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Tisztelt Tagtársunk!
Kedves Barátunk!
Nem is kell naptárra néznünk ahhoz, hogy tudjuk: lassan véget ér ez az év, és
kezdődik a következő esztendő. A Baráti Körünk életében ez az ünnepi
ráhangolódás mellett azt is jelenti, hogy fel kell készülnünk a következő
időszakra, melynek meghatározott munkaformája az éves cselekvési terv
összeállítása és annak a Közgyűlésünk általi elfogadása. Ennek érdekében
megkezdtük a tervezési folyamatot, s annak első elemére november 23-án került
sor, amikor a tagjainknak megküldött meghívást elfogadó tagtársainkkal
áttekintettük a tevékenységünk lehetséges irányait, a következő év fő feladatait.
A november 28-i Választmányi ülésünkön áttekintettük a munkamegbeszélés
tapasztalatait, és azt összevetve a Választmány tagjai által megfogalmazott
célokkal, elkészítettünk egy olyan tervezetet, melyet ezúton tisztelettel tárunk
Ön elé és kérjük, hogy javaslataival, észrevételeivel egészítse ki azt.
Természetesen a kiegészítése akkor válik teljessé, ha ahhoz hozzákapcsolja a
szervezésben, végrehajtásban történő részvételére vonatkozó felajánlását is,
hiszen a terveink csak a Baráti Körünk tagjai aktivitása által valósulhatnak meg.
A Közgyűlésünkre várhatóan április hónapban vagy május első felében kerül
sor, s annak érdekében, erre az időpontra kellőképpen előkészített cselekvési
tervvel rendelkezzünk a következő ütemtervet készítettünk el:
-

első tervezet megküldése tagjaink részére (jelen levél) dec. 11-ig

-

Tagtársaink kiegészítéseinek fogadása december 28-ig

Kérjük, hogy javaslatát, észrevételét, kiegészítését elektronikus
formában, a jelen üzenetre küldött válasszal tegye meg, valamint
másolatban az olah.laszlo.62@gmail.com címre is megküldeni
szíveskedjék.
- beérkezett anyagok összegzése és a 2013. évi cselekvési terv javaslat
megküldése a Választmány tagjainak január 15-ig.
-

A tervezet választmányi szintű megtárgyalása (2013. I. né.)

A Közgyűlés anyagainak (benne a 2013. évi cselekvési terv)
megküldése a tagjaink számára március hónapban.

Az ütemterv tarthatósága és a cselekvési tervünk elkészítése érdekében kérjük,
hogy legkésőbb december 28-ig a válaszával segítse közös munkánkat, valamint
azt is kérjük, hogy az internetes elérhetőség hiányainak kiküszöbölése
érdekében, a látókörében vagy kapcsolatrendszerében lévő tagtársainkat a
kezdeményezésünkről tájékoztatni szíveskedjék. Azok a tagtársaink, akik nem
rendelkeznek netes elérhetőséggel, a tervezetet a HTBK irodában
megtekinthetik és javaslataikat ott meg is tehetik.
A 2013. évi tervezésnél tekintettel kell lennünk arra is, hogy a Cselekvési terv a
Közgyűléstől Közgyűlésig tartó időszakot öleli át, azonban most figyelemmel a
pénzügyi összegzés és tervezés követelményeire a Közgyűlésünket az előző
évekhez képest hónapokkal később rendezzük meg, így jelentős az az idő, mely
a jövő esztendőhöz kapcsolódik, de még megelőzi a Közgyűlésünket.

A Baráti Körünk 2013. évi Cselekvési tervének főbb elemei
/ tervezet/

I. A Közgyűlés előtti időszak – a szervezetünk törvényes működtetésének
biztosításához kapcsolódó - feladatai

1, Az alapszabály pontosítása, Közgyűlés előtti megtárgyalás előkészítése,





az SZMSZ pontosítása választmányi ülésen történő megtárgyalása,
a szervezet működését érintő területek leszabályozása,
a nyilvántartási rendszer pontosítása,
a selejtezés végrehajtása.

2, Az egyesület munkaszervezete feladatainak pontosítása, az alkalmazott részére
munkaköri leírás elkészítése, munkaszerződés megkötése, az anyagi forrásaink
figyelembevételével


Az egyesületünk munkacsoportjai működésének szabályozása, a segítők
jogállása, feladataik és a végrehajtás feltételeinek biztosítása

3, Az egyesület pénzgazdálkodása, a gazdasági vezető és a munkaszervezet
valamint a könyvelő szolgáltató közötti kapcsolat szabályozása, a kifizetések
rendjének szabályozása.
4, A FEB működésének szabályozása, a tapasztalatainak a Választmánnyal történő
megosztásának rendje.

