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Beszámoló a baráti kör helyzetéről, a 2009. évi tevékenységéről és a 2010. évi fő
feladatokról
Tisztelt Közgyűlés!

1) Összegzett értékelése környezetünknek, kapcsolatainknak
Szervezetünk 1995. május 18-án, tehát pár hónap híján15 éve alakult meg, Dr. Gyuricza Béla
vezetésével.1999. március 12-től tehát 11. éve Warvasovszky Tihamér az elnökünk.
15 év alatt nagyon nagy utat tettünk meg, és mára sok mutatónk alapján egy nagy szervezetté
váltunk. Előbb közhasznúak, majd kiemelkedően közhasznúak lettünk. Feladataink előbb
szűkebb hazánkban Székesfehérváron láttuk el, majd kísérletet tettünk a területi növekedésre,
aminek legsikeresebb állomása Pákozd-Sukoró térsége volt.
A fő célunk az alapítástól azonos, a honvédség és társadalom közötti kapcsolat ápolása, egy
híd kialakítása és azon a kétirányú forgalom biztosítása. Eleinte úgy gondoltuk ez a híd nem
két érdeket köt össze, hanem egy közös érdek a nemzeti haderő társadalmi beágyazása a
közös célunk. A tizenöt év alatt sok tapasztalatot szereztünk és néha úgy tűnt mintha a HTBK
érdeke lenne a felvállalt célok megvalósítása. A feladataink az alapítástól a közgyűlések évről
évre meghatározzák, ebben vannak hosszú és rövid távú feladatok is. A mai közgyűlés
feladata az, hogy számba vegye az elmúlt év teljesítményét, eredményességét és
meghatározza a következő időszak céljait.
Mint kiemelkedően közhasznú minősítésű szervezet, feladatait átvett közfeladatok
megoldásával dúsítja, így számba kell vennünk azt, hogy mit bírunk, meddig és milyen típusú
feladatokat vállalhatunk fel.
Az eltelt évek minden közgyűlésen elhangzott, hogy sokat vállalunk, így túlterhelhetjük a
szervezetet. A bírálat igaz is meg nem is, mert nem a szervezet, hanem annak egyes tagjai
vannak túlterhelve, a célokat pedig megvalósítottuk. Természetesen a folyamatosan változó
környezet adta lehetőségek által korlátozva.
Szervezetünk négyévente, a tisztújító közgyűlésen fogalmazza meg stratégiai céljait, aminek
megvalósítása érdekében fogalmaz meg éves cselekvési tervet. A választmány feladata a
stratégiai célok megvalósításának szervezése, a tagság terveinknek megfelelő feladatokhoz
történő mozgósítása, a csatlakozók bevonása.
2) a szervezet helyzetéről:
Mára taglétszámunk 204 fő.
A tagságunk összetételét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az alapítók 26 főjét követően kb.
évi 10 -15 fővel bővült a tagságunk. Mi soha nem tartottunk kampány felvételt. Mindenkor
azt vallottuk, hogy olyan személyek jelentkezését várjuk akik, képesek és készek a célok
érdekében cselekedni.
Tagságunk többsége férfi, (161 fő) de, 20% (42 fő) hölgy.

A tagság fele civil (106 fő) és fele (98 fő) egykori vagy jelenleg is aktív egyenruhás, katona
rendőr, polgári védelmi, tűzoltó, büntetés végrehajtásban érintett személy. A fegyveresek 2/3a (68 fő) nyugállományú, míg 1/3-a (30 fő) aktív. A civil tagjainknál az arány pont fordított,
közülük a többség (71 fő) aktív dolgozó és csak 1/3 –uk (35 fő) nyugállományú.
Átlagéletkorunk 58,9 év. Ha, vizsgáljuk kitűnik hogy a derékhad 127 fő 45-65 év között
található. Örömünkre szolgál, hogy 45 fő tehát a szervezet negyede a szépkorúak közé
tartozik. Sajnálatos, hogy a fiatalok köréből viszonylag kevesen csatlakoztak hozzánk,
figyelmeztető, hogy a tagság alig 15% -a (29 fő) van negyven év alatt. Civil szervezetként, a
honvédelem támogatása érdekében minden segítséget várunk, mindenkitől elfogadjuk amit
kínál. Nagyon sokszínű szervezetünkben a tagság ¾-e (153 fő) főiskolát, egyetemet végzett
magas fokú szakmai és vezetői tapasztalattal, kiterjedt kapcsolatrendszerrel, sok esetben
komoly szervezeti háttérrel. Ez óriási érték!
Egy szervezet vagyunk de nem magunk szórakoztatására, hanem közösen felvállalt célunk
érdekében. Átlagéletkorunk alapján lassan elérjük a nyugdíj korhatárt, ami azonban nem
jelenthet felmentést a feladatok megoldása során. Lehet, hogy kevesebbet kell vállalnunk,
vagy a szervezet építést kell átgondolnunk? A lehetőségek tárháza még számos hasznos és
eredménnyel kecsegtető variációt tartogat.
Az elmúlt évben baráti körünk jól elemzett és megfogalmazott célok elérése érdekében
végezte munkáját, melynek középpontjában a cselekvési programban megfogalmazott hat
pont állt.
