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A Baráti Kör Elnökségének 2019. évi beszámolója a szervezet munkájáról
A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetének előző évi tevékenysége
a Közgyűlésünk által 2019. április 23-án elfogadott „Cselekvési terv”-ben megfogalmazott
feladatok által determináltan, az Alapszabályban meghatározott célok elérése érdekében,
szervezetünk huszonötödik évében zajlott. Jelen beszámoló áttekinti és értékeli az előző
taggyűlésre elkészített beszámoló időpontjától (és nem a Közgyűlés napjától) elvégzett
feladatokat.
Fő célunk volt a 24. 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 2019. 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 és 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.
Fő feladataink e célok elérését szolgálták.
A tervezésnél figyelembe vett aktualitások az 1849. évi szabadságharc 170. évfordulója,
különösen a május 21. és az október 6.-i eseményekre, a NATO alapítása 70. és hazánk
csatlakozása 20. évfordulója, a 2. világháború hazánk területét érintő harcainak 75. évfordulója,
szervezetünk alapításának 25. évfordulója, a KEMPP átadásának 10. évfordulója.
A 2019-es tevékenységünk színterei Székesfehérvár, Katonai Emlékpark Pákozd-Nemzeti
Emlékhely, Magyarország, a Kárpát-medence.
Munkánkat összességében elismerik, tartjuk előkelő helyünket a civil társadalomban és
városunk elismert szervezetei között.
1. A honvédség feladatainak, a katonák helytállásának bemutatása, a honvédség és
társadalom kapcsolatának erősítése
Folytattuk a tradicionális megemlékezést a Doni kápolnánál az 1943. január 12-i urivi áttörés
évfordulóján, a Don-kanyarban elpusztult 2. magyar hadsereg emlékére és a katonahősök
tiszteletére. 2020. január 12-én a nap folyamán két kiállítás is nyílt a Katonai Emlékparkban.
Az elsőt Berdó Gábor Károly, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség elnöke nyitotta meg, a
másodikat, mely a fájó időszak katonai tárgyi emlékeit mutatta be, Farkas Lajos, a Dunaújvárosi
Intercisa Múzeum igazgatója ajánlotta a kiemelkedően magas számú érdeklődőnek. Mindkét
rendezvényen, valamint a kápolnánál megrendezett esti megemlékezésen és imán részt vett
excellenciás Spányi Antal megyéspüspök úr. Az emlékmáglya fényénél több mint 200 fő

tisztelgett a katasztrófa áldozatainak. Május 26-án Hősök napi, november 2–án halottak napi
istentiszteleten vettünk részt.
Az előző év során rendeztük meg a hetedik Kárpát-medencei nemzetközi
gyermekrajzpályázatot „Süvegemen nemzetiszín rózsa” címmel, kapcsolódva az 1849. évi
szabadságharc 170. évfordulójához, valamint a pákozd-sukorói csata emlékének
fenntartásához. Rajzpályázatunk, valamint a honvédelem eszméje és nemzetünk hadtörténelme
népszerűsítése érdekében hagyományossá váltak a pályázat bemutatkozó rendezvényei
(hadtörténelmi napok). Ezek keretében mintegy félezer diákkal találkoztunk a Vörösmarty
Mihály, az István Király és a Kossuth Lajos általános iskolákban, valamint a Ciszterci
gimnáziumban. A rendezvényeken a diákok nagyon tevékenyen vettek részt, dallal, verssel,
tánccal köszöntötték kezdeményezésünket. A pályázat ismét eredményes volt. Hazánk területén
kívül Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és Délvidékről összesen – a tavalyinál kis
mértékben kevesebb, de magas színvonalat képviselve - 1635 gyermekrajz érkezett, melyet
mintegy 2000 gyermek készített, alkalmi alkotóközösségekben is. A rajzpályázatunkhoz kötődő
szép hagyománnyá vált, hogy két testvériskola, a Nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola
és Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói közösen alkottak a
Székesfehérvári Helyőrségtörténeti Kiállítás termeiben. Az eredményhirdetésre - és vele együtt
az elmúlt 7 év gyermekrajzait bemutató kiállításra - hagyományosan két helyszínen került sor:
május 9-én, a Festum Varadinum kulturális fesztivál keretében, Nagyváradon, majd június 4én, a Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódóan, Székesfehérváron, a Szent István
Művelődési Házban. Ezeken mintegy 400 díjat adtunk ki. A székesfehérvári rendezvényen a
Komarnoi Marianum Iskola és a Székesfehérvári Vörösmarty Általános Iskolai tanulói adtak
ünnepi műsort.
A rajzpályázatunkra sok alkotás érkezett Pécsváradról, sérült és fogyatékkal élő tanulóktól. A
bírálóbizottság javaslatára meghívtuk őket Pákozdra, de nehéz helyzetük miatt ennek nem
tudtak eleget tenni. Ezért az Ifjúsági Tagozat vezetője és három tagja szeptember 19-én
önkéntes munkában elment hozzájuk és az iskolában valósított meg egy négy foglalkozási
helyből álló hadtörténelmi foglalkoztatót.
A sikerekre alapozva 2020. januárjában meghirdettük az idei nyolcadik pályázatot is. Címéül
Radnóti Miklós, 1944-ben született „Nem tudhatom” című költeménye egyik legismertebb
sorát választottuk: „Ki gépen száll fölébe …” Igaz. a költemény a II. világháború időszakában
született, de a magyarságtudatot erősítő gondolatvilága a távoli múltba is visszatekint.
Rajzpályázatunk címválasztásával arra kínáltunk lehetőséget, hogy a fiatalok nemzetünk
hadtörténelme bármely eseményére visszapillanthassanak, állítsanak emléket akár a földön,
akár a levegőben történt katonai eseménynek. A pályaművek beérkeztek, folyik nyilvántartásba
vételük, feldolgozásuk, digitalizálásuk, majd értékelésük és a kiállítás előkészítése.
A gyermekrajzpályázataink eredményeként, a pályázatok 2013. évi kezdete óta Kárpátmedence szerte összesen több, mint tizezren vettek részt és ilyen szempontból foglalkoztak
nemzetünk hadtörténelmével.
Programjaink és rendezvényeink sorát gazdagította a Katonai Emlékpark Pákozd-Nemzeti
Emlékhelyen a X. Honvédfesztivál, a VII. Emlékparki Nyár elnevezésű rendezvénysorozat,
továbbá több történelmi és kulturális kiállítás és előadás, valamint megemlékezések egész sora.
Tizedik alkalommal rendeztük meg a Honvédfesztivál komplex programsorozatot a pákozdpátka-sukorói csata tiszteletére, lehetőséget teremtve a 171 évvel ezelőtt történtek
megelevenítésére, a honvédelemben aktív szerepet vállalókkal való találkozásra. A X.
