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HÁTTÉRANYAG
a 2014. január 20-i Választmányi üléshez
Az előző választmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése
2013. november 13. – 2014. január 20.
2013. november 15. - A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban került
megrendezésre a XII. Országos Kegyelet és Emlékezet Konferencia, melyen
szervezetünket Balassa István és Oláh László képviselte.
2013. november 22. - Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának
– 2013.november 1-én – kinevezett Fucsku Sándor vezérőrnagy úr
munkamegbeszélésen fogadta a Baráti Körünk első-alelnökét, Dr. Görög István
urat. A megbeszélésen a tábornok úr – mint Baráti Kör tag is – hangsúlyozta,
hogy ismeri és elismeri a civil szervezetünk tevékenységét, melynek támogatását
kötelességének érzi, hiszen a szervezet céljai megegyeznek a katonai
szervezetek céljaival. A 2014. évi feladataink alapelemeit támogatandónak ítéli,
de a részletes együttműködés tárgyalásához még egy kis haladékot kér, hiszen a
parancsnoki beosztás átvétele jelentős feladatokat szab rá.
2013. november 27. - A Baráti Körünk a NATO Főtitkárság támogatásával
országos konferenciát rendezett a Városháza Dísztermében. A „Fókuszban a
NATO / NATO az iskolatáskában” című rendezvényen pedagógiai vezetők és
vezető középiskolai pedagógusok is részt vettek. A konferencia védnöke
Hoffmann Rózsa államtitkár asszony, Vargha Tamás úr, a HM parlamenti
államtitkára, valamint az elnökünk, Dr. Cser-Palkovics András úr volt.
Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság, a városi önkormányzat
együttműködésével megrendezett tanácskozás célja az volt, hogy átfogó és
aktuális ismeretekkel segítse a tanintézményekben folyó oktatást, a honvédelmi
nevelést, a nemzetközi szervezetben való részvételünk bemutatását és
népszerűsítését a fiatalok között.
Az ország minden területéről meghívott oktatási intézményvezetők és
pedagógusok, több előadást is meghallgathattak a NATO szervezeti
felépítéséről, működéséről, hazánk szövetségben betöltött szerepéről, valamint
arról, hogy az elhangzott ismereteket miként lehet beépíteni a tananyagba.
Rábai Zsolt, a NATO Főtitkárság képviselője előadásában úgy fogalmazott,
hogy „a mai fiatalok – ha megkérdezik őket – annyit tudnak a NATO-ról, hogy
békefenntartás, meg katonaság. Pedig ez a szervezet jóval többet jelent ezeknél a
fogalmaknál. A biztonság, a közös védelem, az adott esetben kellő közös katonai
és politikai fellépés, és még hosszan lehetne sorolni. Ezekkel kell megismertetni
a felnövekvő generációkat.”

A rendezvényről az alábbi tudósítások jelentek meg:
http://www.honvedelem.hu/cikk/41223
http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_121383
http://tudositok.hu/9445/video/Fokuszban_a_NATO
http://feol.hu/hirek/koszonet-illeti-a-magyar-katonakat-1584742
http://www.youtube.com/watch?v=TfRMXUFW2h0
http://www.okkfehervar.hu/index.php?pg=news_2_2999
http://varghatamas.fidesz.hu/index.php?id_cikkgroup=222
http://www.hirek.me/hirek/fokuszban-a-nato

2013. november 28. - Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság
törzsfelkészítésének keretében Oláh László titkár, mint ömt. katona, előadást
tartott a civil szervezetekről, melynek keretében részletesen szólt a Baráti
Körünk tevékenységéről, illetve az általunk kezdeményezett „Negyedik gúla”
programról is.
2013. november 28. - A Nova Gorica határában felújítandó „negyedik gúla”
költségeinek biztosítás érdekében a Baráti Körünk alelnöke, Dr. Karsai Béla úr,
a Széll Kálmán Alapítvány rendezvényén borárverés megtartására biztosított
lehetőséget és segítette annak megszervezését és lebonyolítását.
A rendezvény remekül sikerült 25 írásos ajánlaton túl, a helyszínen 20 fő licitált
a HTBK által a támogatóinktól begyűjtött 110 tétel, minőségi, sok esetben
csúcsminőségű - borra. A borárverés során 850.000 Ft gyűlt össze.
A borárverésen a Baráti Körünk részéről Dr. Karsai Béla, Dr. Görög István
alelnök urak, valamint Balassa István és Oláh László urak vettek részt.