Céljaink:
Hazánk védelme feladatainak, céljainak bemutatásával és a honvédség iránti közbizalom
erősítésével segítjük a megyénk civil lakossága és a térségünkben szolgálatot teljesítő
katonák kapcsolatának erősítését, a haza védelme iránti elkötelezettség elmélyítését.
5. dia
 A közgyűlés határozatának megfelelően az ÖHP val közösen megszerveztük február
20-án a 11. Fehérvári Honvédbált. A 430 fő jelenlétében tartott rendezvény
megérdemelten érdemelte ki a résztvevők és a szakma elismerését, jól szolgálta a
kapcsolatok elmélyítését. Valamennyien emlékszünk azokra az évekre, amikor a városban
még csak egy - egy alkalommal rendeztek honvédbált. Tizenegy évvel ezelőtt mi kezdtük
a számozott bálok szervezését, és évről évre sok szervezési munkával egyre sikeresebb és
egyre méltóbb megjelenésű eseményt szerveztünk. Aminek fogadtatása a jelenlévők
részéről elismerő. Az ÖHP-vel történő együttműködés eredményeként kialakult az a rend,
hogy minden páros évben közösen rendezzük az eseményt, majd a páratlan években pedig
önálló Fehérvári Honvédbál kerül megrendezésre, a parancsnokság és a társadalom
kapcsolatának ápolása érdekében.
 Megszerveztük májusban a Honvédelem Napjához kapcsolódó rendezvénysorozatunkat.
Ennek formája tízen-éve tradicionálisan épül, tartalmában egyre terebélyesedik és ebből
adódóan egyre több szervező, egyre több elvárás találkozik és ölt testet a
rendezvényekben. Tudni kell, hogy egy köztéri rendezvényen sok és változatos programot
kell adni, ha az a célunk, hogy ott sokan legyenek. Óriási a konkurencia és minden
alkalommal nagy a kockázat, időjárás, melyik napra esik a 21.-e, milyen konkurens
rendezvények vannak, hogyan sikerül a megszólítás és a résztvevők megnyerése. A
sorozattal az a célunk, hogy minél több személy halljon rólunk, álljon meg egy percre,
alkosson véleményt és viszonyt, - ha lehet pozitív viszonyt - a honvédelemhez. Gyerekek,
fiatalok, felnőttek és idősek. Katonaviseltek és katonaként már soha sem érintett
személyek. És az elmúlt évek legfőbb tapasztalata éppen ez, a fiatalok érdeklődését
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felkelteni őket pozitívan megnyerni egyre nehezebb! A látogatottság időben is hullámzó,
ezért nagyon fontos az együttműködés szervezése.
 Más módszerek kellenek, de milyenek? A Fehérvár katonái bemutatót a 2009. évben az
öt óra alatt közel 4-5000 fő kereste fel. Honnan tudjuk az adatot? - nem a HTBK tagjaiból
álló rendezőktől, hanem a K&H bank monitoringosaitól. Igen tőlük, mivel velük kötött
reklámszerződés teremtette elő azt a forrást, amivel a rendezvényt támogatni tudtuk.
Természetesen Ők piaci alapon a teljesítésre utólag fizettek, és a teljesítés a nézők száma
alapján igazolódik. A bank 400 ezer Ft-ot biztosított a „jó ügyre” piaci alapon, a Baráti
kör kb. ugyanennyit biztosított pályázati forrásból és a Honvédség bemutatói, a Zrínyi kht
által támogatott koncert is sok százezer Ft-ba került. Sok vagy kevés, viszonylagos; ez a
műfaj ennyiből nagyon gazdaságosan lett végrehajtva.
 Nekünk is változtatnunk kell a szemléletünkön: Nem elég ma már hangoskodni, csupán
bemutató programokat szerződtetni, több kell! Szóba kell állni minél többekkel és a
véleményüket kérdezve, azzal ha kell vitatkozva kell a honvédelem érdekében érvelni.
Ehhez több rendező személy kell és több fiatal személy. Ezt a gondolatot szinte szószerint
az elmúlt évben is megfogalmaztam, ugyanakkor azt is hozzá kell tennem, hogy soha
olyan kevesen nem vettek részt segítőként a szervezésben és rendezésben, mint az előző
évben.
 7. dia Fehérvár köszönti katonáit ünnepi estet, amelyet Péterffy Attila tagtársunk
kezdeményezésének köszönhetünk, 1996. óta megszervezzük a Vörösmarty Színházban.
Ennek ára is borzongást kelt sokakban: több mint 600 ezer Ft kedvezményesen a Színház
bérlete kb. 400 ezer Ft nyersanyagból készül az MH 43. HVTE mesterszakácsai által
szervírozott fogadás, és a Baráti körünk adja az élőmunkát a szervezéshez, a postázáshoz,
a bonyolításhoz (ennek összege is közel 100 ezer Ft) és a Műsor ára is millió Ft körüli.
