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HÁTTÉRANYAG 

a 2014. március 13-i Választmányi üléshez 

 

Az előző választmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése 

2014. január 20. – 2014. március 13. 

 

 

2014. január 23. -  Civil szervezetünk nagy tisztelője és együttműködője, Damó 

Elemér úr temetésén a Baráti Körünket Dr. Görög István úr, első-alelnök 

képviselte. Emlékét nem csak a Vele közösen kiadott könyvben, hanem 

szívünkben is megőrizzük. 
 

    
 

2014. január 23. -  A Katonai Emlékpark N.Kft taggyűlésén a Baráti Körünket 

Oláh László, titkár képviselte. 

 

2014. január 23. -  Sajtótájékoztató a Baráti Körünk kezdeményezésére és 

szervezésével megvalósuló programokról. A nagy érdeklődéssel kísért 

sajtótájékoztatón került aláírásra a „Negyedik Gúla” programhoz kapcsolódó 

széleskörű összefogást jelképező okmány. Vargha Tamás államtitkár úr kiemelte 

a HM támogatási szándékát. 

Ugyanezen a programon, Dr. Cser-Palkovics András elnök úr ismertette a 

„Szent László, a lovagkirály” című nemzetközi rajzpályázat kiírását, s 

bejelentette a pályázat megkezdését. A rendezvényen részt vett: Dr. Görög 

István, Balassa István, Oláh László. 
 

     
 

 



 

2014. január 29. -  Egyeztető megbeszélés a Honvédelmi Minisztériumban a 

Katonai Emlékpark további, közös üzemeltetésének kérdéseiről. A Pogácsás 

ezredes úrral történt egyeztetésen a KEMPP képviseletében Dr. Görög István úr, 

a HTBK Székesfehérvári Szervezet nevében Oláh László, titkár vett részt. Meg 

kell jegyezni, hogy az egyeztetést követően néhány héttel, Pogácsás ezredes urat 

más beosztásba helyezték át, s ez nem segíti a folyamatokat. 

 

2014. február 5.  – A városi civil központ által szervezett Sajtóreggelin Oláh 

László, titkár tájékoztatta a média jelenlévő képviselőit a Baráti Körünk aktuális 

feladatairól: Negyedik Gúla, Szent László a lovagkirály rajzpályázat, NATO 

vetélkedő Hazánk tagság a15. évfordulója alkalmából. 

 

2014. február 12.  – A város Önkormányzata, az I. világháború 100. 

évfordulójához kapcsolódó egyeztetésre hívta a civil szervezeteket a 

Városházára. A Baráti Körünk részéről az egyeztetésen Dr. Görög István és 

Oláh László vett részt. 

 

2014. február 14.  – A Nyugállományúak Klubja ezen a napon tartotta az éves 

beszámoló és tisztújító közgyűlését, melyre Baráti Körünket is meghívták. A 

civil szervezetünk nevében Oláh László titkár köszöntötte a Közgyűlést és annak 

résztvevőit, s kifejezte együttműködési szándékunkat a honvédelem társadalmi 

ügye, a hadtörténelmi hagyományaink ápolása érdekében. 

 

2014. február 20.  – Az OTP-ben végrehajtottuk a pénzügyi mozgásainkkal 

kapcsolatos kötelező bejelentéseinkkel, kiválasztottuk a pénzlekötések és 

pénzmozgások legcélszerűbb, leggazdaságosabb formáit. Jelen voltak: Dr. 

Görög István, Balassa István, Oláh László és Kőnig Alajosné. 

 

2014. február 24.  – Civil tájékoztató került megrendezésre a kulturális 

adatszolgáltatással kapcsolatban. A tájékoztatón Dr. Ladányi István és Oláh 

László vett részt. Az adatszolgáltatási kötelezettségünkkel kapcsolatos 

feladataink elvégzésébe Balassa István úr is bekapcsolódott, aki a határidő 

lejárta előtt feltöltötte az NCA által kért anyagot. 

 

2014. február 27. - március 2. – Ekkor került megrendezésre Budapesten az 

Utazás-2014 kiállítás, melyen Székesfehérvár és a Katonai Emlékpark közös 

bemutatkozó pontot üzemeltetett. 
 

 
 

 



 

2014. március 3.  – Oláh László titkár, a Hazafiság Iskolája pedagógiai program 

szervezője személyes egyeztetésen vett részt az MH 43. NSJ Híradó és 

Vezetéstámogató Ezred új, megbízott parancsnokával, Bende László ezredessel. 

 

2014. március 6.  – Takács János úr, Pákozd polgármestere irodájában, 

tulajdonosi egyeztetésre került sor a Katonai Emlékpark Pákozd területén 

működő Tourinform Iroda, elárusítóhely és büfé ügyében, melynek 

szükségességét, tagtársunk – Törzsök Tibor úr – betegsége tett szükségessé. 

Az egyeztetésen való részvételre és Baráti Körünk képviseletére Oláh László, 

titkár kapott felhatalmazást. Sajnos a megbeszélésen nem sokat közeledtek az  

álláspontok, további egyeztetésekre lesz szükség. 

 

2014. március 8.  – A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely ötödik 

évadának ünnepélyes megnyitása. Az ünnepség nagyszámú résztvevője előtt L. 

Simon László kormánybiztos úr nyitotta meg az évadot, aki az ünnepi 

beszédében is kiemelte a HTBK és Dr, Görög István úr szerepét, áldozatos 

munkáját. A szép, tartalmas program méltó volt a Nemzeti Emlékhelyhez. 
 

   
 

2014. március 11.  – Ezen a napon délelőtt, a Hazafiság Iskolája programban 

közreműködő hivatásos és szerződéses katonák módszertani felkészítését 

hajtotta végre Oláh László. 

 

2014. március 11.  – Velencei-tó térség fejlesztési közgyűlésre került sor 

Pázmándon, melyen a civil szervezetünket Oláh László titkár képviselte. 

 

2014. március 12.  – Hazánk NATO tagsága 15. évfordulója alkalmából 

megrendezésre került az országos NATO vetélkedő, Pákozdon a Katonai 

Emlékparkban. A döntőbe jutott hat csapat versengése mellett megszervezésre 

került egy szakmai műhelytanácskozás is, melyen részt vett Végh Ferenc nyá. 

vezérezredes úr, Tálas Péter úr, Rábai Zsolt úr, Fucsku Sándor úr is. 

A verseny díjait Vargha Tamás államtitkár úr adta át. 

A programban közreműködött: Dr. Görög István és Oláh László. 
 

       



 

2014. március 13.  – Megrendezésre került a Hazafiság Iskolája pedagógiai 

program első ez évi rendezvénye, melyen az újbudai Széchenyi István 

Gimnázium 370 tanulója vett részt. 

 

 

FOLYAMATOSAN VÉGZETT FELADATAINK: 

 

 A „Szent László a lovagkirály” nemzetközi rajzpályázat 

Folyamatos egyeztetés a nagyváradi együttműködőkkel, az oklevelek 

tervezése, a program reklámozása, kapcsolattartás a jelentkezőkkel. 

          FELELŐS: Oláh László, titkár 

 

 Felkészülés az iroda átköltöztetésére 

FELELŐS: Sárközi Tamás, ügyvezető és Kőnig Alajosné 

 

 

 Tagdíjhátralékosok megkérdezése, a tartozások rendezésének 

elősegítése. 

FELELŐS: A Választmány tagjai, koordinátor: Sárközi Tamás 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