2013. december 4-6. - Dr. Görög István első-alelnök úr részt vett a
Gyergyószentmiklóson megrendezett civil találkozón, melyen a Gyergyóimedence civil szervezetei és anyaországi kapcsolataik képviselői vettek részt.

2013. december 5. - Ezen a napon került megrendezésre a HTBK OSZ
kibővített választmányi ülése, melyen a szervezetünket Oláh László, titkár
képviselte.
2013. december 6. - A Baráti Körünk a Hiemer-ház nagytermében, egy
kellemes délutáni program keretében, rendezte meg az évzáró baráti
találkozóját, melyen az Elnök úr köszöntötte a résztvevőket, s foglalta össze a
2013-as esztendőt. A baráti hangulatot fokozta a Honvédfesztiválon készült
rövidfilm megtekintése, valamint Lévai Miklós tagtársunk által, a kiránduláson
készült képek által a közös élmények felelevenítése.

2013. december 14. - Ekkor került átadásra a pákozdi Művelődési Ház
felújított könyvtára. A rendezvényen részt vettek a nagyváradi barátaink,
valamint a „nagyháború” blog munkatársai is, s így a programot követően
lehetőség nyílt arra, hogy alaposan átbeszéljük az I. világháború 100.
évfordulójához, a „Negyedik gúla” újjáépítéséhez, valamint a „Szent László a
lovagkirály” nemzetközi rajzpályázathoz kapcsolódó közös munka lépéseit. A
rendezvényen a Baráti Körünket Dr. Görög István és Oláh László képviselte.
2013. december 28. - A hazafias-honvédelmi nevelésünk egyik új eleme az
Apródképző, melynek újabb erősödését és előrelépését jelentette az Alba
Plázában megrendezett programja. A Pláza központi helyén, délelőtt 10 és
délután 16 óra között megrendezett gyermekfoglalkoztatón szinte folyamatosan
voltak kisgyermekek, gyermekes családok az asztaloknál. A program magas
színvonalú végrehajtását a KEMPP munkatársai, valamint a Baráti Körünk
részéről Dr. Görög István, Balassa István és Oláh László segítette.

2013. december 30. - Megérkezett a Baráti Körünk számlájára a HM
pályázaton elnyert összeg (500.000 Ft), melyet a Honvédfesztivál 2013. évi
programsorozatára nyertünk. Az elszámolás előkészítése megtörtént, az
elszámolás benyújtása januárban meg fog történni.

2014. január 7. - Az Elnök úr kérése alapján, Fucsku Sándor vezérőrnagy úr
engedélyezte, hogy az MH ÖHP fotó-és videó archívumából kiválogatásra
kerülhessenek a Baráti Körünk múltjához kötődő felvételek, melyek átadásra
kerülhetnek a szervezetünk részére. Az archív anyagok kiválogatásában Kollár
Endre úr nyújt segítséget.

FOLYAMATOSAN VÉGZETT FELADATAINK:
 A „Szent László a lovagkirály” nemzetközi rajzpályázat
A rajzpályázat előkészítése érdekében elkészült a részletes kiírás, mely
megküldésre került az együttműködő nagyváradi civil szervezet részére is.
Várjuk a programmal kapcsolatban elkészített és benyújtott pályázatunk
eredményét.
FELELŐS: Oláh László, titkár
 A pénztár átadás-átvétele
Igaliné Erzsike – a nyugdíjba vonulása következtében – a jövőben nem
tudja vállalni a pénztárosi teendőket, ezért a pénztár kezelése átadásra
került Kőnig Alajosné részére.
FELELŐS: Balassa István, gazdasági vezető, Sárközi Tamás,
ügyvezető
 Felkészülés az iroda átköltöztetésére
FELELŐS: Sárközi Tamás, ügyvezető és Kőnig Alajosné
 Az év végi leltározás végrehajtása
FELELŐS: Sárközi Tamás, ügyvezető és Kőnig Alajosné