Tehát egy ilyen est összességében minimum 2 millió Ft és sok önkéntesen elvégzett
munka. Eredménye azonban felbecsülhetetlen. A katonák és a város meghatározó,
véleményformáló polgárai hagyományos rendezvényén megjelentek elismerően
nyilatkoznak a rendezvény magas színvonaláról. Újabb barátságok, kapcsolatok
szövődnek, aminek a távlatokban lehet óriási értéke.
 1995. decembere óta minden évben egy esten köszöntöttük a honvédelem ügyének, a
szervezetünk működésének támogatóit. A célunk az ügyet segítők táborának bővítése.
Örömünkre szolgál, hogy a tizenötödik rendezvény végre a honvédség vezetése
szervezésében valósult meg. Kicsit olyan érzésünk volt, mintha attól félne a honvédségi
vezetés, hogy a HTBK rendezvényt veszi magára? Nem! Mi büszkék vagyunk arra, hogy
ezzel a rendezvénnyel is segíthettünk hagyományt teremteni. A decemberi Honvédelem
támogatók estjét, amelyen köszönthettük a városunk politikai életének főszereplőit, a
támogatóinkat, a honvédelem népszerűsítésében velünk együttműködő intézmények,
iskolák, gazdálkodó és civil szervezetek vezetőit. A tizenötödik hasonló tematikával
rendezett ünnepi esten bizonyítást nyert, hogy szükségesek a hasonló rendezvények.
9. dia. A szervezetünk kapcsolatrendszerét felhasználva, programjainkkal elősegítjük a
lakosság – kiemelten a tanuló ifjúság– körében a haza iránti szeretetre, annak
védelmére, a hadtörténet, a NATO és az Euró-atlanti integráció megismerésére, hazánk
védelmében betöltött szerepe megértésére irányuló munkánkat.
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10. dia Az ifjúsági programjaink is sikeresek voltak, több hónapos, rendszeres
felkészítést követően májusban, két korcsoportban megrendeztük a „Katonák a kerek
évfordulók tükrében” című vetélkedőt.
11. dia Szeptemberben három korcsoportban a pákozdi honvédelmi versenyt szerveztünk.
12. dia. A Honvéd Kulturális Egyesülettel közösen működtettük a Military Klubot,
amelynek rendszeres foglalkozásai vonzóak a fiatalok körében. Az ősztől kezdődött
programjainkon már több mint száz fő fiatal vett részt rendszeresen.
13. dia
Októberi vers és prózamondó versenyt szerveztünk, amit Kazinczy Ferenc és kora
költőinek verseiből – „Jót s jól!” címmel. A korábbi évekéhez képest kevesebben vettek
részt, még is sikeresnek tartjuk. A verseny a zsűri értékelése szerint magas szintű volt. A
rendezvényt évek óta a Helyőrségi klubbal közösen szervezzük, és az előző évben a
HTBK OSZ anyagi támogatása biztosította a feltételeket.




Önállóan is szólni kell az ifjúsági programok kapcsán arról a kezdeményezésünkről,
amikor pályázatot hírdetve forrást biztosítunk iskolák által szervezett programok
rendezéséhez. Erre a forrást a személyi jövedelemadó 1%-a képezi. Sikeres
tevékenységnek tartjuk. Egész éves munkánkkal kb. 500-700 fő vesz részt aktívan.
Ők az érdeklődők, a több éve visszatérők, Ők lennének azok, akikkel távlatokban
számolnunk kell!
Szervezetünk mellett egy tagunk aktív munkájának köszönhetően szenior korosztályos
csoport spontán formálódásának lehetünk tanúi. Ők önálló kezdeményezésre
pályázatot írtak és önállóan kirándulást szerveztek a megnyert forrás felhasználásával
Prágába. A programról kiemelkedő színvonalú beszámolót készítettek úgy érezzük,
hogy a csoport érdemes a további figyelemre és bátorító támogatásra.

14. dia Megrendeztük a Pákozd Sukorói Csata 161. évfordulós ünnepségét.
 15. dia A HM távolmaradásával, a HVKF úr támogatásával megszerveztük a Pákozd
- sukorói Csata 161. évfordulójához kapcsolódó rendezvény sorozatot, a 16. dia
haditanács rendezvényt, a koszorúzást és a 18., 19. dia Huszár és Hagyományőrző
Szervezetek Szövetsége koordinálásával és a Fehérvári Huszárok Egyesületével közösen a
Huszár kavalkád műsorát.

20. dia Folytattuk a Pákozd Mészeg-hegyi Katonai Emlékhely fejlesztési munkáit,
elkészítettük és avatásra átadtuk a 20. századi háborúk emlékpontját..
 21. dia Az egész évben működtettük a Pákozdi Katonai Emlékhely kiállító és előadó
termét, az év során elvégeztük a „Misszió” Magyarok a békefenntartásban című kiállítás
aktualizálását, a külföldi szolgálatot teljesítő katonák életének és áldozatvállalásuknak
bemutatását, gazdagítottuk a tárgyi gyűjteményt. Megközelítően harmincezer látogató
tekintette meg a kiállítást.
