellett örökzöld dallamok és filmzenék nyújtottak kellemes szórakozást az
Emlékparkban
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A vírus elleni védekezés szabályai maradéktalan betartásával koszorúztunk a Katonai
Emlékparkban az Európai Béke Napja, a II. világháború európai harcai befejezésének 75.
évfordulóján (május 9.). majd május 21-én a Honvédelem Napja alkalmából. Utóbbi
rendezvényen az MH Parancsnokság képviseletében részt vett Sándor Zsolt vezérőrnagy,
Székesfehérvár helyőrségparancsnoka. Csakúgy a védekezés szabályait betartva helyeztük el a
megemlékezés virágait a Magyar Békefenntartók Napján (május 29.). E rendezvényen az
MH Parancsnokság képviseletében Sáfár Albert dandártábornok koszorúzott, majd a megjelent
békefenntartó civil szervezetek képviselői, aktív- és nyugállományú katonák és civilek is
koszorút, illetve virágot helyeztek el a Magyar Békefenntartók Emlékműve talapzatán.
Júliusban részt vettünk és fejet hajtottunk a Zichy ligetben a Magyar Királyi 17-es Honvéd
Gyalogezred emlékművénél az ezred emléknapja alkalmából tartott megemlékezésen.
Több alkalommal is részesei voltunk a Krajczáros Alapítvány által szervezett, „Az emlékezet
hangja” projekt keretében a Fekvő katona emlékművénél 19/18,30 órakor megrendezett
megemlékezésnek, mely 2021. 02. 28-án fejeződött be és korabeli katonanótákkal, versekkel,
köszöntőkkel és a minden alkalommal elhangzott „Takarodó” szívet szorongató dallamával
emlékeztetett a hazánkért életüket adó hőseinkre és igyekezett felhívni mindenki figyelmét,
hogy már 75 éve béke van Európában. Végeztük a projekt elszámolását.
A HTBK Országos Szövetsége megbízásából, a járványveszély ellenére az eredeti terveinknek
megfelelően, megszerveztük és megrendeztük a Honvédség és Társadalom Baráti Körök
Országos Közhasznú Szövetsége éves országos találkozóját. A 28 szervezet által delegált
küldöttek tartalmas programon vehettek részt. Augusztus 28-án kora este a Platán Szálloda
konferencia termében elnökünk, Dr. Karsai Béla köszöntése után Szelekovszky Ernő országos
elnök ajánlotta figyelmünkbe a www.htbk.hu új honlapot és a 25 éves mozgalmat bemutató
kiállítást. A szálloda udvarán rendezett vacsorán megjelent dr. Cser-Palkovics András
polgármester. Köszönthettük a HTBK legidősebb tagját, a 99 és fél éves Antalfia Jenőt, aki a
szervezet első Felügyelő Bizottságát vezette. Másnap, vasárnap a Katonai Emlékpark PákozdNemzeti Emlékhelyen szervezett rendezvényeken vett részt a több mint 60 vendég. A találkozó
látogatóit Szabó István államtitkár üdvözölte. A programot Tolcsvay Béla Kossuth-díjas
művész és a Military Girls duo színesítette. A rendezvény keretében az Aranyember-díj
Bizottság elnöke átadta a Katonai Emlékparknak a Tarsoly Ifjúságért Egyesület által alapított
Aranyember díjat, elismerve az ifjúság szemléletének alakítása érdekében végzett munkáját.
Az ünnepségen Honvédelemért Kitüntető Cím második fokozata elismerésben részesült László
Tibor és Silye Sándor tagtársunk. Sor került a tavasszal elmaradt Gyuricza-gyűrű átadására is,
amelyet Sajner Gyula, a FB elnöke vehetett át. A résztvevők két csoportban változatos
programok során ismerhették meg körünk mozgósító erejét, megtekintették a KEMPP és a
környék nevezetességeit, délutáni hajókiránduláson a Velencei tó szépségét.
