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HÁTTÉRANYAG 

a 2017. január 25-i elnökségi ülésre 
 

Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak áttekintése 

2016.november 4.– 2017. január 25. 
 

2016. november 4. – Soros elnökségi ülés, melyen meghívottként részt vett Vargha 

Tamás, miniszter-helyettes úr is. Az Elnökség áttekintette az elmúlt és a következő 

időszakot, s meghatározta az év utolsó hónapjainak feladatait, valamint megkezdte a 

2017-es esztendő részletes tervezését. 

Dr. Ladányi István úr, elnökségi tag új munkakörbe került, mely egyben 

helyőrségváltást is jelent számára, s így az elnökségi tagsági megbízatását a jövőben 

vállalni nem tudja. A lemondását – az eddigi magas színvonalú tevékenysége 

elismerése és megköszönése mellett – az Elnökség tudomásul vette, és továbbítja a 

Közgyűlés elé. 

Az Elnökség a tagjaink sorába felvette Dr. Bukli Ádámot, akit elnök úr felkért, hogy 

lássa el a szervezet jogi képviseletével járó feladatokat.  

 

2016. november 11. – A városunk tradicionális katonatemetőjében, a székesfehérvári 

Szentlélek temetőben Baráti Körünk volt a házigazdája az egyre ismertebb és egyre 

többeket megmozgató kezdeményezésnek, amit Németh István barátunk több éve 

indított. A 11. hónap 11. napján 11 óra 11 perckor meggyúló mécsesek az első 

világháborút lezáró megállapodás aláírásának időpontjához igazodóan tisztelegtek az 

elhunyt katonahősök előtt. A rendezvényünkön részt vett és beszédet mondott Böjte 

Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója is. 

Tagtársaink más helyszíneken is kapcsolódtak a kezdeményezéshez. 
 

 
 

2016. november 11-12. – Orosháza Gyopárosfürdőn rendeztük meg a Baráti 

Körünkkel szoros kapcsolatot ápoló nagyváradi civil szervezetek vezetőivel folytatott 

tervegyeztető találkozót. A megbeszélésen megjelent Pásztor Sándor úr, Bihar megye 

elnöke, Kecse Gabriella, a Tanoda Egyesület elnöke és Sárközy Zoltán, a Várszövetség 

elnöke. A rendezvényünk házigazdája Dávid Zoltán úr, Orosháza polgármestere volt. 

A nagyszerű munkafeltételek között folytatott megbeszélés megerősítette a 

szervezeteink közötti kapcsolatot és bíztató alapot teremtett a 2017. évi közös munka 

számára. Örömünkre elfogadta meghívásunkat és a találkozó munkájában végig jelen 

volt Dr. Petrin László, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatója. A Baráti 
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Körünket Dr. Karsai Béla elnök, Sajner Gyula FB elnök és Dr. Görög István 

elnökhelyettes képviselte.  

 

2016. november 13. – Ismét egy sikeres évad fejeződött be a Katonai Emlékparkban, 

ahol az ünnepélyes évadzáró alkalmával Dr. Görög István, a Katonai Emlékpark 

ügyvezetője, Baráti Körünk elnökhelyettese foglalta össze az évad eredményeit és 

méltatta sikereit.  

 

2016. november 15. – Baráti Körünk és a Fehérvár Tiszti Kaszinó közös 

szervezésében, a Megyeháza Dísztermében került sor Dr. Kaiser Ferenc, egyetemi 

docens előadására, melynek témája a vízbiztonság volt. 

 

2016. november 17. – Fájó szívvel búcsúztunk Krajcsovics István tagtársunktól. 

 

2016. november 21. – A Zentai Úti Általános Iskolában kialakított „Iskola-galéria” és 

az első kiállítás (Simon M. Veronika kiállítása) megnyitása. Az iskola vezetése 

meghívta a rendezvényre az Ifjúsági Tagozatot, melyet Oláh László képviselt. 

 

2016. november 30. – A „Közös Légtér” kiállítás bontása Veszprémben. A helyszínt 

biztosító Megyei Könyvtár munkatársai elmondták, hogy a kiállítást az egy hónap alatt 

több mint 340 fő nézte meg. 

 

2016. november – Elkészült a szeptemberben megrendezett, „NATO az 

iskolatáskában” konferenciánk szerkesztett anyaga, melyet Prof. Dr. Sorosy Tamás 

szerkesztett egységes és szép kiállítású kötetté. Munkáját Boros Ágnes, Dr. Görög 

István és Sajner Gyula segítette. A kiadvány honlapunkon is megtekinthető. 