 22. dia A Pákozdi Katonai Emlékhely működtetése és fejlesztésére alakult Emlékhely
Bizottság gesztor szervezeteként végeztük a szervező és bonyolító munkát. A hét évvel
ezelőtt felvállalt feladatot sikeresen végeztük, de egyre több nehézséggel kisérve. Az
elmúlt évben a korábbi hat –nyolc millió Ft helyett csak 4. millió felhasználásával,
elmaradt a megyei támogatás és nem érkezett meg a város hozzájárulása sem.
Ugyanakkor az év során jutott tudomásunkra, hogy az obeliszk állapota kritikussá és a
környezete életveszélyessé vált. Sürgős döntések meghozatalára volt szükség, amit a
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választmányunk támogatott és így Orgovány István elnök úr rendkívül intenzív 23. dia
munkájának eredményeként szeptember 29-re felújításra kerülhetett az emlékmű.
 24. dia. Konzorciumban Pákozd önkormányzatával és két civil szervezettel végeztük a
Pákozdi Történeti Emlékhely fejlesztését célzó pályázaton nyert forrás felhasználása
körében jelentkező feladatokat. A pályázaton nyert támogatás valamint a résztvevők
önereje –köztük a szervezetünk által biztosított 5,177 000 Ft. – felhasználásával 2010.
március 12-re átadásra került a Katonai Emlékpark Pákozd (KEMPP) új létesítménye.
Szervezetünk a program eredményeként 10 éves fejlesztő munkájára helyezte fel a
koronát. Vagyona 50 millió Ft-al növekedett, létrehoztunk három új kiállítást és egy
teljesen új perspektívát nyitottunk meg. 25, 26, 27, dia
 Tudni kell, hogy az épületek önmagukban eddig sem szolgálták a céljainkat, azokkal
csak kiadás volt és folyamatos karbantartási kötelezettségek. A cselekvési
tervünknek megfelelően Fejér Megye közgyűlésével és Pákozd Község
Önkormányzatával közösen létrehoztunk egy közhasznú nonprofit Kft.-t.
 A jelzett létesítmény létrehozása minden eddiginél nagyobb figyelmet és kreativitást
igénylő feladat halmaz megoldását követelte, ki kellett találni és meg kellett alkotni azt a
terméket amire az épületek felállításra kerültek, és aminek ez évtől évi átlag 10-20 %-os
látogatószám növekményt kell eredményezzen. Különben fizethetjük vissza a beruházás
értékét. (267 millió Ft-ot)
A bemutató megalkotására megalakult a kidolgozó csoport akik a JATE, ZMNE,
Veszprémi Hittudományi Főiskola, a ELTE, és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a
Kodolányi Főiskola, a Magyar Hadtudományi Társaság valamint városunk jeles
pedagógusai alkotják. Múzeum pedagógusok, történészek, pszichológusok és
idegenforgalmi szakemberek, és informatikusok. A közös munka eredménye egy kb. 10
millió Ft. értékű program, amely kellően differenciálva kell, hogy eljuttassa a látogatók
tömegeihez a hazaszeretet és a honvédelem értékeit. Az objektumok nem játszóterek, azt
csak szakavatott önkéntes vezetővel lehet majd látogatni. Kérjük a segítséget a
szervezetünk katona tagjaitól, vállaljanak egy - egy szombatot, vasárnapot
tárlatvezetői feladatra.
 A honvédelem kérdése ma nem a közbeszéd tárgya, nincs fókuszában. Ugyanakkor tudni
kell, hogy a környezetünket foglalkoztató kérdések tematizálásában nekünk aktív szerepet
kell vállalnunk. Engedjenek meg egy kis kitérőt! Gyakori dilemma a szervezetünk
vezetésében, meddig mehetünk, mit kell csinálnunk? Mit? Amit a tudásunk legjavát adva
tehetünk, és amit erőinket egységesítve meg tudunk tenni! Mi a sok és mi a kevés ez
nagyon relatív, ha azt vizsgáljuk mit tettünk, azt kell mondanunk nem keveset, de ha azt is
hozzátesszük, hogy még mit is tehettünk volna, máris úgy érezzük adóságunk van.
Két éve Erdélyben jártunk és ott Csernátonban egy csodálatos testvérpár által egy élet
munkájával összegyűjtött skanzenbe látogattunk. Hol a kassza? kérdeztem, hogy a csoport a
taksát egyenlítse. Ott bent mutatott egy idős úr, majd amikor beértem az asztalon láttam egy
kosarat benne a bevételt, mellette a jegytömböt, és az árusításra kitett dokumentumokat,
könyveket. Hosszan hallóztam és kerestem a pénztárost, de csak az öreg jött, mondtam „ott
van szolgálja ki magát az uraság!” Megtettem és megéreztem itt valami máshogyan megy
mint mifelénk. Beszélgettünk. „Miért csinálja ezt?” - kérdeztem mire Ő elmesélte életét, a
gyűjtemény történetét és az életfilozófiáját. „Tartozásunk van az Őseink felé, én csak ezt
törlesztem!” Sokáig gondolkodtam vajon, hol téved az öreg székely? De rájöttem, én, mi
tévedünk Neki úgy érzem igaza van, Nekünk itt valamennyinknek tartozásunk van, és nekünk
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azt törlesztenünk kell! Csak ebben a dimenzióban van értelme és ebben a dimenzióban
értelmezhető egyáltalán az, amit mi önkéntesen teszünk.