A Katonai Emlékpark adott helyszínt - a HTBK Országos Közhasznú Szövetsége éves országos
találkozójával párhuzamosan – az ötödik alkalommal megrendezett Emlékhelyek Napja
országos megnyitó ünnepségének augusztus 29-én. Az eseményt Radnainé dr. Fogarasi
Katalin, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója nyitotta meg. Az ünnepségen Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter gondolatait Szabó István államtitkár tolmácsolta. Hangsúlyozta, hogy a
haza védelme szempontjából alapvető a társadalomból építkező hátország, amelynek fontos
eleme a hazafias és honvédelmi nevelés, kulcsfontosságú a hagyományok ápolása. Honvédelmi
államtitkár úr és főigazgató asszony szándéknyilatkozatot írtak alá az ifjúság hazafias
honvédelmi nevelése terén történő együttműködés erősítése érdekében. A programokban
bemutatók, kiállítások, interaktív foglalkozások hívták fel a figyelmet a honvédelemnek és a
béke megőrzésének fontosságára. Rózsafi János történész előadásából megismerhettük a
székesfehérvári 17/I. zászlóalj hősies helytállását a 6. isonzói csatában. A nap folyamán az
Emlékpark kiállításai nyújtottak betekintést a magyar hadtörténelem egyes fejezeteibe 1848-tól
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napjainkig. A két rendezvény azonos időben és egy helyszínen történő lebonyolítása komoly
szervező munkát igényelt, amit sikeresen oldottunk meg.
Október elején az 1849. október 6. emlékét ápoló megemlékezést tartottunk gróf Batthyány
Lajos miniszterelnök és az aradi vértanúk kivégzésének 171. évfordulóján. A rendezvényen
részt vettek a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium diákjai, akik kis műsorral is
hozzájárultak a méltó emlékezéshez. Az 1956.október 23-i forradalom évfordulóján a járvány
erősödése miatt rövid rendezvényünket igen szűk körben tartottuk meg (október 20-án) vitéz
Hajdú Szabolcs az '56-os események egykori résztvevője emlékező gondolataival, majd
koszorúzással. Az eseményről készült filmes beszámoló honlapunkon megtekinthető.
A KEMPP területén a MH 37. műszaki ezred és Székesfehérvár helyőrség alakulatai
bevonásával augusztus 30-tól végzett harcárok felújítás elkészült, megújult külsővel ismét
várja a látogathatókat. Az objektum bemutatja az első és második világháborúban használt
harcárok funkcióit, és fegyver modellek segítségével megidézhetővé teszi az egykori harcokat.
Köszönet illeti a katonákat a kedvezőtlen időjárás ellenére végzett színvonalas munkáért.
Október elején kiadvány jelentettünk meg, mely bemutatja a 10 éves Katonai Emlékpark
Pákozd-Nemzeti Emlékhelyet, a létesítmény történetét, valamint a hazafias és honvédelmi
nevelésben végzett munkáját. A szépen illusztrált színes kiadvány Oláh László szövegével és
művészi grafikai munkájának köszönhetően méltón szemlélteti az elért eredményeket.
A pandémiás időszak Katonai Emlékpark látogatottságára való negatív hatásának
ellensúlyozására, az Ifjúsági Tagozat elvállalta, hogy október 26–27-én önkéntes munkában
megszervezi a Nagycsaládosok Országos Egyesülete Pákozdra látogató tagjai részére, hogy
érdekes és vonzó interaktív programokat kaphassanak, ezzel növelve az Emlékpark
látogatottságát is. Mindkét napon 5-5 fő segítette a színes programelemek megvalósulását,
melyre összesen 85 fő érkezett, akik valamennyien nagyon elégedetten és az újbóli látogatás
ígéretével távoztak.
November 8-án a járvány szabályokat betartva megtörtént a Katonai Emlékpark ünnepélyes
évadzárója, mely ebben az évben is két eseményből tevődött össze. A nap első részében
hagyományainkhoz hűen színes programmal rendeztük meg a Felderítők Napját. A megnyitó
ünnepség nyitányaként a katonai pályáját felderítőként kezdő Dr. Gyuricza Béla tábornokra
emlékeztünk emléktáblája előtt. A Magyar Ejtőernyős-Felderítő Katonai Hagyományőrző
Baráti Kör hagyományőrzői megjelenítették a fegyvernem múltját, korabeli fegyvereit,
felszereléseit. A rendezvényen részt vett a Honvédelmi Minisztérium képviseletében Szűcs
Lóránd dandártábornok. A programot követően – az ismert körülmények ellenére sikeresnek
tekinthető „sajátos” 2020-as esztendőre való rövid visszatekintés, valamint a támogatóknak és
az önkénteseknek mondott köszönetnyilvánítás után – Dr. Görög István ünnepélyesen bezárta
az Emlékpark 11. évadját, a Szózat hangjaira levontuk a zászlót.
2021. március 6-án a Katonai Emlékpark Pákozd–Nemzeti Emlékhely 12. évadjának
ünnepélyes megnyitása alkalmából nagyszabású ünnepséget terveztünk, a járványhelyzet
azonban ismét közbe szólt. Csakúgy elmaradt a március 15-i rendezvényünk is. Igy maradt az
a reményünk, hogy a nyári időszak már az előző éveket fogja idézni, és a vírusjárvány
kevesebb kárt fog okozni, mint az elmúlt esztendőben.
A Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely szervezetünk legnagyobb értékű
vagyontárgya, amely közel 100 MFt értékén túl a szervezetünk munkájának ékes bizonyítéka.
Ez prezentálja, hogy egy civil szervezet is tud maradandót alkotni, és 25 év során folyamatosan
megújulni. A HTBK innovációját bizonyító Park, és annak folyamatos működtetése a Katonai
Emlékpark Kft. feladata, amiben Pákozd Önkormányzata, a Honvédelmi Minisztérium és a
Baráti Körünk társtulajdonos, amiben nekünk 23,5% résztulajdonunk van. A tulajdon
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kötelezettségekkel jár, aminek eddig meg tudtunk felelni. A legfőbb kötelezettségünk a park
szakmai munkájának folyamatos végzése.
A 2020-as év nagyon nehéz volt, ennek ellenére sikerült minden dolgozónkat megtartani, más
évekhez képest alig 30% ban voltunk nyitva és akkor is korlátozott lehetőségekkel, de a
látogatószámunk a korábbi évekének 50%-át elérte, a szervezetünk által biztosítandó minden
rendezvényt megszerveztük és minden programunk elégedettséget váltott ki a közönségből.
A parkot üzemeltető Társaság 2020. évi éves beszámolóját a márciusi taggyűlése 93,1 MFt
mérleg főösszeggel, -2,4 MFt adózott eredménnyel, 7,14 MFt közhasznú tevékenységből
származó eredménnyel és 11 691 e Ft értékesítési nettó árbevétellel fogadta el. Ez óriási munkát
takar, mivel az év során a vírus járvány ellenére közel 35 ezer látogató tekinthette meg
szervezetünk és partnereinek 20 éves munkával létrehozott produktumát és 6 ezren láthatták a
szervezetünk által létrehozott kiállításokat.
A létesítmények életkora 10-40 év, így a nagy terhelés miatt is fontos a felújítás, amit a felújítási
terv alapján közel 75 millió Ft értékben szükséges a közeljövőben a három tulajdonosnak
megvalósítania. Ebben természetesen szervezetünknek is részt kell vállalnia.
2021. februárban nagy fába vágtuk a fejszénket. A Katonai Emlékpark területén lévő régi épület
tetőszerkezetét újítottuk fel, és napjainkban folyik a terasz fedésének építése. A beruházás
összesen 40 MFt értékű, amihez szervezetünk biztosítja a rá eső rész finanszírozását.
A Nemzeti Emlékhely részét képező Doni kápolna állaga az eltelt 28 év során erősen leromlott,
folyamatosan romlik és beavatkozást igényel. Dr. Cser Palkovics András polgármester és exc.
Spányi Antal püspök urak biztosítottak támogatásukról, ezért előzetes árbecslést kértünk. Az
összköltséget bruttó 21 m Ft-ra becsülték. A püspökség a kivitelezés e költségét magára vállalta,
azonban a kápolna felújítása megvalósításának lehetőségét - annak ökumenikus jellege miatt felajánlotta Szervezetünknek. Az Elnökség úgy döntött, hogy a püspök úr által felajánlott
összeget befogadja. Felhasználásával, széleskörű összefogást kezdeményezve a legjobb hosszú
távú megoldás megtalálására törekszünk. Az előkészítő munkálatokat az Elnökség felelősség
vállalásával, civil szakértők bevonásával megkezdtük, a projektet beindítottuk. A munka
sokirányú, bonyolult, a határidő 2021. november.
A parkban működő 4 kiállításból 3 a szervezetünk tulajdona, amelyeket folyamatosan bővíteni
kell. Ezt az elmúlt években változó színvonalon tudtuk végezni. A 2019-es évben megalakult a
Békefenntartó emlékgyűjteményt fejlesztő munkacsoport Papp István vezetésével. Munkájuk
eredményeként sikerült - a háttér informatikai eszközök cseréjével párhuzamosan - elvégezni a
tartalmi gazdagítást is. A gyűjtemény a fejlesztés következményeként pár éven belül a
tudományos kutatás előtt is megnyíló központtá fejlődhet.
Decemberben a vírushelyzet ellenére is változatlanul kiemelt feladatunk és vállalásunk volt az
Emlékpark folyamatos fejlesztése. Megkezdődött a Tűzszerészkert kialakítása és a
tűzszerészeti kiállítás átalakítása.
A Katonai Emlékpark Pákozd–Nemzeti Emlékhely továbbra is nagyszerű alap helyszíne
rendezvényeinknek. működtetése, bővítése továbbra is alapvető feladatunk.
