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 Az Egyesület elnöksége megtartotta soron következő ülését a Stefánia Palota 

Honvéd Kulturális Központban, amelyen a következő kérdések voltak napirenden.  

  

 Első napirendi pontként Sossey Alaoni Edit (Varga Edit) őrnagy tájékoztatása 

alapján megbeszéltük az egyesület pénzügyi helyzetét, az okmányok naprakészségét. 

Az előző évi hagyomány szerint az idén is az egyesületi tagok által felajánlott és 

átutalt SZJA 1%-ok összegét a béketámogató missziók során hősi halt bajtársaink 

gyermekei részére karácsonyi ajándékok vásárlására tervezzük fordítani. 

  

 Második napirendként elnökünk, Udvardy Endre nyá. alezredes a szervezeti 

élettel kapcsolatos kérdésekről adott tájékoztatást. 

Egyesületünk folytatja a finn partnerszervezettel való kapcsolatok építését. 

Ennek jövőépítő megbeszélésére kiváló lehetőség nyílik a december 10-én este a 

Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központban megtartandó közös vezetői 

megbeszélés keretében. 

Egyesületünket az osztrák fél is megkereste már kapcsolatfelvételre. Ennek 

kidolgozása és kivitelezése a jövő évi feladatok között fog szerepelni. 

Komka Béla szervezőtitkár elmondta, hogy újabb jelentkező érkezett a 

kaposvári munkacsoportba. Az elnökség Dr. Czövek László mk. alezredest 

egyhangúan az egyesület tagjai közé fölvette. 

A továbbiakban az elnökség pontosította a tagdíjbefizetések helyzetét és ezúton 

is kéri és felhívja a tagság figyelmét az éves tagdíjelmaradások rendezésére! ( A 

tagdíjak befizetésének módját a gazdasági titkár megkeresésével (elérhetősége a 

Honlapunkon) vagy a Honlapunkon található bankszámlaszámunk használatával lehet 

rendezni.) 

 

 Harmadik napirendként megbeszéltük az év negyedik negyedévi feladatainkat, 

rendezvényeinket. A hátralévő időszakban kettő rendezvényt tervezünk megtartani. 

 

 1. A Fegyverzet-ellenőri Munkacsoport és a béketámogató missziókat megjárt 

bajtársaink éves záró találkozójára 2011. december 09-én 17.00 órai kezdettel, a 

Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központ helyiségeiben kerül sor!  

A rendezvény egy misszióból hazatért egyesületi tagtársunk beszámolójával 

indul, majd őt követi a fegyverzet-ellenőrök éves aktivitásról és 2012. évi terveikről 

szóló tájékoztató. A kérdések megválaszolása után egy közösen elfogyasztott 

vacsorával, bajtársi beszélgetéssel kívánjuk zárni a 2011-es évünket. 
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Az elnökség a rendezvény előkészítése és levezetése segítésére tisztelettel felkéri az 

Egyesület tagjai közül a következő személyeket: 

Lajti Endre nyá.ezds. – meghívások, visszaigazolások, 

vendégek fogadása, a rendezvény 

levezetése; 

Nosza Vilmos alez. – előadók fogadása, termek előkészítése; 

Ávéd Mária nyá. mk.alez. – vendégek fogadása, a rendezvény  

dokumentálása; 

Dézsi Irén – meghívások, visszaigazolások; 

Wilhelm József nyá.ftzls.  – termek technikai előkészítése, 

fényképek készítése, vendégek 

fogadása; 

Komka Béla nyá.alez. – teremigénylés, előadások technikai 

(20/3267-339)  előkészítése; 

 

 2. A Katonahősök Árváinak Karácsonyát ez évben is a Honvédelmi 

Minisztérium rendezvényeihez kapcsolódva, de a minisztériumi rendezvény 

előkészítőinek kérésére attól különválva, és fókuszálva a béketámogató műveletek 

során hősi halált halt bajtársaink árváira, kívánjuk megtartani! 

A rendezvényre 2011. december 16-án a délutáni órákban, a Stefánia Palota 

Honvéd Kulturális Központban kerül sor. 

Az elnökség a rendezvény előkészítése és levezetése segítésére tisztelettel 

felkéri az Egyesület tagjai közül a következő személyeket: 

Udvardy Endre nyá.alez. – kapcsolatfelvétel a minisztériumi 

szervezőkkel,  a rendezvény 

előkészítése és levezetése; 

Dr Szabó Miklós nyá.r.elez. – a rendezvény helyének előkészítése, a 

rendezvény dokumentálása; 

Boldizsár Gábor ezds. –  a megajándékozandó család(ok) 

kiválasztása, velük a kapcsolat 

felvétele, ajándékok átadása; 

Szűcs Gábor nyá.alez. .– a megajándékozandó család(ok) 

kiválasztása, velük a kapcsolat 

felvétele, ajándékok megvásárlása, 

becsomagolása; 

Szilágyi István szds. – ajándékok átadása; 

Géczi Sándor zls. – ajándékok átadása; 

Somosy Ferenc nyá.tzls. – ajándékok megvásárlása, 

Sossey Alaoni Edit őrgy. – ajándékvásárlás, az ajándékok 

becsomagolása, számlák kezelése;  

Rendezvényeinkre tisztelettel várjuk tagságunk és pártoló tagságunk 

jelentkezését és szívesen látjuk kedves hozzátartozóik részvételét is! 

 

Az Egyesület elnöksége tisztelettel várja tagjaitól javaslataikat és 

felajánlásaikat a 2012 évi munkatervünk összeállításához! 

 

Bajtársi üdvözlettel, Komka Béla nyá.alezredes 

 szervezőtitkár 