 És van egy jó hírem, ha körülnézünk, és nyitott szemmel járunk nagyon sok hasonló
gondolkodású személlyel találkozunk, olyanokkal akik hozzánk hasonlóan keresik a
kapcsolódó személyeket. Örömmel jelenthetem, hogy az elmúlt évben is sokakkal
találkoztunk.
 Barátainkkal Gyergyószentmiklóson közösen végezzük eleink hamvait rejtő futóárkon a
159. fehérvári katona nyughelyének ápolását és a közreműködésünkkel felállított
emlékmű környezetének rendezését. A felfedezés és egymásrátalálás örömét kölcsönös
tervezgetések és újabb akciók indítója lehet.
 Az elmúlt közgyűlésen született döntés alapján folytattuk a doberdói Magyar Kápolna
felújítása érdekében végzett szervezőmunkát. Örömünkre Dr. Szunai Miklós
nagyvállalkozó önzetlen segítségének köszönhetően elkészült a kápolna és egy felemelő
ünnepség keretében május 29-én a Hősök napja alkalmából Dr Sólyom László
köztársasági elnök úr felavatta azt. A kápolna falán elhelyezett táblán és az elnök úr
beszédében is megörökítésre került az összefogás ténye és szervezetünk neve. A
rendezvényre szervezetünket képviselő küldöttségünk a szervezet zászlajával sorakozott
fel, és méltán büszkék lehettünk azért, hogy volt kitartásunk, volt hitünk a célunk
megvalósításában. Köszönettel tartozunk olasz barátainknak, közöttük is elsőként Kolláth
Évának aki nyolc éves áldozatos munkájáért méltán vehette át a Honvédelemért kitüntető
cím első fokozatát a köztársasági elnök úrtól. A kápolna avatásra sikerült elkészíteni a
doberdói harcokban részt vett hét város nyolc ezredéről a szervezetünk kezdeményezésére
és támogatásával készített könyvet. A 17-es ezred harcaikról Pintér Tamás, Rózsafi János
és Stencinger Norbert történészek egy remek útikönyvet készítettek korábban. A mostani
könyv a többi ezred életét is bemutatja, amivel az volt a célunk, hogy más városokban is
felkeltsük az érdeklődést az elődök történetének vizsgálatára, emlékük megőrzésére.
Eleinte érdektelenség kísérte a kezdeményezésünket, de a harmadik levélre már oly
nagyságok is reagáltak, mint Budapest polgármestere. Sikerült előszó megírására bírni
Debrecen, Szeged, Budapest és Nagyvárad vezetőit. A bevezetőt Dr. Sólyom László
jegyzi. A könyv megjelenését Orgovány István elnök úrnak köszönhetjük. A könyv
megjelenése óta nagyon komoly visszhangja van. Bemutatóra hívták a szervezet
képviselőit Nagyváradra, Szegedre. Együttműködés lehetőségeit keresi Gorizia és
Nagyvárad önkormányzata is. Az együttműködés szervezése egy újabb munkacsoport
feladata lehetne, akik a Háborús Emlékhelyet Gondozók Társaságával közösen
végezhetnék szervezetünk nevében a szervezést. Van még mit tenni, hiszen bár a HMGo
tagszervezetei örvendetesen szaporodnak, még nem jutottunk el mindenhová, és százezer
számra vannak sírok és emlékhelyek az ország határain belül és azon túl. Folytatni
szeretnénk a fehérvári katonahősök történetének feldolgozását, Ennek során szeretnénk,
ha az év során a baráti körünk szervezésében valóban széleskörű összefogás
eredményeként megjelentethetnénk a fehérvári népfelkelők történetét. Ez a téma valóban
unikális, még soha senki nem írt róluk, de a többi hasonló szervezetről sem. Ha sikerül az
év végéig az önkénteseink befejezik a kutató munkát, amivel párhuzamban
előkészíthetnénk a kiadást. Vállalkozók állnak a támogatás szervezés élére. Karsai Béla
alelnök úr nemes kezdeményezésére több társát is megnyerve finanszírozza a kutatást,
míg a kiadáshoz szükséges adománygyűjtést a HTBK OSZ is támogatja. Így elmondható,
hogy a HTBK adja ki a könyvet.
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28. dia Tovább erősítjük a honvédelem ügye iránt elkötelezett civil szervezetekkel,
intézményekkel meglévő kapcsolatainkat, különösen a HTBK és a Magyar Atlanti
Tanács országos és más helyi szervezeteivel.
29. dia Baráti körünk elnöke és Tömböl László mk. altábornagy úr 2007. májusban a
sajtó jelenlétében írta alá a szervezeteink közötti megállapodást, amely újabb évekre rögzíti a
stratégiai kapcsolatot. A MH ÖHP vezetése minden tőle telhetőt megtett a kapcsolat ápolása
és elmélyítése érdekében. Ennek jele volt az előző évben az ÖHP objektumában rendezett
közgyűlés, az év során végzett közös tevékenység és a pákozdi beruházáshoz nyújtott
támogatás is.