2. Hazafias, honvédelmi nevelés
Továbbra is kiemelkedően fontosnak tartjuk a fiatalok hazafias, honvédelmi neveléséhez
kapcsolódó tevékenységünk folytatását. Két évtizedes tapasztalataink alapján komoly
lehetőségeink vannak, melyeket a vírus helyzet miatt ebben az évben csak nagyon sajátosan –
az előző évektől lényegesen eltérő módon - tudtunk megvalósítani.
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A NATO Brüsszeli Parancsnokság további támogatásával Szervezetünk kezdeményezésére,
Sajner Gyula és Dr. Görög István hatékony közreműködésével és szervezésében,
Székesfehérvár MJV Önkormányzata, a Fehérvár Tiszti Kaszinó Egyesület és a Titkok Háza
Tudományos Élményközpont támogatásával „A társadalom ellenállóképessége a biztonság
alapja” című nagyszabású projektet valósítottunk meg. Ez egy nyomtatott háttéranyagból,
valamint on-line előadásokból és két vitából állt.
Az elkészült háttéranyag címe „A társadalmi ellenállóképesség szerepe a biztonság
szavatolásában”. Elemzi a biztonsági környezet jelentős változását, melyet új fenyegetések,
veszélyek, kihívások, kockázatok megjelenése okozott, elsősorban társadalmi téren. Vizsgálja
a velük szembeni hatékony fellépés, a társadalmi ellenállóképesség, az új terminológia szerint
a reziliencia kialakítását, a szükséges képességek kifejlesztését, a társadalmi ellenállás
fokozásának lehetőségeit.
Hat szakértői előadás készült:
• Dr. Tálas Péter a NKE EJKK SVKI igazgatója: Látható veszélyek? címmel, a társadalom
ellenállóképességének szerepe a biztonság szavatolásában témakörben. Mottója: „Egészséges
társadalomnak képessé kell tennie saját rendszereit, hogy érzékelje a veszélyeket és
felkészüljön az elhárításukra!”;
• Domokos Tamás c. egyetemi docens a KJE Fejlesztő Szociológiai Tanszékének vezetője:
Ellenállunk? címmel, a társadalmi ellenállóképesség fogalma témakörben. Mottója: „A
társadalom ellenálló képessége fejleszthető, erősíthető. A legfontosabb ebben a társadalmi
tudatosság fejlesztése.”;
• Dr. Oroszi Beatrix orvos epidemiológus, a SOTE és Surveillance Központ ITM
Járványmatematikai és epidemiológiai project szakmai vezetője Túlélhető járványok? címmel,
a társadalom felkészítése az egészségügyi válsághelyzetekre és világjárványokra témakörben.
Mottója: „A védekezés csak akkor lehet sikeres, ha a közösségeket és az egyéneket sikerül
megnyerni az együttműködésre.”;
• Jójárt Krisztián a NKE HDI doktorandusza, az EJKK SVKI kutatója: Hybrid hadviselés?
címmel, a hibrid hadviselés, mint veszélyek és támadások a társadalmi ellenállóképesség ellen,
avagy fegyver nélkül is megtámadható egy ország témakörben. Mottója: „A háború nem
hadseregek, hanem társadalmak között zajlik. A cél a háború folytatásához elengedhetetlen
politikai akarat megtörése.”;
• Dr. Rácz András a NKE EJKK SVKI tudományos főmunkatársa: Mire jók az álhírek?
címmel, a társadalom ellenállóképességét erősítő és gyengítő hatások az álhíreken keresztül, az
ellenük való védekezés lehetőségei témakörben. Mottója: „Az álhírek mérgezik és legyengítik
a társadalmi ellenállóképeségét.”;
• Dr. Bognár Balázs tűzoltó ddtbk, a NKE, Katasztrófavédelmi Intézet egyetemi adjunktusa:
Biztonság az, amivé tesszük - Kérészéletű világ? címmel, a természeti, ipari környezeti
katasztrófák és válsághelyzetek hatása a társadalmi együttműködésre témakörben. Mottója:
„Az ellenálló képesség a kieső szolgáltatások pótlását, az esemény utáni helyreállítás
képességét, és a sebezhető pontok számának csökkentését jelenti.”.
