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HÁTTÉRANYAG 

a 2015. december 9.-i elnökségi üléshez 
 

 

Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak áttekintése 

2015. október 14. – december 9. 

 

 

2015. október 14. Elnökségi ülés, melyen döntés született a Közgyűlés 

november 3-ra történő összehívásáról, elfogadásra került a tervezett Közgyűlés 

napirendje és a beterjesztendő anyag. Ennek érdekében az Elnökség tagjai szinte 

betűről-betűre haladva pontosították az Alapszabályunkat, figyelembe véve a 

bíróság által megfogalmazott észrevételeket és szem előtt tartva a Baráti Körünk 

céljainak érvényre juttatását az alapszabályunkban. 

Az Elnökség egyhangú szavazattal tagjaink sorába felvette Tánczos László urat. 

 

2015. október 15.  Folytatódott az Ifjúsági tagozat által felvállalt, hadtörténelmi 

témájú előadások sora. Ez alkalommal ismét a Ciszterci Szent István 

Gimnázium tanulói részére tartott előadást Oláh László, tagozatvezető. 

       

2015. október 16-17-18.  Kirándulás Miskolctapolca- Tokaj- Szilvásvárad 

környékének nevezetességei megtekintésére. A Baráti Kör tagjai részére Silye 

Sándor programszervező jól szervezett érdekes és a baráti köri jelleget erősítő 

programot vezetett, melyet a tagságunk nagy elismeréssel nyugtázott. A 

rendezvény egyik estjén nyilvános elnökségi ülést tartottunk, melyen 

tájékoztattuk a tagjainkat a szervezet törekvéseiről és kértük a támogatást! 

 

2015. október 20.  A Szekszárdi Szakképzési Centrum vezetője meghívására, a 

Hazafiság Iskolája pedagógiai programunk bemutatása érdekében Oláh László 

előadást tartott a Szakképzési Centrum határkörébe tartozó tanintézmények 

vezetői részére. Ábrahám Norbert főigazgató úr ez alkalommal is kifejezte 

együttműködési szándékát az ifjúság hazafias-honvédelmi nevelésében, s a 

távolság ellenére is szeretné tartani a kapcsolatot a Baráti Körünkkel és 

segítségét ajánlotta fel. 

      

2015. október 22. A Katonai Emlékpark és a Baráti Körünk közös 

megemlékezése a KEMPP-ben, melyen a pákozdi Nemeskócsag Általános 

Iskola műsorát követően, vitéz Hajdú Szabolcs úr, 1956 aktív résztvevője 

http://www.htbkszfvar.hu/


emlékezett az 56’-os eseményekre. 

A megemlékezést követően került bemutatásra a Katonai Emlékparkban 

kialakított 56’-os emléksarok. 

                       

              

 

 
 

                         

2015. október 27-28-29. A határaink mentén kialakult helyzet nagyfokú 

leterhelést okoz katonáink, illetve a katonacsaládok számára. Ennek az enyhítése 

érdekében a Baráti Körünk felajánlotta, hogy az őszi szünetben, térítésmentes 

napközis tábort szervez a katonacsaládok gyermekei részére. A program – 

melyre a Katonai Emlékparkban került sor – tartalmas kikapcsolódást biztosított 

a gyermekek részére. A Baráti Körünk örömmel segített. 

 

  
 

  
 

2015. november 2-3. Nagyváradi és székesfehérvári civil szervezetek 

találkozóját rendeztük meg Székesfehérváron, melynek célja a két város 

kapcsolatának erősítése, a határon túli kapcsolatrendszerünk bővítése, a 

tapasztalatcsere és a további, közös tevékenység lehetőségének megteremtése 

volt. A program a Katonai Emlékparkban kezdődött, ahol excellenciás Spányi 

Antal megyéspüspök úr is köszöntötte a résztvevőket, majd közösen vettünk 

részt az emlékmisén a Doni Kápolnánál. A program, melyet ekkor már baráti 



találkozónak is nevezhettünk, Balatonszemesen folytatódott, ahol Dr. Karsai 

Béla elnök úr tájékoztatta a résztvevőket a Baráti Körünk tevékenységéről. 