30. dia Szervezetünk az 1994-ben alapított baráti köri mozgalom egyik alapító és máig
az egyik legnagyobb és legsikeresebb szervezete. A HTBK Országos Szövetség 2010.
februári közgyűlésének beszámolójában is teret szentelt a baráti körünk által szervezett
programok taglalásának.
A felelősségünk tudatában rendeztük meg rendezvényeinket, amire mindenkor
meghívtuk a velünk együttműködő szervezetek vezetőit képviselőit, így a tatai, a várpalotai és
a mosonmagyaróvári baráti kör tagjait.
Tudjuk, hogy szervezetünk sok tekintetben a szövetség átlagától eltérő lehetőségekkel és
tapasztalatokkal bír, amiből eredően újfajta elvárások is megfogalmazódnak. A tapasztalat
átadása, a további motivátori szerep betöltése, újfajta, és többletfeladatot jelent számunkra. A
szövetség és benne szervezetünk távlati érdeke az, hogy a testvér szervezetekkel is ápoljuk a
kapcsolatot és segítsük elő fejlődésüket.
 33. dia. Nemzetközi kapcsolataink is bővültek. Ápoltuk a már meglévő olaszországi
kapcsolatunkat, egy alkalommal látogatást tettünk Gradisca di Isonzo városban, és
segítettük egy alkalommal az olasz barátaink magyarországi látogatásának
megszervezését. A 2001-őszi kezdeményezésünk eredményeként 2009. május 29-én
átadásra került a kápolna. De amint azt a tavalyi évi közgyűlésen is jeleztem az
átadással csak a cél tárgya jön létre, az alanyok a magyar polgárok tízezrei, akikhez el kell
juttatni az örömhírt, és segítenünk kell őket abban, hogy olaszországi útjukon jussanak el
a doberdóra azért, hogy az unokák is tudják mit is jelent az ősök éneke és mit is
jelenthetett eleink fájdalma.
34. dia Az elmúlt évben megkezdett folyamat részeként a gyergyószentmiklósi Gyergyó
Területi Ifjúsági Egyeztető Tanács szervezetével közösen elkészíttettük a fehérvári hősök
emlékművét. Az emlékmű környezetének rendezése terén még újabb együttműködés
szükséges, és ami talán ennél is fontosabb be kell váltanunk egy több éves ígéretünket és a
baráti kör vezetőjének el kell látogatnia Erdélybe. 35. dia
Az Erdélyi barátaink szeretnék folytatni a kapcsolat bővítését, csatlakozni kívánnak
egyéb kezdeményezésünkhöz is.
 Mások is ránk találtak, Szlovák Veterán Szövetség vezetői kerestek fel bennünket az
ősszel. Kezdeményezték a kapcsolatfelvételt, amely elsősorban a békefenntartásban
részvett veteránok kapcsolatápolását szolgálná. A veterán nem nyugdíjast jelent, Ők az
ENSZ Veterán szervezete és a missziót járt katonákat fogják össze. Tízezer fős tagságuk
többsége aktív. Meghívást kaptunk a szervezetük lőversenyére, 2009 május 15-én a
delegációnk nagyon jól szerepelt. A szlovák barátaink részt vettek a Magyar
Békefenntartók Ünnepségén Pákozdon. A közgyűlési határozatban rögzített
együttműködési megállapodás megkötésére azonban nem került sor.

7

 A munkánk során folyamatosan együttműködtünk a Széchenyi Tudományos Társasággal.
Ők azon magas státusú személyeket tömörítő szervezet, amely a doberdói kápolna építését
is felvállalták. A szervezet vezetőivel történt beszélgetés során jutottunk el a Közös
Európában együtt emlékezzünk gondolat megfogalmazásához. A közös Európában ahol
nincsenek határok ahol az egykori ellenségek is új dimenziót kapnak, újra ki kell találni az
ifjúság kegyeleti szellemű nevelését, a háborús emlékhelyek gondozását, a kegyeleti
megemlékezések hogyanját. A nagysikerű konferencia teremtette gondolat alapján alakult
meg a „Közös Európában Együtt Emlékezünk Nemzetközi Fórum” amelynek elnöke
Franc Vranicki volt osztrák kancellár és amelynek a tagszervezete a HTBK is.
 2008-ban a Krajczáros Alapítvány, a baráti körünk és még négy szervezet közösen
kezdeményezte a Háborús Emlékhelyeket Gondozók Társasága megalapítását. A cél,
hogy a határainkon belül és azon túl található volt városi polgártársaink, katonák
lehetőleg méltó környezetben nyugodjanak. Nem az a cél, hogy kapás brigádokat
alakítsunk és keresve eleink sírjait gyomláljunk, hanem az, hogy segítsük olyan kultúra
meghonosodását, amely támogatja az emlékhelyek fennmaradását. A közgyűlés
Társaságba delegálta Németh István nyá. ddtbk tagtársunkat, aki elfoglaltsága miatt
kérte felmentését. Kérem a közgyűlést, hogy értsen egyet azzal, hogy szervezetünk a
továbbiakban is segítse a Társaság szervező munkáját. Szervezetünk, Nagy Károly és
Vilisics Ferenc személyében 2 főt delegált. Kérem tagságunkat, segítse elő, hogy minél
több személy és szervezet csatlakozzon a mozgalomhoz.