II. Az egyesület által szervezendő nagyrendezvények.

1. TÁMOP 3.2.13-12/1 számú pályázatra alapozva:
(Szervezetünk a Választmány határozata alapján pályázatot nyújtott be,
melynek esetleges elnyerése jelentősen befolyásolhatja a 2013. évi
feladatainkat)






A Hazafiság Iskolája program a városi és a városkörnyéki iskolákban, a
KEMPP bázisán
Military Klub foglalkozások szervezése
Honvédelmi szakkör szervezése
Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
Nyári Ifjúsági Honvédelmi Tábor lebonyolítása

Határidő: 2013. februártól decemberig
2. „Elődeim, városom polgárai a Szent Korona Védelmében”





Képzőművészeti (rajz, festmény, vegyes, fotó) pályázat a Kárpát-medencében
élő gyermekek számára.
Célja: felhívni a figyelmet:
o Székesfehérvár ünnepi évére,
o városunknak a magyar történelemben játszott kiemelkedő szerepére,
o
valamint a magyarság közös harcaira
A pályázat lefolyása:
o Meghirdetése az ünnepi évhez kapcsolódva 2013. január 12-én,
Pákozdon, a Katonai Emlékpark Pákozd Nemzeti Emlékhellyé avatása
alkalmából.
o A beérkező anyagok fogadása 2013. május 1-ig.
o A beérkező anyagok zsűrizése, a díjnyertes alkotók meghívása a
megnyitóra.
o A Szent Korona másolata felállítása a Széna téri Általános Iskola
udvarán.
o A kiállítás berendezése,
o A kiállítás ünnepélyes megnyitása 2013. május 21-én díjazás és
elismerések átadása 17.00 órakor.
o A kiállítás megtekinthető a tanév végéig.

3. „Honvédfesztivál 2013” - a Pákozd-Sukorói csata 165. évfordulója.










Ideje: 2013. szeptember 24-29.
Általános iskolák honvédelmi versenye - szeptember 24.
„Számháború 2013.” - szeptember 25.
Tanácskozás a honvédelem aktuális kérdéseiről - szeptember 26.
Középiskolások honvédelmi versenye - szeptember 27.
Egyetemisták, főiskolások és katonafiatalok harci túrája - szeptember 27.
Megemlékezés a Haditanácsról - szeptember 28. 17.00 (szombat)
Hagyományőrző szervezetek találkozója - szeptember 28-29.
Megemlékezés a Csatáról - szeptember 29 (vasárnap)

III. Baráti Köri programok


Együttműködésből eredő események (szerződéses partnerekkel közösen)
o Élő történelemóra a Katonai Emlékparkban
 Március 15-én
 Április 14-én / a II. világháború vége hazánkban
 Április 27-én / a Híradók napján.
o Megemlékezések:
 Hazánk NATO csatlakozás évfordulója március 9. KEMPP
 Az 1848 forradalom napja március 14. KEMPP
 Európai Béke napjáról május 9. KEMPP
 Hősök Napja május 26. KEMPP
 Békefenntartó katonák Napja május 27. KEMPP
 A Katonazene Napja június 29. KEMPP
 A szabadságharc mártírjainak napja október 4. KEMPP
 Az 1956-os forradalom napja október 22. KEMPP
 Halottak napja november 2. KEMPP



A nagyrendezvények szervezéséből adódó kulcsesemények.
o „Fehérvár Katonái” rendezvény az Alba Plázánál május 21. (kedd)
o „Fehérvár köszönti katonáit” ünnepi est május 21. (kedd)



A Baráti Kör saját rendezvényei (önköltséges)
o Kegyeleti emlékút:
 Prága-Drezda
 Az északi országok
o Tanulmányút:
 A Szlovák paradicsomba
 A Vipac völgyébe, a San Gabrielle hegyre, a gúla felépítésére



Nemzetközi kapcsolatainkból adódó rendezvények:
o Az Isonzó Baráti Kör tagjaival történő találkozó, a vizintini kápolna
környezeti rendezése érdekében,
o A gyergyószentmiklósi Gac hegyi magyar emlékhely fejlesztése és a
székesfehérvári gyergyószentmiklósi emléktér kialakítása érdekében
o A komárnói (Szlovákia) Selye János Egyetem HTBK körével kapcsolat
felvétel, a kölcsönösség alapján.
o A Szlovák UN Veterán szervezettel a kapcsolatok rendezése.

Tisztelt Tagtársunk!
A 2013. évi cselekvési terv összeállításához és természetesen annak sikeres
végrehajtásához tisztelettel kérjük a segítségét, aktív közreműködését. Baráti
Körünk az elmúlt években kimagasló eredményeket ért el, melyek egyszerre
jelentenek elismerést, sikerérzést és kötelességet, s csak akkor lesznek hosszú
távúak, ha továbbra is közös erőfeszítéseket teszünk.
Kedves Barátunk!
Sem a most elköszönő esztendő áttekintése, értékelése, sem pedig a jövő év
tervezése nem lehetne teljes, ha annak az alapját nem a tagtársainknak mondott
köszönet és tisztelet adná, hiszen az eredményeink csak a tagjaink áldozatos
munkájának köszönhető. Ennek megfelelően a Baráti Körünk, a
Választmányunk, valamennyi Tagtársunk, az együttműködőink és az általunk
szervezett programok több ezer látogatója nevében köszönjük meg Önnek a
szervezetünk sikereihez történő hozzájárulását, aktivitását és támogatását, s
kérjük ezt a jövőben is.
A közelgő ünnepek meghittségéhez a Baráti Körünk jókívánságaival szeretnénk
csatlakozni, s kívánunk Önnek és szeretteinek áldott Karácsonyt, sikeres, békés
és boldog Új Esztendőt!

Honvédség és Társadalom Baráti Kör
Székesfehérvári Szervezete
Választmánya