Honvédfesztivál sajtóbeharangozója napján (augusztus 22-én) a Katonai Emlékpark két
állandó és egy időszaki kiállításának megnyitása is megtörtént. A sajtótájékoztatót elnökünk,
dr. Karsai Béla és alelnökünk dr. Görög István tartotta. A Szűts Tamás neves kiskunfélegyházi
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képzőművész adományaként a „Virágok Doberdóról” című nagyméretű, művészi kivitelezésű
pannó a végső helyére került, ezt követően mutattuk be a Hajsó Gusztáv hagyatékából
származó, 160 db repülőgép-makett gyűjteményből kialakított „Légiharcok Magyarország
felett 1944-45” című kiállítást. Harmadikként az MH 1. Hadihajós és Tűzszerész Ezred
parancsnoka, Szilágyi Zsolt ezredes nyitotta meg a hadihajózás történetét átfogó időszaki
kiállítást. A Honvédfesztivál a hagyományokhoz híven szeptember 23-án Székesfehérváron, az
általános iskolások részére szervezett honvédelmi csapatversennyel vette kezdetét az István
Király Általános Iskola és a Palotavárosi tavak környezetében. A második napon, mint évek
óta, a Számháború–országos hadijáték folyt Pákozdon, a Katonai Emlékparkban nyolc iskola
közel kétszáz tanulójának részvételével. A gyerekek voltak a főszereplői a 25-i programnak is,
akik – a Honvédfesztiválok új elemeként – az MH vitéz Szurmay Sándor Budapesti Helyőrség
Dandár szervezésében, a „Célra tarts!” honvédelmi vetélkedő országos döntőjén vettek részt az
Emlékparkban. 26-án egy Hazafiság Iskolája programot rendeztünk 178, Budakesziről érkezett
diák számára. A rendezvényt módszereink értékelésére és aktualizálására is kihasználtuk. 27én egy újabb Hazafiság Iskolája programra került sor, a Gyulaffy László Általános Iskola 250
tanulója részvételével, de mellette a HOSOSZ által szervezett harci túra népesítette be a
Mészeg-hegyet. 27-én este a Sukorói Református templomban került megrendezésre a sukorói
Haditanács emlékét őrző megemlékezés és ökumenikus ima, amin köszöntöttük a 20.
alkalommal fellépő Honvéd férfikart. 28-án a Honvédelmi Sportszövetség által támogatott
„Csatatéri sokadalom” kínált kimagaslóan gazdag honvédelmi, katonai hagyományőrző
programot családi nap keretében. A nap folyamán különböző hadtörténelmi korszakok
elevenedtek meg a török idők zsoldos hadviselésétől a tűzszerész robot működéséig, betekintést
nyújtva a hadtörténelem különböző fejezeteibe. A palettát színesítette a légpuska-lövészet, a
kézigránát-dobás, különböző egyensúlyozó elemek, lézeres céllövészet, vívás szimuláció;
Raptor lézerharc, a kisebbeknek tüzér- és gyalogos kiképzés, célba lövés kiságyúval, ügyességi
feladatok, kézműves foglalkozások. A katonai térzene és a Military Girls fellépésével a könnyű
zene tovább színesítette a napot. Szeptember 29-én, a csata emléknapján 10 órakor, dr Benkő
Tibor honvédelmi miniszter úr avatta fel Szent László király szobrát a Katonai Emlékpark
zászlóterén. Ezt követően Dr. Gyuricza Béla emléktáblájánál emlékeztünk alapítónkra és
örökös elnökünkre. A program az Obeliszknél folytatódott, majd délben a Mészeg-hegy aljában
ismét megszólaltak az ágyuk és huszárok vágtattak. A Magyar Huszár- és Katonai
Hagyományőrző Szövetség, valamint közel 300 Ifjú Nemzetőr közreműködésével
felelevenedett a 171 évvel ezelőtti csata. A Honvédfesztivál komplexitásával is ismételten
hozzájárult a honvédelem és a hadtörténelem népszerűsítéséhez, Baráti Körünk ezirányú
tevékenységének széleskörű bemutatásához.
A Katonai Emlékparkban megvalósított események sorát gazdagította a szintén hagyománnyá
vált VII. Emlékparki Nyár (június 22.-augusztus 9.). A kulturális programsorozat első napján
több igen rangos rendezvényre került sor. Kiemelkedő volt a Habsburg főhercegi pár által Baráti
Körünknek és Pákozd Önkormányzatának, a Katonai Emlékpark kialakításáért adományozott
„Béke Lángja” emlékmű átadása és felavatása. Az eseményen a főhercegi pár mellett a Béke
Lángja Alapítvány népes küldöttségén túl megjelent Dr. Benkő Tibor, honvédelmi miniszter úr,
továbbá magas tisztséget betöltő személyiségek. Erre a napra visszatérő vendégünk, a
berettyóújfalui Igazgyöngy Alapítvány gyerekrajz kiállítást hozott. Említést érdemel Szantner
Gábornak, a József Ágost Emléktársaság elnökének előadása. A gazdag első napi kínálat a
Múzeumok Éjszakája programmal zárult. A rendezvénysorozat folytatásaként (június 28.)
megnyitásra került az I. világháború hadifoglyai életét és alkotótevékenységét bemutató
„Szuronnyal, ecsettel” című kiállítás, valamint az MH Kaposvári Helyőrségi Zenekar térzenéje
A következő alkalommal (július 12.) nyitottuk meg Baráti Körünk tagja, Kovács László
festménykiállítását és adott koncertet a Military Girls duo. A sorozat elemeként július 26-án a
honvédségi alkotótáborokban készült képzőművészeti alkotásokból összeállított kiállítás
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bemutatására került sor. Az elsősorban hadtörténelmi témájú képekből álló kiállítást az egyik
alkotó, Dr. Kiss Attila orvos ezredes nyitotta meg. Az est további részében a Székesfehérvári
Helyőrségi Zenekar szabadtéri hangversenyét élvezhettük. A rendezvénysort Kalmár Zsolt
„képi-gondolkodó” fotókiállítása , ezt követően a Tata Helyőrségi Zenekar szabadtéri koncertje
zárta (augusztus 09.). A kulturális programsorozat érdekes színfoltjai voltak a gyerekeknek és
gyermekes családoknak szóló „Azimutuló” rendezvények (július 6, 20, augusztus 3,10.).
Hagyománnyá vált májusban a „Fehérvár köszönti katonáit” ünnepi est a Vörösmarty
Színházban, ahol a tavalyi évben három fő részére került átadásra a Gyuricza gyűrű, valamint
színvonalas színpadi műsor köszöntötte az ünnepet és a résztvevőket. Gyuricza Gyűrű
elismerésben részesült Oláh László tagtársunk, az Ifjúsági Tagozat vezetője.
Október elején az 1849. október 6. emlékét ápoló megemlékezésre a Katonai Emlékparkban
az „Aradi Emlékpont”-nál került sor, ahol a velencei, Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági
Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai adták az ünnepi műsort, az iskola igazgatója
mondott beszédet. Az 1956.október 23-i események megidézői is ők voltak szintén a Katonai
Emlékparkban rendezett visszaemlékezésen, melyen Tessely Zoltán úr, országgyűlési
képviselő is részt vett. A rendezvény részese volt a Móri Általános Iskola 40 tanulója, akik azon
a napon látogattak a Katonai Emlékparkba.