A témában, alapozva az előadások megállapításaira, két kerekasztal vitában szembesítettük a
gyakorlattal a társadalom ellenálló képességét:
• december 9-én, Budapesten „A biztonság a tét” címmel. Vendégek voltak: prof. Dr. Szenes
Zoltán nyá vezds, a NKE professzora, a MHTT elnöke, Dr. Tálas Péter igazgató, Etl Alex a
NKE EJKK SVKI tudományos munkatársa. A beszélgetést Dr. Csiki Varga Tamás a NKE
EJKK SVKI tudományos munkatársa;
• december 11-én, Székesfehérváron az önkormányzat dísztermében „A biztonságos
együttműködő Fehérvárért” címmel. Vendégek voltak: Dr. Cser-Palkovics András, Dr. Oroszi
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Beatrix orvos epidemiológus, Rózsás Ildikó a Kaptár Ifjúsági és Prevenciós Iroda irodavezetője,
Dr. Tálas Péter igazgató. A beszélgetést Domokos Tamás c. egyetemi docens, a KJE
tanszékvezetője vezette.
A teljes anyag a www.mivagyunkanato.hu naprakész honlapunkon és a
https://www.facebook.com/htbkszfvar oldalon megtalálható. Munkánk eredményességét
kérjük a honlapunkon lévő magyar nyelvű értékelőlap kitöltésével értékelni:
https://survey.alchemer.eu/s3/90294790/Societal-strength-as-the-foundation-of-securityNovember-December-2020-Hungary-online
A 2019-ben elkészített, a NATO-t és benne hazánk tevékenységét bemutató roll-up kiállításunk
2020. év elején Budapesten, a Nemzetvédelmi Egyetemen volt látható, ahol méltó hátteret
biztosított egy vezetői szintű feladatszabó értekezlethez is. Sajnos a vírushelyzet miatt bezárni
kényszerült kulturális intézmények a továbbiakban már nem tudták fogadni a kiállításainkat, s
így azok gondosan becsomagolva várják a jövőbeni érdeklődő tekinteteket.
A korábbi évek hagyományainak megfelelően részt vettünk Budapesten, a 15. NATO-Futáson
(október 18.), amelyen a NATO Brüsszeli Parancsnoksága felkérésére, a Budapesti
Sportirodával együttműködésben ismét üzemeltettünk egy NATO tájékoztató pontot, ahol
bemutathattuk Baráti Körünket és a Katonai Emlékparkot.
A 2011 szeptemberétől folyó Hazafiság Iskolája pedagógiai programunkon is kénytelenek
voltunk jelentősen változtatni. A járvány megakadályozta, hogy nagyobb létszámú iskolai
csoportok látogathassanak a Katonai Emlékparkba. Március végétől - a kijárási korlátozás miatt
- a program működtetői nem tétlenkedtek, hanem megkezdték a 10 évvel ezelőtt kidolgozott
programnak, azok írásos háttér anyagának és módszertani ajánlásának aktualizálását.
Elvégezték az anyagok átdolgozását annak érdekében, hogy a program folytatása tartalmi és
módszertani megújulással válhasson még hatékonyabbá. Szeptembertől a Fejér Megyei
Védelmi Bizottság megkeresésére úgy döntöttünk, hogy a hazafias, honvédelmi nevelés
projektünket a nehéz körülmények ellenére oly módon is folytatjuk, hogy a pedagógiai
programhoz kapcsolódó filmeket készítünk. Ezeket a tanintézetek szakmai háttéranyagként
tudják hasznosítani az oktatás során. Az Ifjúsági Tagozat tagjai elvégezték a témák kidolgozását
és a filmfelvételek előkészítését. Első lépésként szeptember 22-én az Árpád Szakképző Iskola
kadétjai közreműködésével megkezdtük a filmfelvételeket az Emlékparkban. November
közepén a Védelmi Bizottság kérésére elvégeztük a pedagógiai program digitális elemekkel
történő kiegészítését is, mely a korábban elkészített filmfelvételek szerkesztését, filmanyagok
összeállítását, hanganyagok felvételét, beépítését jelentette. Ebben a munkában az Ifjúsági
Tagozat tagjai jeleskedtek, igen sok munkával. A feladatok összehangolását és a szerkesztői
munkát Juhász Zoltán végezte. Október 9-én az őszi időszak egyetlen Hazafiság Iskolája
rendezvényét tartottuk a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Váci Mihály Szakképző
Iskolájának 95 tanulója részvételével. Igy azonban a programban résztvevő diákok és tanárok
számát nem tudtuk felmérni, de a filmek sok lehetőséget nyújtanak.
Október elején került megrendezésre a XIII. Képzés- és gyakorlat konferencia. A szervezők
elfogadták a Baráti Körünk által kidolgozott hazafias és honvédelmi nevelést támogató
programok és azok szakmai tapasztalatait bemutató előadások tervezett témáit. Az on-line
formában megtartott értekezleten Dr. Görög István és Oláh László is lehetőséget kapott, hogy
széles körben, szakértőknek bemutathassa az ilyen irányú tevékenységünket.
