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Jelentés a Szervezet 2016. évi munkájáról 

 
A Baráti Körünk elmúlt évi tevékenysége a Közgyűlésünk által 2016. májusában elfogadott 

„Cselekvési terv”-ben meghatározottak szerint, a megalakulásunkkor megfogalmazott 

irányvonal mentén, civil szervezetünk megalakulásának huszonegyedik évében zajlott. 

 

2016. évi fő célunk volt, hogy kiemelt figyelmet fordítunk a két évtizedes tevékenységünk 

eredményeinek megtartására, fő céljaink megvalósítása érdekében folytatott tevékenységünk 

tartalmi korszerűsítésével azok népszerűsítésére. 

 

Tevékenységünk elsődleges céljai a két évtizedes hagyományoknak megfelelően változatlanul 

a honvédelem össztársadalmi ügyének támogatása, a hadtörténelem népszerűsítése, a katonai 

hagyományok ápolása és a katonakultúra terjesztése, a gyermekek és fiatalok hazafias-

honvédelmi nevelése, NATO és EU integráció bemutatása, a Katonai Emlékpark Pákozd 

bővítésének tervezése voltak. Munkánkkal méltán váltottunk ki elismerést a civil 

társadalomban, körünk ismét a város egyik legelismertebb szervezetévé vált. 

 

A tervezésnél figyelembe vett aktualitások az ‘56-os forradalom és szabadságharc  60. 

évfordulója, az I. világháború 100. évfordulója, illetve a 2014-18. közötti időszak aktuális 

eseményei, valamint a Magyar Műszaki Kontingens békefenntartó tevékenysége 

megkezdésének 20. évfordulója voltak. 

 

2016. évben elsődleges feladataink voltak: 

 az Ifjúsági Tagozat munkájának segítése, újabb tagozatok kialakítása és tevékenységük 

beindítása; 

 tagságunk aktivizálása, az önkéntes munka végzésének nyilvántartása, jogszabályoknak 

megfelelő okmányolása; 

 a pénzgazdálkodásunk előírásszerű végzése és a feltételrendszer folyamatos biztosítása; 

 anyagi készleteink folyamatos és pontos nyilvántartása; 

 pályázati és támogatást szerző tevékenységünk folytatása; 

 a KEMPP bővítési munkálatainak megtervezése és a kialakításának befejezése, 

valamint a kapcsolódó létesítmények különösen a Miskahuszár szobor felállítását 

követő munka folytatása (együttműködés kialakítása a Miskahuszár Kft-vel). 

 

Szervezeti életünk alapvető jellemzője, hogy munkánk jogi feltételrendszere rendezett. A 

meghatározott okmányrendszerrel rendelkezünk, azokat folyamatosan pontosítjuk. 

Kapcsolatunk a Felügyelő Bizottsággal folyamatos, észrevételeiket beépítjük 

tevékenységünkbe. 
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Az év során egy esetben tartottunk Közgyűlést, melyen a munka összegzésén és a tervek 

elfogadásán túl sor került az Elnökség kiegészítésére. Prof Dr. Sorosy Tamás lett a szervezet 

titkára. A Baráti Kör folyamatosan kapcsolatot tart a két tiszteletbeli elnökkel, Dr. Cser-

Palkovics András és Warvasovszky Tihamér urakkal. Az Elnökség munkája sokirányú, 

dinamikus. A tervezés folyamatos. 4 ülésen 22 fő és 15 egyéb napirendi pontot tárgyaltunk, 7 

határozatot hoztunk. HTBK tevékenysége, beleértve a KEMPP területén található eseményeket 

rendre helyet kaptak a Fejér Megyei Hírlapban (legalább 26 alkalommal), emellett a Fehérvár 

Rádió és a Fehérvár Televízió is tudósított rendezvényeinkről, stúdió beszélgetések is folytak a 

kiemelt rendezvények esetében. Az országos médiában történő megjelenésünkkel 

kapcsolatosan sincs okunk szégyenkezni. 

 

Szervezeti életünk terén fontos lépés volt, hogy tagságunkat mozgósítva 2016 évben egyre több 

fiatalt vonzzunk magunk közé. Munkánk eredményeként taglétszámunk 192 fő, 9 új tagot 

vettünk fel. Megalakult az Ifjúsági Tagozatunk, amely az év során az induló 20 főről 24 fős 

ütőképes csapattá vált, 2000-nél több társadalmi munkát végzett, erősítve Baráti Körünket. 

