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Az előző választmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése
2014. május 5. – július 07.
2014. május 08. – A HTBK OSZ értekezletén Dr. Görög István, Kollár Endre és
Oláh László képviselte a Baráti Körünket.
2014. május 09. – Az Európai Béke Napja alkalmából koszorúzásra került sor a
Katonai Emlékparkban.
2014. május 10. – A Hazafiság Iskolája program keretében a Hétvezér
Általános Iskola 171 alsó tagozatos diákja látogatott el a KEMPP-be.
2014. május 13. – Berkes Sándor és Oláh László Nagyváradra szállította a
„Szent László, a lovagkirály” nemzetközi gyermekrajzpályázat anyagát és a
Gyermek Palotában összeállították a kiállítást.
2014. május 15. – A „Szent László, a lovagkirály” nemzetközi gyermekrajz
pályázat ünnepélyes eredményhirdetése és kiállításának megnyitója
Nagyváradon. Az impozáns épületben megrendezett nagyszabású programon a
Baráti Körünk képviseletében jelen volt Dr. Cser-Palkovics András, Dr. Görög
István, Berkes Sándor, Oláh László, Sárközi Tamás.
A rendezvény során több mint 60 gyermek és 25 tanintézmény kapott elismerést.
2014. május 20. – A Baráti Körünk megrendezte az éves közgyűlését a
Városháza dísztermében. (Részletes anyagok a honlapon és a jegyzőkönyvben).
2014. május 21. – A Honvédelem Napján több programban és rendezvényben
vett részt szervező, közreműködőként a Baráti Körünk. A délelőtt során a
Katonai Emlékparkban felavatásra került a”Nyíri katonák” emlékműve. A
koradélután a „Fehérvár Katonái” programban való részvétellel telt, ahol a
Baráti Körünk és a KEMPP közös felületen mutatkozhatott be, valamint
közreműködtünk a „Mind egy szálig” programban is. Ezzel párhuzamosan az
érdeklődő gyerekek részt vehettek a „Fehérvár Titkai” versenyben. A nap
kiemelkedő rendezvénye az esti program, a „Fehérvár köszönti katonáit” volt a
Vörösmarty Színházban.
2014. május 23. – Megrendezésre került a KEMPP Taggyűlés, melyen a Baráti
Körünket Oláh László képviselte.

2014. május 23. – A Hazafiság Iskolája programra a székesfehérvári Tolnai
Utcai Általános Iskola tanulói 300 fővel érkeztek Pákozdra.
2014. május 25. – A KEMPP és a HTBK közös bemutató és foglalkoztatóponttal vett részt a Köfém gyermeknapon.
2014. május 25. –15.30-tól megrendezésre került a pákozdi Mészeg-hegyen a
Hősök Napi mise.
2014. május 27. –A Békefenntartók Napja alkalmából a Katonai Emlékparkban
került megrendezésre a HM központi ünnepsége. A rendezvényen a hivatalos
résztvevőkön kívül sok egykori békefenntartó vett részt, valamint vendégeink
voltak a szlovák és az osztrák veteránok képviselői is.
2014. május 28-31. – A Baráti Körünk kegyeleti emléktúrán vett részt
Szlovéniában és Olaszországban.
2014. május 29. – A széleskörű összefogás eredményeként felavatásra került a
szlovéniai Nova Gorica határában a „Negyedik Gúla”, valamint ugyancsak ezen
a napon, a helyszínen emlékeztünk meg a Visintini Magyar Kápolna avatásának
5. évfordulójáról. Ezzel a két programmal méltóképpen emlékezhettünk a nagy
háború ismert és ismeretlen hőseire.
2014. május 30. – A Hazafiság Iskolája keretében a Csóri Mátyás Király
Általános Iskola valamennyi pedagógusa és tanulója érkezett Pákozdra.
2014. június 03. – A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola áprilisra tervezett
Hazafiság Iskolája programját az akkori kedvezőtlen időjárás meghiúsította.
Szerencsére ezen a napos sikeresen meg tudtuk rendezni, s így 264 tanulónak
biztosíthattunk hasznos és izgalmas programot.
2014. június 04. – A Hazafiság Iskolája programhoz immár második
alkalommal kapcsolódott a székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola. Ezen a
napon 400 tanulóval érkeztek Pákozdra. A program során közösen emlékeztünk
meg a Nemzeti Összetartozás Napjáról is.
2014. június 09. – A székesfehérvári Tóvárosi Általános Iskola második
évfolyamos diákjai vettek részt a Hazafiság Iskolája programunkban.
2014. június 09. – A Hiemer Ház volt a helyszíne annak a rendezvényünknek,
melynek során köszönetünket fejezhettük ki mindazoknak, akik támogatásukkal
és aktivitásukkal hozzájárultak a „Negyedik Gúla” projectünk sikeréhez.
2014. június 12. – A Hazafiság Iskolája program újabb résztvevői a Zentai Úti
Általános Iskola diákjai voltak, akik 157-en érkeztek Pákozdra.