 Már eddig is számos kapcsolatot építettünk ki.
 Mire jó ez, kérdezik többen, költséges és fárasztó is az ápolásuk! Valóban az, ugyanakkor
látható, hogy sikeresen csak akkor fogunk tudni közreműködni a környezetünk
alakításába, ha kapcsolatokat építünk. Igaz ez az egyénre és igaz a közösségekre is.
Társadalmi méretben mindennek még gazdasági haszna is van és erre is hoztam példát. Az
új gondolatok az innovációk nagyon sokszor abból fakadnak, ha két egymástól addig
elszigetelt gondolatkör hirtelen találkozik.
 Munkánkat széleskörű állami, önkormányzati, intézményi és civil kapcsolatrendszerben
végeztük. A velünk együttműködési megállapodást kötött szervezetekkel a terveinket és
akcióinkat egyeztettük. Kölcsönösen élvezzük az együttműködésben rejlő előnyöket.
E helyütt mondunk köszönetet a szervezetünk nevében valamennyi, a munkánkat támogató,
velünk együttműködő szervezetnek és személynek. A felsorolás teljessége nélkül külön is
köszönettel tartozunk: Fejér Megye Közgyűlésének, Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzatának, a Honvédelmi Minisztériumnak, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi
Parancsnokságának, a Helyőrségi klubnak, a Magyar Honvédség Dunántúli
Hadkiegészítési Parancsnokság székesfehérvári érdekvédelmi és toborzó központjának, a
székesfehérvári alakulatoknak,a Nagysándor József híradó és vezetéstámogató ezrednek, a
Petőfi Sándor vegyivédelmi ezrednek, a civil társ szervezeteknek, így a Nyugdíjas klubnak, a
Honvéd Kulturális Egyesületnek, a Fehérvári Huszárok Egyesületének, a velünk szoros
kapcsolatban álló városi és térségi általános-, közép-, és főiskoláknak, kollégiumoknak és
Művelődési intézményeknek. A testvér szervezeteinknek Várpalotán és Tatán, valamint a
Veterán Repülők és Ejtőernyősök Fejér Megyei Egyesületének. Köszönetet mondunk azon
támogatóinknak akik tartós támogatásban részesítik szervezetünket: a Karsai Műanyagipari
Rt-nek, a Fodor- Molnár Építő szolgáltató Kft-nek, a Molto 2000. Bt-nek, a Pedellus 2000.
Bt-nek. a DUVIÉP 2000. Építőipari Szolgáltató Kft.-nek, a KDTV Vízépítő Vállalkozásnak,
a Korona Rt. –nek, a Bond Pénz és Értékforgalmi Rt.-nek, az Grouppama Garancia
Biztosító Zrt-nek..
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Végezetül ismeretlenül is köszönetet mondunk az adójuk 1%-át szervezetünk támogatására
felajánló személyeknek.
 Szervezetünk belső életére térve. Nagy hangsúlyt helyeztünk a tájékoztatásra.
Folyamatossá tettük az Internet honlapunkat és így megvalósult, hogy valóban naprakész
információval rendelkezik/het a tagságunk, sajnos ebben is volt megtorpanás, várjuk
hozzáértő személyek segítségét. A híradás külön műfaj és ahhoz, hogy a kor színvonalát
elérjük, a mai honlapunk már unalmas, az újításhoz pénz, a feltöltéshez szakértelem kell!
Ide is lehet jelentkezni!
 A választmány mozgósítása hatására egyre többen vállaltak konkrét munkát, az aktívák
számarány eléri az 50%-ot. Az év során törekedtünk az önkéntes munkavállalóként
történő bejelentését követően az önkéntes trv. által nyújtott előnyök biztosítására.
 A szervezet az év során nem kellő eredményességgel működtette a munkacsoportjait.
Talán kivétel volt a pákozdi kiállító és előadótermet működtető munkacsoportot, ifjúsági
munkacsoport, Military Club vezetése és a titkárság. Nem működött a gazdasági
munkacsoport. Esetlegesen működött a „Honvédelem aktuális kérdései”vitadélutánokat
szervező munkacsoportot, a kapcsolatokat és támogatásszervező munkacsoport, valamint
a nyilvánosság (MÉDIA) szervező munkacsoport.
 A programok finanszírozásához szükséges forrásokat előteremtettük, jól gazdálkodtunk,
bevételünk több mint 30 millió Ft, mérlegünk pontos és rendezett, könyvszerinti
vagyonunk meghaladja az 60 millió Ft.-ot a gazdálkodást végző személyek munkáját
dicsérik az eredmények. E helyen külön tisztelettel meg kell köszönnöm Sulyok János
alelnök úr támogatás szervező munkáját.