Erőfeszítéseket tettünk a tagság aktivizálása érdekében: honlapunkat naprakészen tartjuk, 

pontosítottuk tagságunk elérhetőségét, rendezvényeinkről folyamatos a tájékoztatás. Két 

kirándulást szerveztünk Sopronba és Szekszárdra, egy tanulmányi utat Bécsbe. Mindhárom 

eredményes volt. Az évzáró rendezvényünk színes és sikeres volt. Új rendezvény-sorozatunk a 

Nyitrai Úti Közösségi Házban „Kinn, padon” négy találkozáson van túl. Vendégül láttuk dr. 

Matúz Jánost, színházunk főintendánsát, dr. Szikora Jánost, a Vörösmarty Színház igazgatóját, 

Vörös Zsuzsanna, olimpiai, többszörös világ- és Európa-bajnok öttusázót, valamint 

polgármesterünket dr. Cser-Palkovics Andrást. A rendezvények alapvető tapasztalata, hogy az 

érdekes személyiségekre tagságunk is kíváncsi. 

 

Bel- és külföldi kapcsolatrendszerünk rendezett és folyamatosan működik. Három ország 

négy szervezetével és nyolc magyar civil szervezettel van szerződéses kapcsolatunk. Az elmúlt 

évben szerződést kötöttünk a Krajczáros Alapítvánnyal is. 

 

A Nemzeti Összetartozás Napján gyergyószentmiklósi fiatalok adtak sikeres műsort a 

Romkertben, a rendezvényt a nagyváradi gyermekek műsora is színesítette. A 

gyergyószentmiklósi delegációt városunk vezetői is fogadták. Koszorúzáson képviseltettük 

magunkat a Gyergyói Emlékkőnél, a Gac-hegyen lemészárolt 159 magyar katona emlékére. 

Részt vettünk a XXII. Partiumi Honismereti Konferencián és kiállításon Szatmárnémetiben, 

valamint a megemlékezésen Bihardiószegen. Az ősz folyamán a nagyváradi civil szervezetek 

vezetőivel találkozón egyeztettük terveinket. 

 

Kiemelkedően fontosnak tartjuk a fiatalok hazafias, honvédelmi neveléséhez kapcsolódó 

tevékenységünk folytatását. A programban a beszámolási időszakban az 5. évfolyamban 10 

oktatási intézmény mintegy 2100 diákja, a 2016/2017-es tanév 6. évfolyamában mintegy 10 

oktatási intézmény hozzávetőleg 2000 diákja vett részt. Az év során elért eredményünk olyan 

módon is jól mérhető, hogy a Hazafiság Iskolája pedagógiai programunkon (a 2011 őszi kezdés 

óta) 96 tanintézmény 18600 tanulója vett részt. A kisgyermekeknek és kisgyermekes 

családoknak szóló, Apródképző elnevezésű programunkkal az év során, több új helyszínen is 

bemutatkoztunk, és így az év során közel 1000 fő 4-8 éves kisgyereknek adtunk élményt. A IV. 

Ifjúsági Honvédelmi Tábor új helyszínen, Velencén nyújtott kiemelkedő élményt a résztvevő, 

igaz nem nagy létszámú gyermeknek. 

 



A Fejér Megyei Kormányhivatal támogatásának köszönhetően a Megyei Védelmi Bizottság 

megbízásából kihelyezett honvédelmi napot szerveztünk Lajoskomáromban, aminek során 

kiállítást, előadást és fórumot, valamint első alkalommal kihelyezett Hazafiság Iskolája 

programot szerveztünk nagyon nagy sikerrel. A program az idei évben is folytatódik, Baráti 

Körünket ismét felkérték a szervezésre. 

 

Az év során rendeztük meg a negyedik az „Én váram - az én hazám” c. nemzetközi 

gyermekrajzpályázatot, melyre 1553 pályamunka érkezett. Az alkotásokból nagyszabású 

kiállítást rendeztünk Nagyváradon és Székesfehérváron, aminek híre már valóban Kárpát-

medencei volt. Eredményeként az idei ötödik pályázatot is meghirdettük „Mindenünk e zászló” 

címmel. Erre 848 munka érkezett, 1030 pályázótól, hazánkon kívül Erdélyből, a Partiumból, 

Délvidékről és Kárpátaljáról. Folyik a munkák értékelése és a kiállítás előkészítése. Az összes 

sikeres alkotásból válogatva egy kiállítást szeretnénk összeállítani és vándoroltatni, bemutatva 

civil szervezetünknek a Nemzeti Összetartozás érdekében végzett munkáját. Terveink között 

szerepel egy Parlamentben bemutatandó kiállítás is, remélve, hogy a HTBK OSZ is támogatja 

azt. 