Novemberben az ifjúság hazafias és honvédelmi nevelését segítő újabb vállalkozásba kezdtünk,
a „Hazáért körút” program előkészítésébe. Meglátogattuk a bevonásra tervezett Velencei-tó
környéki, kiemelkedő jelentőségű helyszíneket, összehangoltuk a programelemeket. A
nagyszabású kezdeményezés fő szervezője és az előkészítés vezetője Dr. Görög István.
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A Felelős Szülők Iskolájával folyó Mozaik
gyermekrajzpályázatunk kapcsán már szóltunk.

Múzeumtúra

programról

a

Június 16-25 között a járványhelyzet enyhülése lehetővé tette Velencén a VIII. Ifjúsági
Honvédelmi Tábor megrendezését, melynek célja a diákok hadtörténelmi, honvédelmi
érdeklődésének fokozása, hazaszeretetük erősítése. A 30 gyermek részvételével megvalósított
táborunk a vírus elleni védekezés maradéktalan betartása, és főként a tábor első felének viharos
időjárása ellenére ez alkalommal is sikeresnek minősíthető.
Első ízben szerveztünk június 29–augusztus 28. között - a nyári szünidő időszakában nyolc egy-egy hetes időtartamú Hadtörténelmi, honvédelmi napközis tábort a Katonai
Emlékparkban, alkalmanként 10-15 fő részvételével. Minőségi programokat nyújtottunk a
gyermekeknek, egyben segítséget adtunk a családoknak is a gyermekek nyári elhelyezésében.
A táborban hadtörténelmi előadások, filmvetítések, „katonás” feladatok, Raptor-lézerharc,
könnyített katonai akadálypálya, lézeres céllövészet, játékos és ügyességi feladatok szerepeltek.
Ifjúsági Tagozat három tagja július elején a Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola
nyári iskolai táborának hadtörténelmi programjához nyújtott egy napos segítséget. Az
iskolában megrendezett feladatokban különböző katonai jellegű, hadtörténelmi programokat,
játékokat vezettünk.
A sportrendezvényeket is hátrányosan érintette a pandémia. Október közepén a Győri Nicsi
Judo Club felkérésére és a Honvédelmi Sportszövetség pályázati támogatásával segítettük
egyrészt a Győri Örömhír Általános Iskola honvédelmi és sportnapja sikeres megrendezését,
másrészt az Őszi Cserkésztábort Héregen. Az első napon 37, egyenként 30 perces foglalkozást
tartottunk az iskola 1-8. évfolyamos tanulói számára. A második alkalommal hét tagunk
vezetett foglalkozásokat, amelyeken a táborozó fiatalok lelkesen vettek részt. Mindkét napon
az Ifjúsági Tagozat tagjai jeleskedtek, tevékenységükkel öregbítve hírnevünket, és hozzájárulva
a fiatalok hadtörténelmi, honvédelmi érdeklődése felkeltéséhez és az iskolával való kapcsolat
kiépítéséhez.
3. Együttműködés a határon túli magyar szervezetekkel
Külföldi kapcsolataink tevékenyek. Három ország négy szervezetével van szerződéses
kapcsolatunk. A vírus helyzet azonban közös programjainkba is jelentősen beleszólt. A
megszokott közös projektek, csereprogramok nem valósulhattak meg.
Június 27-én azonban régi adósságunkat sikerült törleszteni. Az Olasz Alpini Egyesület
Magyarországon élő tagjai által adományozott „Minden háborúban elesett emlékére és
tiszteletére” készült emlékművet felavattuk a Katonai Emlékparkban, melyet eddig csak
befogadtunk. Prof Antonio Dal Fabro, az Olasz Alpini Egyesület Magyarországi elnöke
megnyitó beszédében utalt arra, hogy a sok bürokratikus akadály legyőzése után nagyszabású
avatást szerettünk volna, de a vírus járvány közbeszólt. Még a tervező - Renato Picilli olasz
szobrászművész - sem tudott eljönni. Beszédében hangsúlyozta, hogy a katonák soha nem
gyűlölködtek egymással, még, ha ellenkező oldalon is harcoltak. Ezért megbecsülés jár minden
katonának, amit megjelenít az emlékmű. A hősök hagyományainak ápolása motiválta azt, hogy
a KEMPP-be helyezték a szobrot. Dr. Ruszin Romulusz helyettes államtitkár Dr. Benkő Tibor
miniszter úr nevében tartotta emlékmű avató beszédét. Vergiliust idézve azzal kezdte
mondandóját, hogy „mélyebb az együttérzés, ha ismerős a fájdalom”. Hangsúlyozta, ezért is
mindenkinek kötelessége a hősök tisztelete, bármelyik fél oldalán is küzdöttek. A szebb jövő
építéséhez azonban olyan szervezetek is kellenek, amelyek tisztelik a közös értékeket, emléket
állítanak a hősöknek. Ezért került jó helyre az alkotás. Ezt követően az emlékművet Jákob János
dandártábornok. protestáns tábori püspök és Berta Tibor ezredes, a Katolikus Tábori Püspökség
Helynöke szentelte fel. Az ünnepség az alkotás megkoszorúzásával ért véget.