Az őszi szünetre a KEMPP-ben meghirdetett gyermekprogramjaink (október 28.) nem csak a
tanulók és a családok érdeklődését keltették fel, hanem a médiáét is. Rendezvényünkről élőben
tudósított az M1, felvételt készített a Fehérvár TV, képes tudósítás jelent meg a FEOL Fejér
megyei hírportálon és a Fejér Megyei Hírlapban.
November 10-én rendeztük meg a Katonai Emlékparkban a Felderítők Napját, melyről az M1
élőben tudósított. Délután ünnepélyes keretek között került sor a KEMPP évadzárójára, a
levont nemzeti lobogó jelezte, hogy erre az évre véget ért a park mindennapos nyitva tartása,
és befejeződött egy újabb sikeres esztendő.
2020. március 7-én a Katonai Emlékpark kialakításának 10. évfordulója és a 11. évad
ünnepélyes megnyitása alkalmából nagyszabású ünnepséget rendeztünk, melyen részt vett dr.
Benkő Tibor, honvédelmi miniszter úr, Szabó István honvédelmi államtitkár úr, és más jeles
személyiségek, közöttük a megye, a járás és a környező települések vezetői, képviselői. Az
ünnepség szónokai egyaránt hangsúlyozták a Katonai Emlékpark szükségességét és fejlődését,
kiemelték a kialakításában és működtetésében Baráti Körünk meghatározó szerepét. Miniszter
úr kiemelte, hogy a park egyaránt ad történelmi áttekintést, emlékeztetve az 1848/49-es
eseményekre, a két világháborúra, 1956-ra és a ma szolgálatot teljesítőkre, de iránymutatást is
nyújt a jövőre nézve, miszerint az egész országnak kellene, legyen az emlékparkja, a hazafias–
honvédelmi nevelés egyik színtere. Kiemelhető, hogy a park az elmúlt tíz évben több mint
félmillió látogatót fogadott, a vendégek fele gyerek volt, ezzel mind a katonák, mind a civilek
számára egyaránt fontos hellyé vált. Az ünnepi program során gyönyörködhettünk Tolcsvay
Béla énekmondó művészetében és a Military Girls szép műsorában. Honvédelmi miniszter úr
ünnepi beszéde után átadta a Honvédelemért Kitüntető cím második fokozatát Molnár Nellinek,
a harmadik fokozatát Törzsök Erzsébetnek, a Katonai Emlékpark munkatársainak. Örömünkre
szolgál, hogy miniszter úr az elmúlt évben is nagyon sok alkalommal látogatott meg bennünket,
amiért ismét köszönetet mondunk és tisztelettel várjuk a jövőben is. Tovább gyarapodott a
parkkal együttműködők köre, a megállapodást Szilády Dezső, az Albatrosz Repülő Egyesület
elnöke és dr. Görög István írta alá. Az eseményen a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar
köszöntötte a megjelenteket. A 10. évfordulóhoz járó tortát stílszerűen honvéd szablyával
szelték fel.
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A március 15-re meghirdetett Márciusi Ifjak program a rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet
miatt elmaradt. Félő, hogy a járvány jelentősen fogja befolyásolni további tervezett
rendezvényeinket is.
Baráti Körünk szervezésében és támogatásával, valamint Böhm Martin tagtársunk szakmai
irányításával kiállítás került kialakításra a Katonai Emlékparkban, a II. világháború Fejérmegyei harcai befejezésének 75. évfordulója alkalmából (2020. március 19.) A koronavírus
járvány miatt foganatosított szabályoknak megfelelően nem volt lehetőség széleskörű
megnyitót rendezni, de reméljük, hogy a szeptemberig tartó időszakban sokan fogják
megtekinteni a kiállítást.
A Katonai Emlékpark Pákozd–Nemzeti Emlékhely az idei évre is igen sok kiállítást, prózai
és zenei rendezvényeket, elgondolkoztató programok sorát tervezte. Továbbra is nagyszerű
alap helyszíne rendezvényeinknek.
A KEMPP Pákozd Önkormányzata, a Honvédelmi Minisztérium és a baráti körünk
telekkönyvben dokumentált arányú tulajdoni egysége. A létesítmény üzemeltetője a Katonai
Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft, amelyben szervezetünknek 23,5% résztulajdona van.
A parkot üzemeltető Társaság 2019. évi éves beszámolóját március 5-én 61.792 e Ft mérleg
főösszeggel, 115 e Ft adózott eredménnyel, 852 e Ft közhasznú tevékenységből származó
eredménnyel és 40 905 e Ft értékesítési nettó árbevétellel fogadta el. Ez óriási munkát takar,
mivel az év során közel 70 ezer látogató tekinthette meg szervezetünk és partnereinek 20 éves
munkával létrehozott produktumát és több mint 30 ezren láthatták a szervezetünk által
létrehozott kiállításokat.
Gazdasági adatai alapján egy folyamatosan fejlődő cég, szervezetünk nagy vagyoni értékű
létesítménye. A könyvszerinti értéke közel 100 millió Ft. A vagyon fenntartásban és
fejlesztésében is komoly feladataink vannak, amit az év során 3,2 millió Ft értékű fejlesztés
végrehajtásával 2,7 millió Ft értékű EU pályázati támogatással segítettünk.
Látni kell, hogy 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.
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.
A NATO tájékoztató pont fejlesztését a Sajner Gyula által vezetett munkacsoport a NATO
70/20 évforduló kapcsán elnyert pályázat részeként sikeresen elvégezte, eredményeként a
bemutató hely nagy értékű eszközökkel gazdagodott.
A Sorkatonaság történeti kiállítás tartalmi gazdagítási feladatait a 2020-as évben kívánjuk
elvégezni, amiben számítunk tagjaink cselekvő közreműködésére.
A Katonai Emlékpark Pákozd–Nemzeti Emlékhely működtetése, bővítése továbbra is alapvető
feladatunk.
2. Hazafias, honvédelmi nevelés

5

Továbbra is kiemelkedően fontosnak tartjuk a fiatalok hazafias, honvédelmi neveléséhez
kapcsolódó tevékenységünk folytatását. Két évtizedes tapasztalataink alapján komoly
lehetőségeink vannak.
A NATO Brüsszeli Parancsnokság további támogatásával folytattuk a „NATO az
iskolatáskában” projektünket. A Sajner Gyula vezetésével működő munkacsoport a
programsorozat címén is változtatott, kiegészítve a „NATO napok 2019.” kifejezéssel,
valamint a konferenciát „Húsz év szövetségben biztonságban” alcímmel. A konferenciával
párhuzamosan különböző elemeket szerveztünk (hadtörténeti alapismeretek, történeti alaki
fogások, Raptor bemutató, harci-technikai bemutató). 2019-ben öt magyarországi városban
tartottunk rendezvényeket a Magyar Atlanti Tanáccsal, a Magyar Hadtudományi Társasággal,
a városokban levő HTBK, illetve katonai szervezetek, iskolák partnerségével és segítségével.
