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HÁTTÉRANYAG
a 2015. január 28-i Választmányi üléshez
Az előző választmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése
2014. november 29. – 2015. január 28.
2014. december 10. – Hadtörténelmi túra Bécsbe. A Baráti Körünk tagjai kirándulást
tettek Bécsbe, ahol – Igari Antal tagtársunk szakszerű vezetésével –
megismerkedhettek az osztrák főváros történelmi nevezetességeivel. A Katonai
Emlékparkkal együtt szervezett úton a KEMPP munkatársai is kiselőadásokkal,
hasznos információkkal tették hasznosabbá és érdekesebbé az utat, melynek fő célja a
bécsi Hadtörténeti Múzeum volt, ahol a centenáriumra elkészített I. világháborús
kiállítás volt legnagyobb hatással a résztvevőkre.
A hadtörténelmi túránk jól szolgálta a közösségünk erősítését, és a hadtörténelem
népszerűsítése
érdekében
végzendő
további
tevékenységünkre
történő
felkészülésünket.

2014. December 10. – Sárközi Tamás ügyvezető részt vett a HTBK OSZ
Választmányi ülésén, ahol Szelekovszky Ernő elnök úr és Kun Szabó István
vezérőrnagy úr értékelte az évet és ismertette a következő év faladatait, s elmondta,
hogy elkészült az OSZ új Alapszabálya. Kiemelte a székesfehérvári szervezetet,
méltatta sikereinket. Beszámolt a Debrecenben megtartott OSZ találkozóról, az
országos versenyekről és az év fő eseményeiről. Ennek keretében is megemlítette a
székesfehérvári szervezet ünnepi közgyűlését és részletesen beszámolt a pákozdi
megemlékezésekről, valamint szólt a Gyuricza gyűrű átadásáról is.
2014. december 11. – A Fehérvári Huszárok Napja alkalmából rendezett
megemlékezésen a Baráti Körünk képviseletében több tagtársunk is jelen volt, s
Balassa István választmányi tag koszorút helyezett el.

2014. december 16. – A Baráti Körünk Ünnepi Közgyűlése. A Baráti Körünk
huszadik évébe történő lépését ünnepi közgyűléssel köszöntöttük, melynek során
számot adtunk a két évtized eredményeiről, sikereiről, és az Elnök úr elismeréseket
adott át a két évtized során kimagasló munkát végzetteknek, támogatóknak.

2014. december 18. – A Baráti Körünk régi támogatója és barátja, Dr. Szabó József
János úr, újabb hadtörténelmi témájú könyvet írt. A „Székelyföld körkörös erődítése
1940-44” című könyvben egy fejezet foglalkozik a Baráti Körünk által felkarolt
gyergyószentmiklósi katonai hagyományápolással és annak az alapját képező 1943.
szeptember 7-i fájdalmas eseményekkel.
2015. január 9. és 10. – A Katonai Emlékpark felkérésére és velük történő
együttműködésben, segítettük a Kodolányi János Középiskola általános iskolai
tagozatos osztályai részére a „Komplex közlekedési ismeretek oktatása” elnevezésű
program végrehajtását. A program során nagy figyelmet fordítottunk arra is, hogy a
különböző közlekedésbiztonsági versenyek és vetélkedők során olyan
ajándéktárgyakat adjunk, melyek segítik a láthatóságot, a kerékpárok szabályos
felszereltségét és a balesetmentes közlekedést.
2015. január 12. – A Doni katasztrófára emlékezve – immár hagyományosnak
nevezhető programként – máglyagyújtással és a különböző felekezetek egyházi
szolgálatával emlékeztünk a nemzetünk hadtörténelmének tragikus eseményére. A
megemlékezésen Vargha Tamás államtitkár úr mondott emlékező és a hősök előtt
tisztelgő beszédet.
2015. január 14. – Oláh László, titkár a Civil Centrum által szervezett sajtóreggelin
tájékoztatta a média munkatársait a délutáni könyvbemutatóról, valamint a január 26i, Márkosfalvi Sipos Gyula tábornokra történő megemlékezésről.
2015. január 14. – A Baráti Körünk felelős kiadói tevékenységével elkészült és
ünnepélyes keretek között bemutatásra került a „Réz-szimfónia 120 év katonazene a
királyok városában” című könyv. A Hiemer ház báltermében megrendezett,
„teltházas” eseményen Dr. Cser-Palkovics András elnök úr méltatta és mutatta be a
képekkel gazdagon illusztrált, ízléses könyvet, melyhez csatlakozott Dr. Simon
László kormánymegbízott úr a Fehérvár Tiszti kaszinó Hagyományőrző Egyesület
elnöke és Fucsku Sándor vezérőrnagy úr is.
2015. január 21. – A Baráti Körünk, illetve az általunk a Katonai Emlékparkban
megrendezésre kerülő ez évi programokat egyeztette az MH Összhaderőnemi
Parancsnokságon Dr. Görög István és Oláh László.

2015. január 23. – A Hazafiság Iskolája pedagógiai programunk főiskolások
körében történő népszerűsítése és a felsőoktatás irányába történő kiterjesztése
érdekében Oláh László, a program szervezője az Educatio 2015 kiállításon folytatott
megbeszéléseket.
2015. január 26. – Márkosfalvi Sipos Gyula tábornok úr, a székesfehérvári 17.
honvéd gyalogezred egykori parancsnoka, Székesfehérvár szabad királyi város
díszpolgára (1918), parancsnoki kinevezése 100., valamint halálának 55. évfordulója
alkalmából megemlékezésre került sor a Farkasréti temetőben lévő sírjánál. Az
eseményen jelen volt a család, valamint Dr. Cser-Palkovics András elnök úr és
Fucsku Sándor vezérőrnagy úr is.