 

A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely működtetésében való szerepvállalással, 

az általunk ott megrendezett programok közül kiemelkedett a VII. Honvédfesztivál (2016. 

szeptember 23-29.), melynek programelemei a kedvező időjárás miatt nagyon magas résztvevő 

és nézőszámot generáltak. A Honvédfesztivál ismételten hozzájárult a honvédelem és a 

hadtörténelem népszerűsítéséhez, Baráti Körünk tevékenységének széleskörű bemutatásához. 

A Katonai Emlékparkban megvalósított programjaink és rendezvényeink sorát gazdagította az 

„Élő történelem” című hagyományőrző szervezetekkel közös program, a „IV. Emlékparki 

Nyár” elnevezésű katonazenekari koncertsorozat, valamint katona képzőművészeti kiállítás 

sorozat, továbbá több történelmi és kulturális kiállítás és előadás is. A KEMPP alap helyszíne 

rendezvényeinknek. Működtetése, bővítése alapvető feladatunk. 

 

A 2017-es naptári évben március 11-én eredményesen megtörtént a 8. évad ünnepélyes 

megnyitása. Március 15-én a nagyon kellemes időben több ezer vendég kereste fel a parkot. A 

rendezvények folyamatosak. Itt folyt a „Mi EU” vetélkedő első összetett feladata, utolsó kedves 

elemeként faültetéssel, valamint nyílt meg a közelmúltban Gavrucza Tibor nagyváradi 

református lelkipásztor festménykiállítása. 

 

Feladataink közül kiemelkedett a tagságunk összefogását erősítő és jelkép értékűvé váló 

„Barátság Kemence” további építése. A kemence fedését ez év tavaszára sikeresen elvégeztük, 

a kész objektumot ünnepélyes megnyitón avattuk. 

 

A már hagyományosnak mondható rendezvényeink közül kiemelkedik a „Fehérvár köszönti 

katonáit”, mely 2016-ban már 21. alkalommal teremtett lehetőséget a honvédelem társadalmi 

támogatásában kimagasló munkát végzők ünnepélyes köszöntésére, ahol ismét átadásra 

kerülhetett a Gyuricza gyűrű kitüntetés. 

 

Külön is szólni kell a NATO szervezetét, tevékenységét bemutató munkánkról. A NATO 

Varsói Csúcstalálkozója alkalmából több programot is szerveztünk, így 40 nm-es kiállításon 

mutattuk be a Közös légtér – Közös védelem fontosságát, szemléltetve a magyar légierő 

katonáinak baltikumi tevékenységét. A kiállítást eddig közel 20 ezren látták, és olyan helyre is 

eljuttattuk, mint a HM, Budakeszi, Paksi Atomerőmű, Mezőhegyes, Dunaújváros, Veszprém, 

kecskeméti Czifrapalota, a Magyar Tudományos Akadémia, vagy a Veres Pálné Gimnázium. 

A kiállítás anyagát a NATO lefordította angol nyelvre, amit a Főtitkárság épületében a NATO 



Központban is láthattak. Baráti Körünk szervezésében 20 fős delegáció vehetett rész egy igazán 

érdekes NATO tanulmányúton Brüsszelben. Pályázati támogatással megrendezhettük a 

„NATO az iskolatáskában” konferenciát, amely nagyszerű előadásaival eredményes volt, bár 

erőfeszítéseink ellenére kevés HTBK tagszervezet jött el. Elgondolkodunk a szervezés újabb 

módján is. Érdekes új színfolt volt a diákújságírók versenye. A KEMPP nyitásának napján 

nyitottuk az „Együtt- Szövetségben - NATO szervezetek Magyarországon” c. kiállítást is. 

Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy az európai elem (EU közös biztonság- és 

védelempolitikája) népszerűsítésében deficitjeink vannak. 

 

A Baráti körünk megalapításában kifejtett munkája elismeréseként Székesfehérvár MJ Város 

Közgyűlése „Pro Civitate Díj” elismerésben részesítette Dr. Görög István elnökhelyettest, amit 

az augusztus 20-i ünnepi közgyűlésen vehetett át. Oláh László tagtársunk az Ifjúsági Tagozat 

vezetője Tóth Zsigmond Díj kitüntetést kapott. 

 

Összességében Baráti Körünk a Cselekvési Tervben rögzített feladatokat jó színvonalon, 

eredményesen teljesítette. Megállapítható, hogy sikeres évet zártunk. További erőfeszítéseket 

kell azonban tenni tagságunk erőteljesebb bevonására, amire elgondolásunkat már 

kialakítottuk. 