2014. június 12. – A Katonai Emlékparkban megnyílt a „Katona és hátországa”
című kiállítás, melyet Takács János úr, Pákozd polgármestere nyitott meg.
2014. június 16. – Oláh László hazaszállította Nagyváradról a
gyermekrajzpályázat anyagait, s ezzel megkezdődött a székesfehérvári
rendezvény előkészítése, a kiállítás berendezése, melyben több tagtársunk is
aktívan közreműködött.
2014. június 20. – A Katonai Emlékparkban Stencinger Norbert úr megnyitotta
az I. világháborús kiállítást, valamint bemutatásra került a „Nagy háború -100”
emlékkiadvány, mely név szerint ismerteti a Velencei-tó térségének első
világháborús hőseit.
Ezt követően Vargha Tamás államtitkár úr megnyitotta az „Emlékparki Nyár”
rendezvénysorozatot, melynek első programján a Székesfehérvári Helyőrségi
Zenekar adott koncertet.
2014. június 21. – A Katonai Emlékpark is kapcsolódott a Múzeumok
Éjszakája programsorozathoz, melynek keretében több előadással, bemutatóval
vártuk az érdeklődőket. Este a szervezetünk tagjai baráti beszélgetésen vettek
részt, megtekintették a kiállításokat és meghallgatták az előadásokat.
2014. június 24. – A Hazafiság Iskolája program újabb jelentős állomásához
érkezett. Ezen a napon fejeződött be a 2013/14-es tanév rendezvénysorozata,
melynek keretében összesen 2.935 tanuló és 244 pedagógus vált részesévé a
pedagógiai programunknak.
Kiemelt fontosságú volt ez a nap, hiszen ekkor érkezett az első határon túli
tanintézmény! A szlovákiai Eperjesi Alapiskola valamennyi tanulója és
pedagógusa (összesen 76 fő) volt résztvevője a Hazafiság Iskolája programnak.
2014. június 26. – A kezdeményezésünkre és közreműködésünkkel
megvalósított NATO vetélkedő díjazottjai – jutalomként – részt vettek egy
szolnoki kiránduláson, katonai bemutatón.
2014. június 27. – A „Szent László” szobornál koszorút helyeztek el a
szervezetünk által meghirdetett rajzpályázaton résztvevő gyerekek közül a
jelenlévők.
A „Szent László, a lovagkirály” nemzetközi gyermekrajzpályázat
székesfehérvári eredményhirdetése és kiállítás megnyitója a Szent István
Művelődési Házban. A programunk már a Szent László városi ünnepségen
elkezdődött, amelyen részt vettek és koszorút is elhelyeztek a rajzpályázat
díjazottjai. Ezt követően Dr. Cser-Palkovics András elnök úr és Spányi Antal
megyéspüspök úr méltatta a pályázatot, adta át a díjakat, valamint nyitotta meg a
kiállítást.

A nagyszabású rendezvénnyel egy időben nyílt meg a honlapunkon az a külön
felület, amelyen megtekinthető valamennyi pályamunka, a díjazottak listája és a
kapcsolódó fotógaléria is.
2014. június 28. – A HTBK OSZ megalakulásának 20 éves évfordulója
alkalmából Debrecenben megtartott találkozóján a szervezetünket Kollár Endre
és Kovácsné Kozma Katalin tagok képviselték.
2014. július 03. – A Katonai Emlékparkban megrendezésre került a KEMPP
Taggyűlés, melyen döntés született az alaptőke felemeléséről. Ehhez
kapcsolódóan a Választmányunk a taggyűlést megelőző napokban –
elektronikus úton – egyhangú döntést hozott a tőkeemelés támogatásáról.
2014. július 06. – Megkezdődött az általunk szervezett III. Ifjúsági Honvédelmi
Tábor, Zánkán.
Székesfehérvár, 2014. július 05.

Oláh László titkár

