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 Az Egyesület elnöksége – véget vetve a nyári nagy lazításnak – ülést tartott a 

Stefánia Palota Tisztiklubban.  

 Első napirendi pontként elfogadta és üdvözölte kettő fő új tagunknak az 

Egyesületünkbe való jelentkezését. Új tagként bejegyzésre került egy fő 

nyugállományú rendőrszázados bajtársunk Budapestről és egy fő bajtársunk a 

kaposvári munkacsoport tagjaként. Szívből köszöntjük az új tagokat és várjuk, hogy 

aktívan vegyenek részt programjainkon, rendezvényeinken! Kívánjuk nekik, hogy a 

béketámogatás során kialakult bajtársi hagyományok őrzésében, azok ápolásában 

érjenek el szép sikereket és érezzék jól magukat Egyesületünk közösségében! 

 

 További napirendi pontként az elnökség megbeszélte az év harmadik 

negyedévére betervezett programokat és az azok előkészítésével, megszervezésével 

kapcsolatos teendőket. Ennek keretében a következő rendezvényeket hagytuk jóvá és 

beszéltük meg: 

 

1. Szeptember 21-én 17 órai kezdettel megemlékezünk a Béke Világnapjáról 

Budapesten a Stefánia Palota Tisztiklub Gobelin termében. 

 A program főszervezője: Udvardy Endre nyá.mk.alezredes 

 

2. Október első hetében részt veszünk Dr. Török László posztumusz 

dandártábornok missziós hősi halálának 10. évfordulója tiszteletére 

rendezendő, koszorúzással egybekötött megemlékezésen. 

 A program főszervezője: Guti Miklós mk.alezredes 

 

3. Október első felében beszámolót tartunk a rendőri békefenntartók 

tevékenységéről, feladataikról, tapasztalataikról, melyet közös vacsorával  

kötünk össze a Monarchia Étteremben. 

 A program főszervezője: dr. Szabó Miklós nyá.r.alezredes 

 

4. Az őszi hónapokban az Egyesület tagjainak aktívabb bevonásával folytatni 

kívánjuk a különböző fővárosi és vidéki városok középiskoláinak és polgári 

klubjaik felkérései alapján a békefenntartásról, a béketámogató missziók 

bemutatásáról szóló előadások megtartását. 

 A program főszervezője: Udvardy Endre nyá.mk.alezredes 

 



      5. A Fegyverzet-ellenőri Csoportunk vezetése által tervezett éves második

 ellenőrzési objektum meglátogatására is sor kerül az őszi hónapok során.  

      A program főszervezője: Lajti Endre nyá.ezredes 

 

      6. Az év hátralevő hónapjaiban az Almanach készítő csoport folytatja

 tevékenységét. Konzultációikat, megbeszéléseiket minden hónap második

 szerdája délután 15.00-kor tartják a Stefánia Palota Tisztiklub kávézójában. 

 A program főszervezője:  Komka Béla nyá.alezredes.     
 

 Az Egyesület elnöksége tisztelettel várja tagjaink további javaslatait és aktív 

részvételét a betervezett programok során! 

 

Bajtársi üdvözlettel, 

        Komka Béla nyá.alezredes 

                   szervezőtitkár 

 
 

 

 

 

 


