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HÁTTÉRANYAG
a 2013. február 14-i Választmányi ülés 2. napirendi pontjához
Az előző választmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése
2012. november 28. - 2013. február 14.
2012. december 5. – A HTBK OSZ értekezlete / Baráti Körünk képviseletében
Dr. Görög István első-alelnök, az OSZ alelnöke, valamint Oláh László, titkár
vettek részt.
Az értekezleten vázlatosan beszámoltunk az előző évi
tevékenységünk fő pontjairól és a 2013. évi tervekről. Ennek keretében
ismertettük a szeptemberben esedékes Honvédfesztivál-2013 programunk
megrendezéséhez kapcsolódó szándékunkat, s felvetettük a HTBK Országos
Találkozójával történő összekapcsolás lehetőségét.
2012. december 14. – Dr. Görög István, első-alelnök aláírta a HM Társadalmi
Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály által lebonyolított pályázat
támogatási szerződését. (a Honvédfesztivál-2012 megrendezésére nyertünk
500.000 Ft támogatást).

2012. december 19. – Katonai Emlékpark Nonprofit Közhasznú Kft.
taggyűlése, melyen a civil szervezetünk képviseletében Tóth Attila úr vett részt,
valamint jelen volt Oláh László, titkár.
2012. december 20. – Az Árpád Szakképző és Kollégium – a Baráti Körünk
támogatásával – egy katonai akadálypályát készített a tanintézményen belül,
mely nagyban hozzájárul az ifjúság honvédelmi neveléséhez, fizikai
állóképességének növeléséhez, a katonai ismeretek bővítéséhez. Ezen a napon
az ünnepélyes átadásra került sor, melyen tagságunk nagy számban képviseltette
magát.

Tagtársaink, támogatóink, együttműködőink részére év végi levelet
készítettünk és juttattunk el.
Folyamatosan végeztük a TÁMOP 3.2.13-12/1 pályázat hiánypótlásához
kapcsolódó munkát.
2013. január 9. – Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság értekezletén részt vett Oláh László, titkár is, aki egyeztette a
Parancsnokság és a megyei szervezetek vezetőivel a „Mi a NATO?”
kiadványunk terjesztésében való segítségüket, mellyel biztosítható, hogy a
Baráti Körünk által kiadott anyag megfelelő helyekre jusson el.
2013. január 10. – Vargha Tamás úr, HM PÁT és a HTBK közös
sajtótájékoztatója a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely
avatásáról, a „Szent Korona védelmében” hadtörténelmi témájú
gyermekrajzpályázatról, valamint a legnagyobb felbontási légi fotóról.
Szervezetünk részéről Dr. Görög István, első-alelnök tartott tájékoztatót az
aktuális kérdésekről.
2013. január 12. – A Baráti Körünk által megálmodott emlékhely
megvalósulása: A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely avatása.
Sztélé és nemzeti lobogó ünnepélyes avatása és a kapcsolódó rendezvények.
Ünnepélyes avatás / Vargha Tamás, L. Simon László, Benkő Tibor
vezérezredes, Prof. Dr. Szakály Sándor, Dr. Görög István
Fotókiállítás / Takács János, Bobory Zoltán
Előadás: Don-kanyar egykor és ma / Lippai Péter ezredes
Legnagyobb felbontású légi fotó bemutatása

2013. január 12. – Doni emlékünnepség, emlékmise és máglyagyújtás a
nemzeti tragédia 70. évfordulóján, a KEMPP Doni Kápolnájánál.

2013. január 21. – A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Vörösmarty
Színházban rendezett városi ünnepségen 6 fő képviselhette a Baráti Körünket.
2013. január 24. – Az MH Összhaderőnemi Parancsnoka által - a honvédelem
ügyét támogatók számára - rendezett Támogatók Estje rendezvényen a civil
szervezetünket 30 fő képviselhette.
Sárközi Tamás vezetésével és kimagasló aktivitásával, folyamatosan
dolgoztunk a Baráti Körünk tevékenységét meghatározó jogi szabályozók
aktualizálásán, a választmányi ülés és a Közgyűlés elé terjesztése
érdekében.
Folyik a „Szent Korona védelmében” gyermekrajzpályázat népszerűsítése,
a felhívás terjesztése, a zsűri felkérése, a programelemek előkészítése.
Megkezdődött a Hazafiság Iskolája 2013 tavaszi programjainak
előkészítése (Széna Téri Általános Iskola, Vasvári Pál Általános Iskola,
István Király Általános Iskola…) E tevékenység fontos elemét képezi a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) felállítása következtében
kialakult helyzethez való igazodás, a tanintézmények részvételi
lehetőségeihez kapcsolódó feltételek kialakításában való közreműködés, a
megoldási lehetőségek közös feltérképezése.
Megkezdődött az Ifjúsági Honvédelmi Tábor 2013. évi rendezvényének
előkészítése, előzetes egyeztetés a helyszínt biztosító Zánka- Új
Nemzedék Központtal, költségvetés tervezet előkészítése.
Elkészült a 2012. évi HM pályázat (Honvédfesztivál) elszámolása.

