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HÁTTÉRANYAG
a 2016. február 24-i elnökségi üléshez
Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak áttekintése
2015. december 9. – 2016. február 24.
2015. december 9. Elnökségi ülés, melyen az Elnökség egyhangú szavazattal
tagjaink sorába felvette Böhm Martin és Makovi György urakat. Az Elnökség
tagjai áttekintették az elmúlt időszakban végrehajtottakat, valamint a következő
időszak tervezett feladatait.
Berkes Sándor titkár úr benyújtotta lemondását, melyet az Elnökség elfogadott.
Az Elnökség külön napirendben foglalkozott a gyermekrajzpályázat elmúlt
háromévi eredményeivel és tapasztalataival, s ehhez kapcsolódóan a nemrég
meghirdetett új pályázat magas színvonalú lebonyolításának aktuális kérdéseivel.
Dr, Görög István elnökhelyettes úr beszámolt a gyergyószentmiklósi és az
olaszországi utakról is, melyeket röviden úgy lehet összefoglalni, hogy mindkét
úr eredményes volt, s jól szolgálták a Baráti Körünk határon túli kapcsolatainak
erősítését. Az erdélyi út sikerét a gyergyószentmiklósi Széchenyi Alapítvánnyal
megkötött együttműködési szerződés is fémjelez.
Az Elnökség egyhangú szavazattal fogadta el, hogy a NATO brüsszeli
főparancsnokságával együttműködve készítsünk egy kiállítást, mely bemutatja a
szövetség közös légtérvédelmét, s annak egyik elemét, melynek során magyar
felségjelű Gripenek védték a Baltikum légterét.
2015. december 11. A Katonai Emlékpark taggyűlésén Dr. Karsai Béla elnök úr
képviselte a Baráti Körünket. A taggyűlés áttekintette a most záruló esztendőt,
melynek során több alkalommal is kiemelésre került a Baráti Körünk által
szervezett programok eredményessége, s a KEMPP működtetése érdekében
végzett tevékenységünk.
2015. december 12. A Vasi Baráti Kör Kulturális Egyesület évzáró közgyűlésén
Dr. Görög István elnökhelyettes úr átadta a Baráti Körünk köszönő emléklapját
Szalai Lajosné részére, aki támogatásával sokat tett a KEMPP-ben működő
kemence felépítéséért.
2015. december A Helyi Érték című közéleti magazin II. évfolyam 4. számában
terjedelmes interjú jelent meg Dr. Görög István elnökhelyettes úrral, aki a hat

oldalas cikkben tájékoztatást adott többek között a Baráti
tevékenységéről és sikereinkről.

Körünk

2015. december 15. A HTBK OSZ kibővített értekezletén Dr. Görög István
elnökhelyettes és Oláh László tagozatvezető vett részt. Az értekezleten a HTBK
OSZ nevében Dr. Varga József alelnök ismertette az év, s a tagszervezetek által
az elmúlt időszakban végzett tevékenységek összefoglalását, melynek során több
alkalommal is példaként került kiemelésre a Baráti Körünk által végzett munka.
2015. december 22. Az Alba Plazában került megnyitásra és bemutatásra a Baráti
Körünk által – a NATO Főparancsnokság támogatásával – elkészített, a NATO
légtér- és rakétavédelmét bemutató kiállítás. A megnyitón jelen volt Sáfár Albert
dandártábornok úr, a Kovács Attila úr, a Magyar Atlanti Tanács sajtófőnöke,
valamint a Baráti Körünk több tisztségviselője és tagja, valamint Dr. Toperczer
István orvos alezredes úr, akinek a művészi fotói adják a kiállítás alapját.

2016. január 4. A Fehérvári Civil Centrumban került felállításra, s ezáltal
bemutatásra a „Közös Légtér” című kiállításunk. A kiállítás január 13-ig volt
látható a város civilségének otthont adó épületben.