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Szeptember elején Székesfehérváron, a Gyergyó emlékparkban a Gyergyói-kőnél közös néma
megemlékezésen és koszorúzáson vettünk részt - egyidőben a távol élő gyergyószentmiklósi
barátainkkal - a magyar királyi 3. Szent István gyalogezred tábori pótezrede 77 éve elesett 159
hősének emlékére.
A tervezett kirándulásunk is elmaradt.
4. Szervezeti életünk
Szervezeti életünk alapvető jellemzője továbbra is, hogy munkánk jogi feltételrendszere
rendezett, a vírus járvány miatt pontosítottuk Ügyrendünket. A meghatározott
okmányrendszerrel rendelkezünk.
Kapcsolatunk a Felügyelő Bizottsággal továbbra is folyamatos. A FB elnöke rendszeresen
részt vesz az Elnökség értekezletein, meglátásaival hozzájárul eredményeinkhez. A bizottsági
vizsgálat észrevételeit, megjegyzéseit hasznosítjuk.
Az év során - a személyes találkozás nehézségei miatt - elnök úr által írt levelekkel tájékoztattuk
a tagságot, felajánlva segítségünket is. A személyes érintkezés az egész évben csak minimális
volt. A veszélyhelyzet miatt Közgyűlés helyett az Elnökség elfogadta a Közgyűlés tartása
nélküli határozathozatal eljárásrendjét, melyre már utaltunk. Előkészítettük a kiküldendő
anyagokat, a beérkezetteket feldolgoztuk, és jegyzőkönyvben rögzítettük. Ez sok plusz munkát
rótt az Elnökségre. Nem lehet eleget ismételni tagságunk dicséretre méltó aktivitását.
Munkánkat ezen határozatok betűje és szelleme szerint végeztük.
Folyamatosan kapcsolatot tartunk tiszteletbeli elnökeinkkel, Dr. Cser-Palkovics András és
Warvasovszky Tihamér urakkal. Ennek több kézzel fogható bizonyitéka is van.
Az Elnökség munkája a feladatok tervezésére, szervezésére és irányítására folyamatos,
sokirányú és dinamikus. Az üléseket a lehetőségek függvényében személyes jelenléttel vagy
elektronikus eszközökön tartottuk meg. Négy+kettő rendkívüli, összesen hat ülésen 34
napirendi pontot tárgyaltunk, 16 határozatot hoztunk. Az utóbbi időkben gyakorlattá vált téli
időszakban történt Elnökség találkozót is kénytelenek voltunk törölni.
Külön foglalkoztunk honlapjaink naprakészségével. (www.htbkszfvar.hu, www.kempp.hu).
Úgy értékeljük, hogy e téren sikerült eredményeket elérni. Folyamatosan bővül a
www.mivagyunkanato.hu weblap is. Ezek együttesen biztosítják akár a szelektív, akár a teljes
körű informálódást.
Szervezetünket ebben az évben is több fájó veszteség érte. Elhunyt tagjaink: Tóth Attila, Tóth
Sándor, Vilisits Ferenc, Smohay Ferenc. Nyugodjanak békében! Csakúgy mély fájdalommal
gondolunk elhunyt országos elnökünkre, Szelekovszky Ernőre és Berencsi Attilára, a
Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetsége alelnökére. A halálozások
ellenére tagjaink száma az Elnökség erőfeszítéseinek eredményeként a tavalyinál kicsit
magasabb, jelenleg 170 fő. Ez azonban nem tesz bennünket elbizakodottá, mert tudjuk, hogy
állandó munkát igényel. Folyamatosan pontosítjuk tagságunk adatait.
A tagdíjfizetés tendenciája hasonló az előző évekhez. Ezt is nehezítette a vírus helyzet. Az idei
évben 40 fő fizette be a tagsági díjat. 29 főnek 2 év, 9 főnek ennél is régebbi tartozása van.
Általában is kérjük tagjainktól a tagdíjfizetési fegyelmet, amit a jövőben várható járvánnyal
kapcsolatos könnyítések jobban lehetővé is tesznek.