 

 
 

2016. december 01. – A szigetszentmiklósi Kardos István Általános Iskola és 

Közgazdasági Szakgimnázium felkérése alapján az Ifjúsági Tagozat tagjai – Geguss 

Ákos és Szegleti Tamás – az iskola által szervezett Kardos-Hét keretében rendhagyó 

történelemóra keretében tanították meg a diákoknak az 1848/49-es szabadságharc 

fegyverfogásait és alaki mozzanatait. Oláh László, jelen esetben a Katonai 

Emlékparkot képviselve vett részt a programban, s több hadtörténelmi témájú előadást 

tartott. 



 
 

 

2016. december 11. –Baráti Körünk évzáró együttléte a Nyitrai úti Közösségi Házban. 

László Tibor és Silye Sándor elnökségi tagok szervezésében került sor a rendezvényre, 

melyen részt vett Warvasovszky Tihamér, tiszteletbeli elnökünk is. A programot a 

Fejér Megyei Szent György Oktató Kórház Énekkarának műsora (Tóka Szabolcs, 

orgonaművész, karnagy vezetésével) tette tartalmasabbá és ünnepibbé. A köszöntőket 

követően adományok átadására is sor került, melynek keretében Baráti Körünk is 

ajándékot küldött a katonai szolgálatteljesítésük során életüket vesztettek 

gyermekeinek. A rendezvényt baráti beszélgetés zárta, melyhez a harapnivalót a 

tagtársaink biztosították, igazolva körünk közösségi erejét. 
 

 
 

2016. december 14. –Baráti Körünk - hadtörténelmi ismereteink bővítése érdekében - 

tanulmányi utat szervezett Bécsbe, melyen részt vettek a Katonai Emlékpark 

munkatársai is. A rendezvény elsődleges célja az volt, hogy a hadtörténelmi ismeretek 

népszerűsítésében aktív szerepet vállaló tagtársaink, valamint a KEMPP munkatársai, 

történelmi környezetben, Igari Antal úr szakszerű vezetésével újabb ismereteket 

szerezzenek. A program során látogatást tettek a bécsi Hadtörténeti Múzeumban, 

valamint a belváros magyar történelmi vonatkozású nevezetességeinél. 
 

 
 

2016. december 16. – Bányai László tagtársunk nagy örömmel fogadta az Őt 

meglátogató Dr. Görög István és Kollár Endre urakat. Laci bácsi 87. életévében is 

csodás szellemi frissességgel idézte fel a közös emlékeket, s még a 2017. évi 



programjainkban is feladatot vállalt, hiszen lelkesen készül a szeptember végi sukorói 

Haditanács szónoki feladatára. Jó egészséget és töretlen lelkesedést kívánunk!   
 

 
 

2016. december – Az év végére összeállított statisztika adatai szerint Baráti Körünk 

munkáját tagjaink több ezer óra önkéntes munkával támogatták. 

 

2017. január 12. – Az 1943. január 12-i nemzeti tragédia évfordulóján a Mészeg-

hegyi Doni Emlékkápolnánál került sor a Don-kanyar katonai áldozataira történő 

közös emlékezésre. Bobory Zoltán úr felolvasta a lengyel nagykövet emlékező 

gondolatait, majd Spányi Antal megyéspüspök emlékező miséje, a más felekezetek 

képviselőinek gondolatai és imája követte.  

A cserkészek által rakott máglyatűzből az ég felé felszálló százezernyi világító szikra 

is a doni áldozatokra emlékezett.  

 

2017. január 13.  – Egy érmelléki település, Bihardiószeg adott helyt a Bihar megyei 

magyarság doni hősökről szóló megemlékezésének, amire meghívást kapott Dr. Görög 

István, Baráti Körünk elnökhelyettese.  

 
 

 

2017. január 19. – A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett HM központi 

ünnepségen, Oláh László vehette át a „Tóth Zsigmond emlékplakett” elismerést, 

Szelekovszky Ernő úrtól, a HTBK OSZ elnökétől. 

 



       
 

 

2017. január 24. – A Nyitrai Úti Közösségi Házban került megrendezésre a „Kinn, - 

padon” elnevezésű program, melynek keretében Silye Sándor „vallatta” a munkájáról 

és a színházi hitvallásáról Dr. Matuz Jánost, a Székesfehérvári Vörösmarty Színház 

intendánsát. A Baráti Körünk újszerű közösségi rendezvényén közel ötvenen vettek 

részt.      

     
 

 

 