Másnap Székesfehérváron folytatódott a rendezvény. A délelőtt folyamán a 

Civil Központ adott keretet és lehetőséget a kapcsolatok erősítésére, majd a 

vendégeket a Városháza Dísztermében fogadta Róth Péter alpolgármester úr. A 

rövid városnézéssel véget ért program végén Dr. Görög István elnökhelyettes úr, 

a rendezvény főszervezője köszönt el a nagyváradi küldöttségtől. Az elköszönés 

során a leggyakrabban a „köszönjük” és a „folytassuk” szavak hangzottak el.  
 

    
 

    
 

2015. november 2.  Halottak napi mise a Doni Kápolnánál, melynek során a 

Spányi Antal megyéspüspök és Forró László Királyhágó-melléki püspök-

helyettes emlékezett a katonahősökre. Ezen az emlékmisén részt vettek a 

nagyváradi küldöttség tagjai is. 
 

 
 

2015. november 3.  A nagyváradi civil szervezetekkel való találkozás részeként, 

együttműködési szerződés aláírására került sor a nagyváradi Tanoda 

Egyesülettel. 

 



    
 

2015. november 3.  Rendkívüli Közgyűlés az Alapszabályunkkal kapcsolatos 

bírósági kifogások rendezése érdekében. A Közgyűlésen a résztvevők egyhangú 

szavazattal fogadták el az Alapszabályunk – bírósági kifogásoknak megfelelően 

– átdolgozott változatát. 
 

    
 

2015. november 9.  Az Ifjúsági Tagozat céljai között szerepel, hogy 

hadtörténelmi témájú előadásokkal segítsék az iskolákban folyó oktatást, s ezzel 

együtt népszerűsítsék nemzetünk hadtörténelmét. Ennek szellemében került sor 

Oláh László – a nagy háború katonai és történelmi érdekességeiről szóló – 

előadásaira a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, ahol valamennyi hetedik 

és nyolcadik osztályos tanuló jelen volt. 

 

     
 

2015. november 11.  A Baráti Körünk is kapcsolódott a 11-11-11 nemzetközi 

gyertyagyújtási akcióhoz. Elnökségünk tagjai és tagtársai nagyon helyszínen 

gyújtottak gyertyát a katonahősök emlékére. 

 

2015. november 13.  A Táncsics Mihály Általános Iskolában folytatódott az 



Ifjúsági Tagozat által a különböző tanintézetekben folytatott előadássorozat, 

melynek során ezen a napon Oláh László tartott előadást az iskola 8.a. osztálya 

diákjainak. 

 

2015. november 15.  A Katonai Emlékpark hatodik évadának zárása, melyhez 

kapcsolódóan megrendezésre került a Felderítők Napja rendezvénysorozat is. 

Az egész napos rendezvény első részében, a Felderítők Napjához kapcsolódó 

programelemekre került sor, melyek védnökségét a tagjaink sorába néhány hete 

felvett Tánczos László nyugállományú vezérőrnagy úr vállat el. A több előadás, 

bemutató és kiállítás szemléletesen mutatta be a felderítő katonák tevékenységét. 

A nap végén Dr. Görög István elnökhelyettes úr, a KEMPP ügyvezetője foglalta 

össze a hatodik évadot, visszatekintett az eredményekre, majd ünnepélyes 

keretek között vonta le a zászlót a Nemzeti Emlékhelyet jelölő sztéléről. 

befejezésként Fucsku Sándor vezérőrnagy úr, az MH Összhaderőnemi 

Parancsnokság parancsnoka méltatta azt az igyekezetet, mellyel a Baráti Körünk 

és a Katonai Emlékpark segíti a honvédelem ügyét. 