2016. január 12. Megemlékezés és mise a Doni áttörés áldozatai emlékére a
Mészeg-hegyen, a Baráti Körünk társszervezésében. A Doni kápolnánál rendezett
megemlékezés köszöntőjét Vargha Tamás államtitkár úr, az emlékező beszédet
pedig dr. Molnár Krisztián, megyei elnök úr mondta el, melyek után az emlékező
misék következtek. A Prohászka Ottokár Cserkészcsapat által rakott máglya tüze
világította be az Emlékhelyet, s a nagyszámú emlékezőt.

2016. január 14. Az Iskolai Közösségi Szolgálat tapasztalatait feldolgozó
tanácskozásra került sor Budapesten, melyen a Baráti Körünket Dr. Görög István
és Oláh László képviselte. A Baráti Körünk már több programunkba és
rendezvényünkbe vont be IKSZ-es diákokat, s ezzel is igyekeztünk támogatni s
közösségi szolgálat céljainak elérését, a fiatalok részére hasznos és tartalmas
közösségi feladatvégzés lehetőségének biztosítását.
2016. január 15. A „Közös Légtér – Közös Felelősség” kiállításunk bemutatása
a Honvédelmi Minisztériumban, ahol Simicskó István honvédelmi miniszter úr és
a Baráti Körünk elnöke, Dr. Karsai Béla úr együtt nyitották meg a kiállítást. A
rendezvényen jelen volt Vargha Tamás államtitkár úr, Benkő Tibor vezérezredes
úr, illetve a minisztérium mintegy száz munkatársa. A Honvédelmi Miniszter úr
a köszöntő beszédében kihangsúlyozta, hogy kiemelkedő fontosságúnak tartja,
hogy egy civil szervezet – a Baráti Körünk – ilyen formában is támogatja a
honvédelem ügyét.

A megnyitót követően a Miniszter Úr személyes találkozón fogadta a Baráti
Körünk elnökét.
Az este folyamán a Baráti Körünk elnöke egy évindító munkatalálkozóra hívta
meg az Elnökség tagjait, valamint a tevékenységünket támogatókat,
együttműködőket. A rendezvény kezdeteként együttműködési szerződés
aláírására került sor a Polgárőr Szövetség Fejér Megyei Szervezetével, melyet az

éves programjaink, a tevékenységünk fő irányainak és a fejlődés lehetőségeinek
áttekintése követett.

2016. január 18. A „Közös Légtér – Közös Felelősség” kiállításunk bemutatása
a kecskeméti Repülőbázison, a baltikumi feladatban részt vett katonák ünnepélyes
visszafogadásán, valamint a Cifra palotában ahol szervezetünket Sajner gyula
FEB elnök és Dr. Görög István elnökhelyettesek képviselték.

2016. január 26. A „Közös Légtér – Közös Felelősség” kiállításunk újabb
helyszínen, az Árpád Szakképző aulájában került bemutatásra. A kiállítást a
Baráti Körünk elnöke és Kulcsár Szilvia, a Székesfehérvári szakképzési Centrum
főigazgatója nyitotta meg.

2016. január 29. Az Ifjúsági Tagozat hadtörténelmi ismeretek népszerűségét
támogató tevékenysége részeként, a „Ciszterci Napok” keretében, Oláh László
tartott előadásokat a gimnázium 11. és 12. évfolyamos tanulóinak. A két
alkalommal megtartott és „A huszárság dicső évszázadai” című előadást összesen
több mint száz tanuló hallgatta meg.
2016. február 19. Budapesten a Széchenyi István Gimnáziumba került
bemutatásra a Közös légtér közös védelem kiállítás, melyet Dr. Simicskó István
miniszter úr nyitott meg. A rendezvényen megjelent Kovács Attila a Magyar
Atlanti Tanács sajtószóvivője és Dr. Görög István elnökhelyettes.

Külön köszönet a kiállítást folyamatosan szállító, felállító és bontó csoportnak,
Oláh László, Gegus Ákos és Agócs Katalin tagtársainknak.

2016. február 22-23. A szervezetünk március 12-én megnyíló kiállításának
előkészítése érdekében San Martinóban járt, ahonnan nagy értékű első
világháborús gyűjteményt szállítottak Pákozdra. Az utazás a Karsai Holding Zrt.
támogatásával jöhetett létre.