A programok jeles előadók, iskolaigazgatók, parancsnokok, tábornokok közreműködésével
hasznos és naprakész információkat nyújtottak a szövetségről, a magyar szerepvállalásról, a
biztonságunkkal kapcsolatos kérdésekről, a NATO ismeretek átadása módszertani
lehetőségeiről, továbbá újszerűen a harci-technikai eszközeinkről is az érdeklődőnek.
A nagyszabású rendezvénysorozatot a Katonai Emlékpark évadnyitóján Dr. Benkő Tibor
miniszter úr jelenlétében Vezekényi Csaba HM helyettes államtitkár által megnyitott kiállítás
indította el. A Sajner Gyula elgondolásának megfelelően nagyon magas igényszinten elkészített
kiállítás 40 négyzetméteren mutatta be a szövetség történetét és hazánk tagsága eseményeit. A
program folytatásaként március 12-én hazánk csatlakozása 20. évfordulóján a KEMPP NATO
Napját rendeztük meg sok száz gyermek és ifjú jelenlétében. A vidéki körutat Székesfehérváron
kezdtük (április 4.) a Szent István Művelődési Ház termeiben és udvarán. Ezen az új, „Hét
évtized a békéért és szabadságért” című kiállítást is megnyitottuk, a NATO születésének 70.
és hazánk NATO-hoz történt csatlakozása 20. évfordulójának tisztelegve.
Konferenciasorozatunk és a kiállítás második állomása Győrben a Kazinczy Ferenc Gimnázium
volt (április 9.). Az újabb helyszín Kaposváron az Eötvös József Gimnázium (április 25.) A
konferenciasorozat Szolnokon az Ittebei Kiss József Laktanyában folytatódott (május 7.), ahol
a MH. 86. helikopter bázissal közösen rendeztük meg a programjainkat. A záróeseménynek
Hódmezővásárhelyen az MH 5. Bocskai István Lövészdandár adott otthont (május 23.). A
kiállítást Nagyváradra is elvittük (május 8.). Az elmúlt hat évben összesen tizenhárom+egy
városban mintegy ezerkétszáz pedagógus és több ezer diák bevonásával szerveztük meg ezt a
projektet. Azt tapasztaltuk, hogy az újszerű elemekkel nőtt az ifjúság bevonásának lehetősége.
Örömre ad okot, hogy egyre több komoly beosztásban lévő polgári vezető is részt vesz
rendezvényünk lebonyolításában.
A Baráti Körünk, a Fejér Megyei Védelmi Bizottság és a Fehérvár Tiszti Kaszinó közös
rendezvényeként a Megyeházán megszervezett biztonságpolitikai előadást (Nógrádi György
egyetemi tanár, „A három globális játékos és Európa”) is felhasználta a „Hét évtized a békéért
és szabadságért” című kiállításunk bemutatására (május 14.).
Az „Együtt - Szövetségben – NATO szervezetek Magyarországon” kiállításunk hónapokig
az Érdi Szakképzési Centrum hat tagintézményében került bemutatásra, ahol összesen több ezer
tanuló láthatta. Kiállításunkat a Táborfalvai HTBK szervezet kérésére hozzájuk szállították
(május 16.), és mutatták be a Honvédelem Napjához kapcsolódóan. A kiállítás időszerűsége
töretlen, felállításra került Budapesten, ahol 2020. március 5-én az MH HFKP évértékelő és
feladatszabó rendezvényén részt vett elöljárók és parancsnokok tekinthették meg, de a
következő hetekben még több rendezvény résztvevői is láthatják. A kiállítást eddig összesen
mintegy 30 helyszínen, közel 15 ezren látták az ország különböző településein.
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A NATO Brüsszeli Parancsnoksága felkérésére, a Budapesti Sportirodával együttműködésben
Baráti Körünk és a Katonai Emlékpark biztosította a 2019. évi NATO-futás NATO tájékoztató
pontját a nagyszabású nemzetközi sportrendezvény központi területén (október 20.).
A 2018-ban elkészített, minőségi előrelépést jelentő, www.mivagyunkanato.hu reszponzív
weblapot folyamatosan frissítjük, továbbra is széleskörű információt biztosítva ezirányú
tevékenységünkről.
A Fejér-megyei Európa Nap-on (EU és NATO nap) (május 4.) a szervezők felkérésére
Pusztaszabolcson egy bemutatópont működtetésével jelenítettük meg Baráti Körünk és a
KEMPP NATO népszerűsítéséhez kapcsolódó tevékenységét.
Az ifjúság hazafias, honvédelmi nevelése, a hadtörténelem népszerűsítése, a honvédelem iránti
érdeklődés felkeltése és a katonai jellegű sportágak széleskörű megismertetése érdekében a
Honvédelmi Sportszövetséggel 2019. március 30-án kötött háromoldalú együttműködési
szerződés alapján újszerű kezdeményezés volt az Iskolák Csatája program kialakítása és
megvalósítása, mely egyenlő arányban tartalmaz ismeretközlő, valamint gyakorlati
versenyfeladatokat. Már a szerződéskötés napján megrendeztük az első „csatát”, melyen 4
iskola (Lajoskomárom, Baracs, Zichyújfalu, Iváncsa), csapatonként 40-40, összesen 160 diákja
vett részt. A második alkalommal (április 6-án) szintén négy iskola vett részt (Pákozd, a
székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola, Csór, Csákvár) 160 fővel. Májusban (11-én) a
közös célok elérése és a közös „nyelv” kialakításának pontosítása érdekében nagyszabású
módszertani bemutató programot szerveztünk Pákozdon, ahol az Iskolák csatája és a Hazafiság
Iskolája komplex módszertani fogásait mutattuk be négy tanintézmény, 200 tanulója és több,
mint 50 fő vendég részvételével. A meghívott pedagógusok, pedagógiai szakértők nagyon
pozitív véleményt fogalmaztak meg.
A 2011 szeptemberében kezdődött, és Baráti Körünk által levédett Hazafiság Iskolája
pedagógiai programot 2017 óta „téli-, valamint „nyári szünidei változat”-ban is folytattuk.
Nagyobb súllyal kerültek sorra az oktatási intézményekben az ún. kihelyezett foglalkozások.
Megvalósításukban nagyszerű új lehetőségeket adott, és lényegesen növelte a résztvevő diákok
számát a Cserkész Szövetséggel, valamint a Honvédelmi Sportszövetséggel megkötött
együttműködési megállapodás nyújtotta lehetőség csakúgy, mint a szeptember 20-án a
Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatónője által történt kezdeményezés, továbbá a
VEKOP pályázat keretében az Érdi Szakképzési Centrum tagintézményeiben elvégzett közös
munka. Mind ezek eredményeként, e kapcsolatoknak is köszönhetően a beszámolási
időszakban (2019. március 23-tól napjainkig) 35 iskolában 7 597 diák és 415 fő pedagógus vett
részt a pedagógiai programunkban. Ez lényegesen magasabb minden előző évinél. A
kihelyezett foglalkozásokon több mint 4000 fő vett részt, a Határtalanul programban mintegy
2500 tanuló, a Honvédelmi Szövetséggel kötött egyezmény eredményeként több mint 1300
diák. A két szakképzési centrum tanulóinak összesen 25 alkalommal szerveztünk Hazafiság
Iskolája programot. (A részletezett számokat nem lehet összeadni, mert több foglalkozás kettős
jellegű volt, pl. a Honvédelmi Szövetség egy nagy létszámú (578 fős), az Érdi Szakképzési
Centrum valamennyi programja kihelyezett volt.)