A 2017-es évre tervezett főbb feladatok 
 

 tovább folytatjuk a szervezeti átalakítást, létrehozva a Szenior Tagozatot, ettől azt 

várjuk, hogy aktívabbá teszi a tagságot, közelebb hozva hozzájuk a szervezetet, 

 a megalakított Ifjúsági Tagozattól azt várjuk, hogy sajátos programjaival hatni tud az 

ifjúságra és közelebb hozza a honvédelem ügyéhez. Lehetőségeinket bővítve nagy 

összegű eszközbeszerzést végeztünk, aminek segítségével „lézerharc pályát alakítunk 

ki a KEMPP-ben; 

 a Katonai Emlékpark területén kialakított baráti köri találkozó pontot és a „Barátság 

Kemencét” felhasználva reméljük, hogy tagságunk körében baráti együttlét adta 

lehetőségekre támaszkodva újabb pezsdülést eredményez; 

 januárban meghirdettük az ötödik nemzetközi gyermekrajz pályázatot a Kárpát-

medencei gyermekek részére, Nagyvárad, Gyergyószentmiklós és Székesfehérvár 

központtal; 

 tervezzük újabb nagyváradi Bihar- és Hargita megyei egyesületekkel a szerződéses 

kapcsolat kialakítását; 

 tervezünk egy kiadvány megjelentetését a M. Kir. 17 népfelkelő gyalogezred harcairól, 

a 100. évforduló jegyében; 

 tervezzük, hogy a M. Kir. 3. Szent István gyalogezred emlékére széleskörű összefogás 

eredményeként egy köztéri emlékművet emelünk, amit az egykori ezred emléknapján 

avatnánk fel; 

  széleskörű összefogással megrendezzük a VIII. Honvédfesztivált; 

 támogatjuk a Katonai Emlékpark Pákozd- Nemzeti Emlékhely munkáját; 

 a KEMPP területén lévő kiállításinkat Közérdekű kiállítóhellyé kívánjuk fejleszteni, 

megújítva a kiállításokat, korszerűsítve a kiállító tárlókat is; 

 ismét megrendezzük a nyári ifjúsági honvédelmi tábort; 

 folytatni akarjuk pedagógiai programunkat a Hazafiság Iskolája programba jelentkezett 

iskolák részvételével. Szeretnénk, ha a budapesti általános iskolákat nagyobb számban 

meg tudnánk nyerni a programunkba történő bekapcsolódásra; 

 tervezzük, hogy Székesfehérvár MJ Város támogatásával, az ősszel konferenciát 

szervezünk a Hazafiság Iskolája módszer bemutatására; 

 szlovák partner egyesületek bevonásával közösen pályázunk az 1593-as első pákozdi 

csata 425. évfordulójának közös megemlékezésére; 

 segítjük a székesfehérvári civil szervezeteket a Nagy Háború 100 keretében 

szervezendő emlék utak szervezésében; 

 aktív marketing munkával el kívánjuk érni, hogy az év végére tovább tudjuk növelni a 

szervezetünk anyagi bázisát ezáltal a 2018 évi lehetőségeit; 

 igény szerint szívesen segítjük a HTBK OSZ tagszervezetek szlovéniai és olaszországi 

emlék utjaik megszervezését; 

 a NATO Főtitkárság támogatásával létrehozott kiállításon kívánjuk bemutatni a 

hazánkban települt NATO szervezetek munkáját és feladatait, amit országosan tájolunk, 

számítva a HTBK OSZ tagszervezetek helyi befogadó munkájára; 

 a HTBK OSZ támogatására számítva konferenciát szervezünk Orosházán a „NATO az 

iskolatáskában” címmel, elősegítve a térségben folyó középiskolai ismeretbővítés 

színvonalát; 

 terveink között szerepel a doberdói harctér felkeresése az 1917. szeptemberében folyt 

11. San Gabriel-i csatának 100. évfordulója alkalmából és egy Nagyvárad, Budapest, 

Debrecen városokat is bevonó megemlékezés megszervezése. Szeretnénk, hogy a csata 



emlékére egy kegyeleti emlékút szervezésében az Országos Szövetség is társult tag 

lenne. 

 terveink között szerepel 2017 őszén a Parlamentben bemutatandó kiállítás szervezése, 

ahol bemutatnánk a szervezetünknek a kárpát-medencei magyar gyermekek 

nemzettudata kibontakoztatása érdekében folytatott tevékenységét. 

 

Székesfehérvár, 2017. április 30 

Elnökség 