Az önkéntes munkaórák száma 3161 óra. Ez egyébként szép szám, ha összevetjük az egy
tagra előírt és a tagi létszámmal számolt óraszámmal (1020 óra). A dolog szépséghibája most
is, hogy ezt a munkát alapvetően az Ifjúsági Tagozat (összesen 2 795 óra), a NATO pályázaton
dolgozó Sajner Gyula, továbbá zömében az Elnökség tagjai végezték. A munkát pályázatok
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elkészítésére, megvalósításuk irányítására, az azokban történő részvételre, a jubileumi
könyvírásra, a nyári honvédelmi táborra, más szervezési, együttműködési, partnerkapcsolatok
építési, valamint a szervezetünk működtetésével kapcsolatos teendőkre fordítottuk. A
közfeladat elvégzése átfogóan tehát nem mutat rosszul, de többen vannak, akik jobban is
kivehetnék részüket. Ezt az elmúlt évben a járvány is nyilván befolyásolta.
Szervezetünk társadalmi támogatottságát jellemzi, hogy az adományok összege 100 000, a
személyi jövedelemadó 1%-ból származó bevételünk 195 293 Ft. Amig az adományok összege
visszaesett a tavalyi évhez képest, addig a személyi jövedelemadó 1%-ból származó bevételünk
megduplázódott.
Baráti Körünk rendezvényei, beleértve a KEMPP területén található eseményeket a múlt évben
is helyet kaptak a médiában (Fejér Megyei Hírlap, Fehérvár Rádió, Fehérvár Televízió).
Kiemelkedik a Vörösmarty Rádió, ahol rendszeresen közöltük a szervezet híreit, a Fehérvár TV
ahol nagyobb beszélgetéseket is rendeztek tagjainkkal. Az előző éveknél saját magunk is sokkal
több anyagot készítettünk.
Belföldi kapcsolatrendszerünk a nehézségek ellenére rendezett, jól működik és folyamatosan
fejlődik. Fontos feladat a városunkba települő MH. Parancsnoksággal történő együttműködés
kialakítása. Ezzel az Elnökség külön is foglalkozott.
Az Ifjúsági Tagozatunk 5 éves a lett. A 24 fős tagozat nagyon nagy munkát végez, a
megalakulását követő öt esztendőben bizonyította, hogy a kisebb munkacsoport hatékonyabban
tud tevékenykedni. Munkájuk eredménye az egész szervezetre pozitívan hat. A munkát Oláh
László tagozatvezető nagy ambícióval vezeti, amiért nagy köszönet jár.
Sajátosan tudtuk folytatni a 2016-ban indult, és új nevet felvett sorozatunkat „Fecsegő, avagy
arcok, harcok, emberek” című beszélgetést. A márciusi utolsó Nyitrai utcában megrendezett
estünket követően - a vírusjárvány és a karantén miatt - a következő „rendezvényre” rendhagyó
módon került sor. Baráti Körünk megalapításának 25. évfordulója apropóján (június 4.)
született beszélgetés a HTBK Facebook lapján és honlapján online formában vált
megtekinthetővé. Vendége a HTBK alapító alelnöke, Dr. Görög István volt, aki Silye Sándor
beszélgető partnereként áttekintette a szervezet megalakulásának körülményeit, fejlődését, a
megtett út eredményeit és nehézségeit. Szeptember 1-jén a kényszerű szünet után újra
megrendeztük programunk újabb eseményét a Nyitrai úti Közösségi Házban. Vendégünk Ruff
Tamás, a MH. Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar karnagya volt, akit zenei pályafutásáról
Silye Sándor kérdezett. Az estet az alkalmi katonai kamarazenekar minikoncertje színesítette.
A további beszélgetések azonban elmaradtak, aminek nem feltétlenül kellett volna így lenni,
hiszen on-line formában lehetett volna folytatni. Nyilván ez másféle előkészítést igényelt volna.
Érdekes emberek ugyanis bőven vannak.
Munkánkat felsőbb szinten is elismerik, amint azt már jeleztük.
Összességében megállapítható, hogy Baráti Körünk a Cselekvési Tervben rögzített feladatok
jelentős részét a vírusjárvány miatt hatalmas erőfeszítésekkel, de ebben az évben is magas
színvonalon és eredményesen teljesítette. Minden nehézség ellenére eredményes évet
zártunk, több területen is előre léptünk. További erőfeszítésekre is szükség van azonban,
remélve, hogy a világjárvány okozta megpróbáltatáson is mielőbb szerencsésen túl leszünk.
Székesfehérvár, 2021. április 12-én.
Elnökség
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