Az Ifjú Nemzetőrök munkaprogram is gazdagabb és tartalmasabb lett 2019-ben. Jellemzőjévé
vált, hogy már nem csak az őszi bemutató időszakában működik, hanem szinte folyamatossá
vált, lehetőséget biztosítva a szabadságharc időszakához kötődő alaki mozzanatok
gyakorlásával a készségek napra készen tartására, az érdeklődés fenntartására, az ismeretek
gazdagítására. Több iskolában tartottunk foglalkozásokat. A szeptember 29-i Honvédfesztivál
utolsó napján közel 300 ifjú nemzetőr vett ismét részt. A Katonai Emlékparkban, és több
iskolában folytattuk az Ifjú Nemzetőr programunk alapját képező, 1848/49 időszakhoz
kapcsolódó alaki kiképzéseket és hadtörténelmi ismeretbővítést.
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2019-ben is folytatódott az együttműködésünk a Felelős Szülők Iskolájával, és több alkalommal
részt vettünk a Mozaik Múzeumtúra programjaiban. Szigetszentmiklóson (április 17.),
Újbudán (május 8.), kétszer Budapesten (május 15. és június 4.), Dunakeszin (május 21.) és
Mogyoródon (június 11.) az iskolai programokban való közreműködésünkkel segítettük a
hadtörténelmi ismeretek bővítését, valamint az ifjúság hazafias nevelését és a Katonai
Emlékpark népszerűsítését.
A kisgyermekeknek és kisgyermekes családoknak szóló Apródképzővel az év során több új
helyszínen is bemutatkoztunk, és a 4-8 éves kisgyereknek nyújtottunk játékosan, kreatív és
interaktív feladatokon keresztül élményt nemzeti jelképeink, a haza fogalomrendszere,
valamint a katonai tevékenység múltbeli és jelenlegi képei bemutatásával. A 6-12 éves
korosztály számára a Hadapród képző keretében elsősorban hadtörténelmi alapú,
ismeretközlő, játékos, egyéni képességet és közösségi tevékenységet fejlesztő programokat
adtunk mindösszesen mintegy ezer gyerek részére.
2019. november 8-10. között, az előző évi – általunk szervezett – találkozó sikerén felbuzdulva
– az első világháború befejezése emlékére – ismét megrendezésre került, immáron a II.
Nemzetközi Gyermektalálkozó Horvátországban és Szlovéniában. Velünk együtt részt vettek
a sárisápi Tavaszi Hérics Gyermekalapítvány küldöttei is, összesen 3 felnőtt és 6 gyerek. A
találkozóra Horvátország, Magyarország és Szerbia delegált gyerekeket, valamint részt vettek
a Zágrábi Lengyel Kisebbség gyermektagjai is. Szlovákiából, Ukrajnából és Romániából nem
jöttek, viszont új résztvevők voltak a lengyelek. A gyermektalálkozó szervezője a Zágrábi
Zrínyi Miklós Cserkészcsapat, valamint a Zágráb Város Nemzeti Kisebbségek Koordinációja
volt, akik kérték, hogy az első rendezvény tapasztalataival is segítsük a programjukat, s így
Baráti Körünk társszervezővé vált. A program érdekes és élménydús volt: I. világháborús
előadás, a zord időben megtett emléktúra az 1380 méter magasságban lévő Krn-i tóhoz, útba
ejtve a XII. isonzói csata kiinduló pontját, majd a magyar keresztet, ahol elhelyeztük „A
Nemzetközi Gyermektalálkozó magyar résztvevői” feliratú koszorút. Befejező mozzanat egy
zágrábi városnézés volt. A rendezvény során mindvégig érezhető volt vendéglátóink, a
találkozó szervezői részéről a baráti fogadtatás, a figyelmesség, még ha az időjárás nem is
fogadott kegyeibe. Összességében a gyermektalálkozó – bár teljesen más megvalósítási
formában – igyekezett szolgálni az I. találkozó során megfogalmazott célokat, az egykor
egymás mellett, vagy egymás ellen harcoló nemzetek gyermekei közötti kapcsolatok,
barátságok kialakítását, a hadtörténelmi események emlékeinek közös ápolását, és a béke
fontosságát.
Június 16-26 között rendeztük a velencei Drótszamár Park és Kemping területén a VII. Ifjúsági
Honvédelmi Sporttábort, melynek célja az volt, hogy fokozza a diákok hadtörténelmi,
honvédelmi érdeklődését, erősítse hazaszeretetüket, valamint a védelem fontosságának érzését,
segítse speciális ismereteik bővítését, szolgálja az egészséges, sportos életmód kialakítását,
fejlessze erőnlétüket, s mind ezekkel biztosítsa a nyári vakációzás és a táborozás önfeledt
élményét. A tábor hadtörténelmi, katonai programelemei közül több a Katonai Emlékpark
Pákozd-Nemzeti Emlékhely területén folyt. Új elem volt, hogy a Honvédelmi Sportszövetség
az általuk szervezett diákok számára két, egyenként hat napos (öt éjszakás) turnusban
biztosította a részvétel lehetőségét. Igy a teljes 11 napos turnusban részt vett 24 „saját”
táborlakó mellett, további kétszer 36 fiatal vehetett részt a táborban. Ilyen nagy létszáma még
nem volt a velencei nyári táborunknak. Az eltérő hosszúságú részvételi időszakok különleges
pedagógiai kihívást jelentettek a tábor vezetésének, akik ezt a feladatot is sikerrel oldották meg.
A délelőtt hadtörténelmi és katonai jellegű foglalkozásokkal, az ebéd utáni „csendespihenő” is
tevékeny feladatokkal telt. Természetesen nem maradhatott el a délutáni fürdés, sportolás,
közös játék sem. Este szintén szervezett programok következtek (Raptor lézerharcjáték,
kézigránátdobó verseny, csapatösszekovácsoló játékok, hadtörténelmi előadás, beszélgetés,
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filmvetítés). Az újszerű tábor nagyon sikeres volt, sok hasznos ismeretet, izgalmas programokat
és élményekkel teli napokat adott mind a fiataloknak, mind a szervezőknek.
Május 15-én a hazánkba akkreditált katonai attasék és feleségeik látogattak a Katonai
Emlékparkba, ahol Oláh László mutatta be Baráti Körünket és az Emlékparkot.
A Békefenntartók Napján (május 29.) szervezetünk meghívására osztrák és szlovák
egyesületek vettek részt, népes küldöttségekkel a Katonai Emlékparkban. Az emlékünnepségen
koszorút helyeztek el a Békefenntartók emlékművénél.