 A választmányunk Warvasovszky Tihamér elnök úr irányításával rendszeresen
ülésezett, üléseiről jegyzőkönyvet vezet, a döntések a határozatok nyilvántartásában
folyamatosan iktatásra kerülnek. A szervezet egy fő ügyvezetőt egy fő gazdasági vezetőt,
és egy fő irodavezetőt foglalkoztat, akik feladataikat a szerződésben rögzítetteknek
megfelelően látták el.
 A tagfelvétel folyamatos volt, a beszámolási időszakban 14 fő kérte felvételét. A belépők
az alapszabályt megismerték és a szervezet működéséről szóló tájékoztatás a tagfelvétel
során megtörtént. A tagdíjfizetés alapvetően rendezett, kevés azon tagjaink száma, akik
hátralékkal rendelkeznek, feléjük az írásbeli megkeresések megtörténtek.
Gondolom, egyetértenek vele, hogy még felsorolás szerűen is bőséges volt a program, és a
mögötte megbúvó feladathalmaz is óriási.
Elmondhatjuk, hogy egy nagy és erős szervezet vagyunk, aminek feladatrendszere
közhasznú, hatása tízezrekhez jut el és a megye határt is túllépi! Úgy látjuk, hogy amit el
akartunk érni, elértük, megvalósítani a helyi kisközösségi hatást!
A jövőben azon kellene gondolkodnunk, hogyan tudnánk a munkánkat egyszerűsíteni,
közösségibbé tenni és mindenki számára biztosítani a közösségi munka örömöt okozó érzését.
A törvényes rend betartása mellett meg kell találnunk a baráti köri jelleg erősítésének
módszereit és meg kell szabadulnunk a szervezetet esetenként bénító hivatali jellegű
bürokratikus jelenségektől.
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37. dia A szervezet vezetői az ősz folyamán elemezték a szervezet helyzetét és úgy látják,
hogy a következő évek feladatául:
 az elért színvonal és a kezdeményező szerepünk megőrzését,
 a baráti köri jelleg erősítését
 és a hatásunk-szerves fejlődés keretei között – a kapcsolatok folyamatos
bővítése által régiónkra történő kiterjesztését tűzzük ki.
 A kapcsolódás szélesítése más új és fiatal civil formációkkal
 Mindezen túlmenően szeretnénk, ha a 15. éves születésnapunkat egy kiadvány
bemutatásával tehetnénk emlékezetessé, amely emlékezne tagságunk
áldozatvállalására, és alapot adna egy 2011-ben elfogadandó új hosszútávú
stratégia megfogalmazásához.
Befejezés:
2011.-ben megtartandó közgyűlés egy kiemelkedően közhasznú szervezet számára kell, hogy
új értelmes célokat és módszereket nyújtson. 15 év során kiemelkedő eredmények születtek és
a munkálkodás eredményeként megvalósult a honvédelmi kultúra magas szintű közvetítésén
túl annak együttműködés során történő alakítása is.
Az alapítók elgondolásai helyesek voltak, a társadalom körében a civileknek is! dolga van a
honvédelem ügyének képviselete terén is. A társadalmi átalakulás, a globalizálódó világ
ellenére, szükség van a történelmünk és a hadtörténelmünk bemutatására, a hagyományaink
köztük a honvédelmi hagyományok ápolására is. Ennek során szervezetünk kiemelkedően
eredményes munkát végzett nem csak a pákozdi emlékhely kialakítása során, hanem a város
egykori katonái történetének feldolgozása és emlékének állítása során is úgy Olaszországban
mint a Erdélyben. Munkánk során ifjúsági generációk felnövekedése során tudtunk hatást
gyakorolni.
A szervezetünk a munkájába bevonta a legszélesebb értelemben vett környezetét,
intézményeket, szervezeteket, személyeket. Alakulásától 300 fő tagja volt, akik közül 204 fő
jelenleg is tagja. A működése során évente tízezrekhez juttatta el a honvédelem ügye
képviselete során nézeteit.
Mint kiemelkedően közhasznú szervezet munkája során létrehozott értékek közül a tárgyi
vagyona eléri 110 millió Ft-ot. Ingatlana van, irodája és telephelye. A szervezet ügyei
rendezettek, rendelkezik a munka végzéséhez jelenleg szükséges humán erőforrással. Az
eredmények elismerésre méltóak, számos alkalommal részesültünk kollektív dicséretben,
oklevél elismerésben. Tagjaink közül sokan kaptak kitüntetést, még többen dicsérő
ajándékokat. Ami a 15 év értékelését illeti, azt nem nekünk kell elismertetnünk.
Ugyanakkor látni kell, hogy a jövőbeni feladataink megfogalmazásakor, behatárolja a
szervezet lehetőségeit az aktivista állomány előrehaladott életkora. Mindebből adódóan
tapasztalható kifáradás.
A jövő meghatározása nehéz, ütközésekkel is terhes folyamatot indít el óhatatlanul.
Szervezetünk választmányának felelőssége a folyamatok koordinálása, az értékek mentése és
örökítése.
Kérjük tagságunk és a velünk együttműködő szervezetek támogatását abban, hogy
helyzetünket pontosan tudjuk megítélni, és a nehéz átalakulást minél kisebb visszaesés árán
tudjuk megvalósítani.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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