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HÁTTÉRANYAG
a 2013. szeptember 12-i Választmányi ülés napirendjéhez
Az előző választmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése
2013. június 26 – szeptember 12.
2013. június 28. – a Katonai Emlékparkba látogatott a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület vezetősége és
munkatársai, akiknek a helyszínen mutattuk be a Baráti Körünk ifjúságnevelési
törekvéseit, munkamódszereit, s annak a legideálisabb helyszínét a Katonai
Emlékparkot. A programon a Baráti Körünk részéről Dr. Görög István és Oláh
László vettek részt.
2013. július 04. – az Országos Honismereti Akadémia résztvevői látogatást
tettek a Katonai Emlékparkban, akiknek a helyszínen mutattuk be a Baráti
Körünk tevékenységét és annak legjelentősebb eredményét, a Katonai
Emlékparkot. A programon a Baráti Körünk részéről Oláh László vett részt.
2013. július 05. – a Katonai Emlékparkban megrendezésre került a „Nyár esti
katonazenekari koncert” program első rendezvénye, melynek keretében a Baráti
Körünk kezdeményezésére, a Katonai Emlékpark kulturális programjainak
gazdagítása érdekében a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar szabadtéri
koncertjére került sor. A rendezvényt még a kezdetekor eleredő eső sem tudta
elrontani, csak kicsit késleltette a nagysikerű koncert kezdését. A program
előkészítésében és szervezésében, a Baráti Körünk részéről, Dr. Görög István és
Oláh László vett részt.
2013. július 09–16. – a II. Ifjúsági Honvédelmi Tábor megrendezése Zánkán.
A táborban 160 gyermek vett részt, mely az előző évi létszámhoz képest jelentős
növekedést jelent. A résztvevő gyermekek, pedagógusok, illetve a szülők
visszajelzései alapján a tábor nagyon jól előkészített, szervezett és magas
színvonalon megvalósított volt. Valamennyi tervezett program megvalósításra
került, s a táborban baleset, egészségügyi vagy fegyelmi probléma nem
jelentkezett. A tábor vezetője Oláh László volt. Az ünnepélyes tábornyitón a
Baráti Körünk képviseletében Dr. Görög István és Kőnig Alajosné vettek részt.
Sajnos a tábor időtartama alatt nem valósult meg a HTBK szervezetünk és a
Zánka- Új Nemzedék Központ közötti együttműködés aláírása.

2013. július 11. – A HTBK Székesfehérvári Szervezete rendkívüli közgyűlése,
melynek kiemelt napirendi pontja volt a Katonai Emlékpark Pákozd tulajdonosi
viszonyaiban meglévő tulajdonrész egyharmad rész névértéken történő átadása a
Magyar Állam részére. A közgyűlésről – a szabályoknak megfelelően – részletes
jegyzőkönyv készült.
2013. július 31. – A Katonai Emlékpark 1848-as múzeumrész munkaterületének
átadása az átépítést végzők számára. Jelen volt: Dr. Görög István.
2013. augusztus 02. – „Leonardo harci gépei” kiállítás ünnepélyes megnyitása a
Katonai Emlékparkban. A program előkészítésében és megrendezésében a
Baráti Körünk részéről Dr. Görög István és Oláh László vett részt.
2013. augusztus 07. – Sajtóreggeli a Hatpöttyös Étteremben, melyen Oláh
László ismertette a sajtó jelenlévő képviselőivel a Gyergyószentmiklóson
felállításra tervezett Szt. István szobor költségeihez történő hozzájárulás
érdekében indított civil összefogást és adakozást. A sajtórendezvény során riport
készült a Fehérvár Rádió és a Vörösmarty Rádió részére, illetve az anyagot írott
formában kapta meg a Fejér Megyei Hírlap munkatársa.
2013. augusztus 15. – Kiállítás megnyitó a Székesfehérvári Helyőrségtörténeti
Emlékgyűjteményben, mely a 3. Szt. István gyalogezred történetét dolgozza fel.
A rendezvényen a Baráti Körünket Dr. Görög István, Oláh László képviselte.
2013. augusztus 26. – Egyeztetés a Hétvezér Általános Iskolában, mely a
Hazafiság Iskolája 2013/14-es tanévéhez kapcsolódó első rendezvény
előkészítése volt. Az egyeztetés során sikerült kialakítani a szeptember 20-ra
tervezett Hazafiság Iskolája ünnepélyes tanévnyitóhoz kapcsolódó iskolai
részvételt, melynek keretében a tanintézmény 500 fővel vesz részt az aznapi
pedagógiai programunkon. Az egyeztetést a Baráti Körünk részéről Oláh László
szervezte meg és vezette le.
2013. augusztus 28. – A Hazafiság Iskolája pedagógiai programunk magas
színvonalú megvalósítását segítő katonai közreműködés érdekében, a korábban
megkezdett egyeztetés fontos állomásaként sor került a HTBK – MH ÖHP
egyeztetésre, melyen a katonai oldal jelenlétét az MH ÖHP Parancsnoki Iroda, a
Humán Szolgálat, az MH 43. vte. és az MH 93. vvz. parancsnoki állomány
részvétele biztosította. Baráti Körünket Oláh László képviselte. Az egyeztetés
során sikerült kialakítani a hatékony szervezés és megvalósítás feltételrendszerét
kialakítani, valamint elkészült a HVKF részére szóló felterjesztés is.
2013. szeptember 02. – Az Árpád Szakiskola és Kollégium 130. tanévének
ünnepélyes megnyitóján a Baráti Körünket Dr. Görög István és Oláh László
képviselte. A Baráti Körünk és a Szakiskola között tartalmas és rendszeres
munkakapcsolat van, melynek fő célja az ifjúság hazafias-honvédelmi nevelése.

A HONVÉDFESZTIVÁL-2013 előkészítése érdekében folyamatosan végzett
feladataink:
- a programelemek megtervezése, a megvalósíthatóság elemzése, fő célok
meghatározása,
- együttműködők bevonása
- források felkutatása, költségvetés tervezése (varázslás!)
- részfeladatok meghatározása, közreműködői önkéntes kör jelentkeztetése
- önkéntesek felkészítése, részfeladatok meghatározása
- HM pályázat elkészítése, benyújtása
- arculati elemek kialakítása
- folyamatos egyeztetések a HM-el, az MH ÖHP-val, együttműködőkkel
- okmányok elkészítése, engedélyek beszerzése
- a HTBK OSZ Találkozójának előkészítése