A Honvédelmi Minisztérium felkérésére a Katonai Emlékparkkal közösen vettünk részt
Komáromban, a Monostori Erődben rendezett katonai családi napon (augusztus 03.). A
bemutatópont és Raptor harcjáték vezetésében az Ifjúsági Tagozat 5 tagja vett részt.
A szolnoki Repülőmúzeumban a RepTár Piknik nagyszámú látogatója számára Katonai
Emlékparkkal közös bemutatópontot működtettünk (augusztus 31.)
A Honvédelmi Minisztérium megkeresésére a Börgöndi Repülőnapon (szeptember 08.) is
megismertettük Baráti Körünket és a Katonai Emlékparkot. Az egész napos nagyszabású légishow tömegeket vonzott, ahol sok érdeklődő számára mutatkozhattunk be.
Október 07-én a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége által szervezett katonanemzedéki
találkozó részeként, a Honvédelmi Miniszter úr részvételével, koszorúzásra került sor a
Katonai Emlékparkban.
Sportrendezvények egész során vettünk részt. A versenyekre való felkészítés alkalmas a
honvédelem iránti érdeklődés felkeltésére és fokozására, speciális élmények biztosítására.
Munkánk e téren is eredményesnek értékelhető. A Baráti Körünk által felkészített és vezetett
csapatok évek óta sikerrel vesznek részt a sárisápi Tavaszi Túra honvédelmi versenyen (május
18.). Ezúttal két székesfehérvári csapat is felállhatott a dobogóra, hiszen a Geguss Ákos által
vezetett és Zentai-s diákokból álló csapat a második, míg a Solymos Zsigmond által vezetett
Táncsics-os csapat a harmadik helyen végzett. A Gugolya Csilla vezette harmadik csapatunk,
az országos jelentőségű verseny legfiatalabb csapataként becsülettel helyt állt. A Tavaszi Hérics
Alapítvány felkérésére és anyagi támogatásával felkérést kaptunk, hogy a vegyünk részt a
Dorog-Ebszőnybánya mellett megrendezett nagyszabású lövészverseny (október 05.)
szervezésében és egy versenypontjaként Raptor lézerharcjátékot szervezzünk a versenyzőknek.
November 16-án az Ifjúsági Tagozat három tagja vett részt a Csóri Harcitúra
megrendezésében. Örömmel tapasztaltuk, hogy a versenyzők között dr. Bukli Ádám, az
Elnökség tagja is sikerrel teljesítette a katonai feladatokkal kiegészített megmérettetést a
Bakonyban
A Magyar-Vietnami Baráti Társaság, Baráti Körünk és a Markó S. Mária Emlékalapítvány
közös szervezésében, a Nyitrai úti Közösségi Házban 2020. február 16-án nyílt meg a
Vietnamot bemutató fotókiállítás és Farkas Aladár Kossuth-díjas szobrászművész
kisplasztikáit bemutató tárlat. A rendezvényen megjelent a Vietnami Szocialista Köztársaság
rendkívüli és meghatalmazott nagykövete is. Az ünnepi program folytatásaként február 18-án,
a magyar–vietnami diplomáciai kapcsolatok 70, valamint a háború befejezése, ezzel az
országegyesítés lehetőségének megteremtése 45. évfordulójára emlékezve filmvetítésre került
sor Vietnam múltjáról és jelenéről. A „Dunának, Mekongnak egy a hangja” c. rövidfilmet, majd
a „Magyarok a Vietnami háborúban” c. dokumentumfilmet Dr. Botz László nyá. altbgy, a
Magyar – Vietnami Baráti Társaság elnöke konferálta fel. Megjelent a vietnami konzul, jeles
közéleti személyiségek, a filmek alkotói, valamint a Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő
Bizottság keretében Dél-Vietnamban szolgálatot teljesített katonák közül a székesfehérvári
Erdős Ferenc, Kollár Endre és Stégner Lajos. A filmek megtekintését baráti beszélgetés követte.
Az eseményről a hazai közérdeklődésen túl, a vietnami lapok is megemlékeztek.
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Elkészült a 25, egyben az utolsó interjú is, mely a Baráti Körünk 25 éves történetét bemutató
kiadványunk alapját adják. Silye Sándor elnökségi tagunk hatalmas munkát végzett az interjúk
megszervezésével és rögzítésével.
3. Együttműködés a határon túli magyar szervezetekkel
Külföldi kapcsolataink aktívak és folyamatosan fejlődnek. Három ország négy szervezetével
van szerződéses kapcsolatunk. Egy sor közös programot már tartalmaznak a beszámoló előző
részei.
Április 28-án a Széna Téri Általános Iskola vendégeként Székesfehérvárra érkezett
gyergyószentmiklósi diákokat fogadtunk a Katonai Emlékparkban, és bemutattuk nekik az
objektumot.
A „Hét évtized a békéért és szabadságért” kiállítást, a szervezetünkkel együttműködő civil
szervezet meghívására Nagyváradon is bemutattuk (május 8.), átlépve ezzel hazánk határát. A
programon 60 fő helyi polgár, köztük sok fiatal vett részt. A kiállítást követően Sajner Gyula
tagtársunk a FB elnöke panelbeszélgetést vezetett.
Képviseltettük magunkat a hagyományosnak tekinthető Partiumi Honismereti Konferencián
(szeptember 06.), melyet ebben az évben már 25. alkalommal rendeztek meg. Ez alkalommal
is Oláh László képviselte Baráti Körünket, aki plenáris előadás keretében mutatta be a
honismerettel és hagyományőrzéssel kapcsolatos törekvéseinket és a Katonai Emlékparkhoz
kapcsolódó tevékenységünket.
Szeptember 07-11 között a Csapatok Érdekvédelmi Szövetségével együttműködésben kegyeleti
emlékutat szerveztünk Erdélybe, kiemelten Gyergyószentmiklósra és környékére, ahol fejet
hajtottunk a Magyar Királyi 3. Szent István gyalogezred tábori pótezred katonájaként hősi halált
halt 159 székesfehérvári honvéd emléke előtt, akik 1944. szeptember 7-én a Gac-hegy oldalánál
vesztették életüket. Meglátogattuk az általunk a gyergyói asszonyok tiszteletére állított kopjafát
is. A túrán végig jártuk a környék hadtörténeti nevezetességeit is.
Szeptember elején Székesfehérváron, a Gyergyó emlékparkban a Gyergyói-kőnél tartott
megemlékezésen is leróttuk kegyeletünket a 159 székesfehérvári honvéd emlékhelyén.
Október 04-én Kecse Attila, nagyváradi gyűjtő tárgyaiból kiállítást nyitottuk meg, mely az
1944-es erdélyi harcok tárgyi emlékeit mutatta be. A tárlatot Jásdi Balázs, a MATASZ
Hagyományőrző tagozat vezetője nyitotta meg.
A Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége és az Ordó Nemzetközi Lovagrend Felvidéki
Tagozatának felkérésére Oláh László és Szegleti Tamás 2 napot (november 4-5.) töltöttek a
Felvidéken. Délelőttönként egy-egy helyi iskolában (Guta és Féli) sok tanulónak tartottak
hadtörténelmi előadásokat és interaktív programokat, az esti időszakokban pedig Gután és
Illésházán felnőtteknek hadtörténelmi előadásokat.
November 10-15 között második alkalommal szerveztük meg négy ország diákjai részvételével
az I. világháború áldozatai előtt tisztelgő Béke Útja elnevezésű programot. Ennek keretében, a
történelem viharában egykor egymás ellen harcoló katonák ifjú utódai, a nagyváradi Szacsvay
Imre magyar tannyelvű általános iskola, az olaszországi Romans d’ Isonzóban és a szlovéniai
Šempeter pri Goriciban lévő általános iskolák, valamint a baracskai Kozma Ferenc általános
iskola mintegy 80 felső tagozatos diákja találkozott és tett együtt látogatást a Nagy Háború
olaszországi és szlovéniai emlékhelyein. A diákok és tanáraik közös megemlékezésekkel,
koszorúzásokkal, iskolai diákprogramokkal idézték fel a világégés eseményeit, közösen
hajtottak fejet egymás nemzetei elesett katonái, háborús hősei sírjainál és emlékhelyeinél.
Alkalmuk nyílott arra is, hogy közös alkotó tevékenységgel, játékos sport versenyekkel és
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rendhagyó iskolai tanórákkal enyhítsék a nehéz emlékek terhét és baráti kapcsolatokat
alakítsanak ki. A programok során a Béke Útja kezdeményezés eredetileg elhatározott
szellemisége és célkitűzései, az ifjúság hazafias nevelése és felkészítése a békéért felnőtt
korukban viselt közös, európai felelősségük felvállalására, teljes mértékben megvalósultak. A
résztvevő iskolák és települések vezetői lelkesen támogatták és folytatni kívánják az
együttműködést. A jól szervezett programok sikere, a fiatalokat megérintő megható pillanatok,
a kialakult személyes barátságok és az intézmények között létrejövő testvérkapcsolatok arra
ösztönzik szervezetünket, hogy ezen a területen is folytassuk a megkezdett munkát. A
novemberi program eredményes megvalósításának döntő feltétele volt a baracskai diákok
részvételét önzetlen anyagi támogatással biztosító és kiváló szervező munkát végző Papp István
tagtársunk tevékenysége.
A Horvátországban és Szlovéniában lezajlott II. Nemzetközi Gyermektalálkozóról már
szóltunk.
A Magas Tátrában tett kirándulásunk első napján, május 10-én koszorút helyeztünk el Kassán
a Szent Erzsébet-főszékesegyházban 1906. október 29-én, hosszú huzavona után újratemetett
II. Rákóczi Ferenc sírján. A fejedelem – mint ismert - 1735. április 8-án Rostóban halt meg,
majd kívánságának megfelelően édesanyja, Zrínyi Ilona mellé temették el Konstantinápolyban,
egy jezsuita templomban. S bár a hamvak haza hozatalának gondolata a 19. század elején
megszületett, arra politikai okokból csak közel 100 évvel később kerülhetett sor, miután törölték
a Rákóczit 1735-ben elítélő törvény paragrafusait.
4. Szervezeti életünk
Szervezeti életünk alapvető jellemzője továbbra is, hogy munkánk jogi feltételrendszere
rendezett, a Közgyűlés után dokumentumainkat határidőre pontosítottuk. A meghatározott
okmányrendszerrel rendelkezünk.
Kapcsolatunk a Felügyelő Bizottsággal folyamatos. A FB elnöke rendszeresen részt vesz az
Elnökség értekezletein, észrevételeivel már a döntés előkészítésének szakaszában hozzájárul
eredményeinkhez. A bizottsági vizsgálat észrevételeit, megjegyzéseit hasznosítjuk.
Az év során egy esetben tartottunk Közgyűlést, melyen az Elnökség beszámolt az előző és az
elmúlt négy évben elvégzett munkáról, elfogadtuk éves terveinket és a Közgyűlés újjá
választotta az Elnökséget.
Folyamatosan kapcsolatot tartunk tiszteletbeli elnökeinkkel, Dr. Cser-Palkovics András és
Warvasovszky Tihamér urakkal.
Az Elnökség munkája a Közgyűlés döntéseinek tervezésére, szervezésére és irányítására
sokirányú, dinamikus. A tervezés-szervezés alapos és folyamatos. Négy+1 rendkívüli ülésen
25 fő és 9 egyéb napirendi pontot tárgyaltunk, 31 határozatot hoztunk. A kötelezően előírt
üléseken túl rendszerré vált, hogy a téli időszakban az Elnökség találkozik, áttekinti, pontosítja
és értelmezi a következő év feladatait. Így történt ez december 6-8. között is Balatonszemesen,
a Karsai Holding nyaralójában.
Szervezeti életünk évek óta fennálló nehézsége, hogy eredményeinket csak a tagság kisebb
részének bevonásával, aktív cselekvésével tudjuk elérni. Furcsa kettősség jellemzi tagságunkat:
a lendületes cselekvési kedv és a passzív szemlélet együttesen van jelen. Ezzel a kérdéssel az
Elnökség külön napirendi pontban is foglalkozott, csakúgy, mint belépő tagjaink érdeklődése
fenntartásának, tevékenységük nyomon követésének rendjével is. Véleményünk szerint a
kezdeti lépéseket megtettük.
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Azt is hangsúlyozni kell azonban, hogy komoly lépéseket is tettünk. Folyamatosan igyekszünk
pontosítani tagságunk adatait. Megújítottuk a mai kornak megfelelő, digitális térbeni
lehetőségeinket. Mind a HTBK-ról, mind a KEMPP-ről korszerű és informatív, PC-n és mobil
telefonon is jól követhető reszponzív honlap (www.htbkszfvar.hu, www.kempp.hu), valamint
a Facebook is friss információkat biztosít. Említésre méltó a www.mivagyunkanato.hu weblap
is. Ezek együttesen biztosítják akár a szelektív, akár a teljes körű informálódást.
Tagjaink száma az előző évi Közgyűlésen hozott határozattal, 15 fővel csökkent. Kénytelenek
voltunk olyan döntést hozni, hogy a passzív, a tagsági díjat hosszú ideje nem fizető tagjainktól,
a megfelelő procedúra után (újabb felszólítás) megváltunk. Fájó szívvel tettük, de kapuinkat a
kizártak előtt sem zártuk be. Ennek ellenére közülük senki nem jelezte belépési szándékát, ami
mintegy igazolja is döntésünk helyességét. Jelenlegi létszámunk 168 fő.
De a tagdíjfizetés terén ma sem állunk túlságosan jól. Ezt jól jellemzi, hogy az idei évben csak
23 fő fizette be a tagsági díjat. 40 főnek 2, 7 főnek 3 éves, 4 főnek ennél is régebbi tartozása
van. Általában is kérjük tagjainktól a tagdíjfizetési fegyelmet. Nagyon jó lenne, ha a notórius
tartozók mielőbb kiegyenlítenék a számlájukat.