 

2015. november 17.  A Tiszti Kaszinó és a Baráti Körünk közös 

rendezvényeként biztonságpolitikai estet szerveztünk az Iszlám Államról és 

annak lehetséges következményeiről. A rendezvény nagy sikere okán 

kezdeményezzük félévente, aktuális biztonságpolitikai témák feldolgozását. 

 

2015. november 19-22.  Dr. Karsai Béla, Dr. Görög István és Sajner Gyula urak 

olaszországi utazása és megbeszélései a nemzetközi kapcsolataink erősítése, az 

első világháborúhoz kapcsolódó és a térségben lévő emlékhelyeink 

fenntartásának biztosítása érdekében. 

  
2015. november 21.  A Fejér Megyei Príma Díj ünnepélyes átadásán Benkő 

Andrea tagtársunk különdíj elismerésben részesült, mivel áldozatos közösségi 

munkájával kiérdemelte, hogy a díjra jelölt tíz személy között lehetett. A 

rendezvény során Oláh László „Fejér Megyei Közügyekért Díj”-at vehetett át. 

 

2015. november 23.  A Székesfehérvári Törvényszék – elfogadva a Ptk. 

változásnak megfelelően módosított Alapszabályunkat – elrendelte a Baráti 

Körünk nyilvántartott adataiban történt változások átvezetését, s ezzel a civil 

szervezetünk megfelel a törvényi szabályozásoknak.   

 



2015. november 26.  A Katonai Emlékpark taggyűlésén, Dr. Karsai Béla elnök 

úr képviselte a civil szervezetünket. 

 

2015. november 26.  Első alkalommal szervezett a Baráti Kör tagjainak 

„Borestet a barátság jegyében”. Silye Sándor programvezető kezdeményezésére, 

a résztvevő 31 fő tagtárs önköltséges esten vehetett részt. A program jól 

segítheti a baráti kapcsolatok erősödését és a tagság rétegigénye kielégítését. 

 

2015. november 27.  Egyre rendszeresebbé válnak az Ifjúsági Tagozat által 

vállat, elsősorban hadtörténelmi témájú előadások. Ezen a napon Oláh László 

tartott előadást a Táncsics Mihály Általános Iskolában.  

 

2015. november 28.  Az előző három év sikere után már szinte természetes, 

hogy folytatjuk a rajzpályázatok szervezését. Ezen a napon került meghirdetésre 

a 2016. évi nemzetközi gyermekrajzpályázatunk, melynek címe: „Az én váram – 

az én hazám”. Reméljük, hogy ez alkalommal is nagyon sok gyermek 

kapcsolódik a felhívásunkhoz és alkotásaikban megjelennek történelmi váraink. 

 

 
 

2015. november 30.  A Vörösmarty Szakképző vezetése felkérte a Baráti 

Körünk Ifjúsági Tagozatát, hogy az első világháborúhoz kapcsolódó 

előadásokkal segítse a Vörösmarty Nap megrendezését, a tanulók programjának 

tartalmassá tételét. A rendezvényen, az Ifjúsági Tagozatból Geguss Ákos és 

Oláh László vettek részt. 
 

   
 

2015. december 3-7.  Dr. Karsai Béla elnök úr és Dr. Görög István 

elnökhelyettes úr látogatása Gyergyószentmiklóson. A látogatás során 

együttműködési megállapodás került aláírásra a helyi Széchenyi Alapítvánnyal, 

ami hosszú távon biztosítja a Gac oldalban található emlékmű folyamatos 



gondozását és a rendezvények színvonalát. A Szent Miklós napok programja 

részeként Dr. Görög István előadást tartott az első világháború emlékére 

szervezett konferencián. A delegáció találkozott a város és a térség 

önkormányzati vezetőivel, valamint visszaútban Sárközy Zoltán elnök úrral 

Nagyváradon, ahol a 2016. évi Varadinum Napok programját is pontosították. 

 
 

 

 

 