Az önkéntes munkaórák száma 2877 óra. Ennyi közfeladat elvégzése történt, mely jól mutatja
a hozzájárulásunkat. Ez különösen szép szám, ha összevetjük az egy tagra előírt és a tagi
létszámmal számolt óraszámmal (1050 óra). .A dolog szépséghibája, hogy ezt a munkát
alapvetően az Ifjúsági Tagozat, élén Oláh Lászlóval, a NATO pályázaton dolgozó Sajner Gyula,
továbbá az Elnökség tagjai végezték. A munka tartalma szerint pályázatok elkészítésében,
megvalósításuk irányításában, az azokban történő részvételben, a jubileumi könyvírásban, a
nyári honvédelmi táborra, a honvédelmi versenyekre és a honvédfesztiválra való felkészítésben
és az azokon való részvételben, más féle szervezési, együttműködési, partnerkapcsolatok
építési, valamint a szervezetünk működtetésével kapcsolatos teendőkben realizálódott.
Szervezetünk társadalmi támogatottságát jellemzi, hogy az adományok összege 4 924 118, a
személyi jövedelemadó 1%-ból származó bevételünk 93 372 Ft.
Baráti Körünk rendezvényei, beleértve a KEMPP területén található eseményeket rendre helyet
kaptak a helyi és az országos médiában (Fejér Megyei Hírlapban, Fehérvár Rádió és a Fehérvár
Televízió is tudósított rendezvényeinkről, stúdióbeszélgetések is folytak a kiemelt
rendezvényekkel kapcsolatban). Az országos, sőt a külföldi médiában történő
megjelenésünkkel kapcsolatosan sincs okunk szégyenkezni.
Belföldi kapcsolatrendszerünk rendezett, jól működik és folyamatosan fejlődik. Kapcsolatot
ápoltunk és tartottunk a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával, Pákozd és
Sukoró Önkormányzatával, a Polgárőr Szövetséggel, a Krajczáros Alapítvánnyal. A
Honvédelmi Sportszövetséggel kötött háromoldalú együttműködési szerződés első eredményei
rendkívül jók. Az első lépéseket megtettük a városunkba települő MH. Parancsnoksággal
történő együttműködés kialakítására. Az eredmények bíztatók, de még van teendőnk.
Négy fővel képviseltettük magunkat az Országos Szövetség Közgyűlésén (április 29.), melyen
a Közgyűlés elfogadta a szövetség éves összefoglaló beszámolóját.
Két kirándulást szerveztünk, egyet a Magas Tátrába (májusban), egyet Gyergyószentmiklósra
(szeptember 7-10). A május 10-13 közötti kirándulásunk első napján megálltunk Lőcsén, majd
Kassán megnéztük a Dómot, és koszorút helyeztünk el II. Rákóczi Ferenc sírján. Másnap a
Csorba-tó, Ótátrafüred, és a vízesés jelentett élményt. harmadik napon a Tátra Kotlina, Bélai
cseppkőbarlang után Késmárk, majd Tátralomnic következett. Itt megnéztük a Tátra múzeumot.
utolsó napon megálltunk Liptószentmiklóson, majd Besztercebánya főterén és Donovaly
érintésével indultunk haza.
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Az Ifjúsági Tagozatunk a 2016. augusztus 24-i megalakulása óta a 20 fős létszámát 24 főben
stabilizálva óriási munkát végzett és végez szervezetünkben. Tagjaira minden rendezvényen
számítani lehet, amiért hatalmas köszönet illeti vezetőjét, Oláh Lászlót és tagjait. A tagozat
hozzájárult Baráti Körünk létszámához is.
Szenior Tagozatunk továbbra is nagyon nehezen áll talpra. Az Elnökségnek át kell gondolni
a lehetőségeket és a szükséges lépéseket mielőbb meg kell tenni.
Folytattuk a 2016-ban indult, az előző évben új nevet felvett sorozatunkat „Fecsegő, avagy
arcok, harcok, emberek” címmel. Vendégünk volt Botos József táncos, koreográfus (április
30.), Kozáry Ferenc színművész, a Vörösmarty Színház tagja (május 28.), Egerházi Attila, a
Fehérvári Balett Színház igazgatója és felesége, Cristina Porres Mormeneo, vezető balett
táncos, balettmester (október 29.), Szelekovszky Ernő, a HTBK Országos Szövetségének
elnöke (november 26.), Kóbor János–„Mecky”, Kossuth- és Liszt díjas zenész, az Omega
együttes frontembere (2020. január 28.), Warvasovszky Tihamér, tiszteletbeli elnökünk, az
ÁSZ alelnöke (2020. március 03). A vendégek érdekes emberek. Utóbbi két alkalmon a
létszámra sem lehet okunk panaszkodni. A rendezvényekért köszönettel tartozunk elnökségi
tagjainknak Silye Sándornak, aki széleskörű szervező munkát végez, a beszélgetéseket nagyon
felkészülten, élvezetesen vezeti, és László Tibornak, aki nem csak a helyszínt biztosítja, hanem
a Bibliára támaszkodó bevezető gondolatai mindig megszívlelendők. Tovább kell keresni
azonban annak a módját, hogy az összejöveteleket még vonzóbbá tegyük, hogy egyenletesen
magas legyen az azokon részt vevő tagjaink száma.
November végén (26-án) a „Fecsegő, avagy arcok, harcok, emberek” programmal együtt
tartottuk Baráti Körünk évzáró összejövetelét, melyen elnök úr összefoglalta a lezáruló
esztendő sikereit, eredményeit. Ezt követően emléktárgyakat adott át szervezetünk
támogatóinak és a kiemelkedő munkát végzőknek. A programon a Kossuth Lajos Általános
Iskola diákjai adtak műsort.
2020. március 15-én Magyarország köztársasági elnöke Warvasovszky Tihamér úrnak, Baráti
Körünk korábbi, jelenlegi tiszteletbeli elnökének, városunk volt polgármesterének, az Állami
Számvevőszék alelnökének nemzeti ünnepünk alkalmából a Magyar Érdemrend középkeresztje
polgári tagozata kitűntetést adományozta. Tisztelettel gratulálunk.
Munkánkat felsőbb szinten is elismerik. Májusban a Honvédelem Napja alkalmából a
Honvédelmi Minisztérium ünnepségén elismerésben részesült Csibrik Ildikó, Sajner Gyula,
Kollár Endre és Szegleti Tamás, októberben prof. Dr. Sorosy Tamás.
Összességében megállapítható, hogy Baráti Körünk a Cselekvési Tervekben rögzített
feladatokat komoly erőfeszítésekkel magas színvonalon és eredményesen teljesítette. Látható,
hogy sikeres éveket zártunk, több területen is előre léptünk. További erőfeszítésekre is szükség
van azonban, remélve, hogy a világjárvány okozta megpróbáltatáson is szerencsésen túl
leszünk.
Székesfehérvár, 2020. április 15.
Elnökség
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