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VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS
2011. április 14.
Időpontja: 2011. április 14. 16:00 óra
Helye: Székesfehérvár – MH Összhaderőnemi Parancsnokság, Zrínyi terem
A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete alapszabálya
szerint a Választmány a szervezet ügyintéző és képviseleti (vezető) szerve, amely két
Közgyűlés között a Baráti Kör munkáját, tevékenységét szervezi és irányítja a
jogszabályok, az alapszabály, valamint a legfelsőbb szerv döntéseinek megfelelően.
E feladatának végrehajtása és funkciójának megvalósítása érdekében került
összehívásra a Közgyűlést követő első választmányi ülés.
Dr. Görög István, a Baráti Kör első alelnöke – mint levezetőelnök – köszöntötte a
választmányi ülés résztvevői, a választmány tagjait és a meghívott vendégeket. A
résztvevők aláírásával hitelesített névjegyzéket az 2. számú melléklet, a Jelenléti ív
tartalmazza.
A Választmány összetétele:
Dr. Cser-Palkovics András, elnök
Dr. Görög István, első alelnök
Karsai Béla és Sulyok János, alelnökök
Oláh László, titkár
Sárközi Tamás, ügyvezető
Szabóné Polyák Petra, gazdasági vezető
Nagy Károly, Sándor Csaba, Benkő-Igaz Krisztina, Németh János, tagok.
A levezetőelnök bejelentette hogy 2 fő (Benkő-Igaz Krisztina és Nagy Károly) előre
jelezte távolmaradását, de a Választmány a jelenlévő 9 fővel határozatképes.
A levezetőelnök a jegyzőkönyv vezetésére Oláh Lászlót kérte fel, akinek ez irányú
megbízatását a Választmány egyhangú szavazatával megerősítette.
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Dr. Görög István levezetőelnök ismertette a választmányi ülés tervezett napirendi
pontjait, mely – egy kiegészítéssel – megegyezik a meghívóban szereplő napirendi
pontokkal:
1. Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság 2007. évben megkötött együttműködési
megállapodásának értékelése, az együttműködés során a következő években
megvalósítható feladatok megvitatása.
2. A Doni kápolna környezeti rendezésére pályázati támogatás alapján a beruházás
megvalósításának ütemtervének elfogadása.
3. A baráti körünk feladatai az ifjúság honvédelmi nevelésének támogatásában.
4. A baráti kör 2011. májusi feladatai, határozat a szükséges erőforrások biztosításáról.
5. Egyebek: - a Közgyűlést követő szervezeti feladatok megvitatása
- a számla feletti rendelkezés
- az SzMSz és a működési utasítás előkészítése.
Az előre eltervezett napirendi pontok kiegészítéseként a levezető elnök javasolta, hogy
a szeptembere tervezett kirándulás (Az Árpád-házi Királyok nyomában –
Dalmáciában) előkészületeivel kapcsolatban a Választmány hallgassa meg a
kirándulás szervezésével megbízott Tóvári Róbertet, és határozza meg a következő
feladatokat.
A Választmány az előre meghatározott napirendi pontokat, valamint a kiegészítést
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta.
A Választmány abban is egyetértett, hogy a célszerűség kedvéért az első napirend előtt
tekintse át a kirándulás előkészítésének és szervezésének kérdéseit.
Tóvári Róbert: Az Árpád-házi Királyok nyomában – Dalmáciában elnevezésű
emléktúra előkészítése időarányosan halad. A tervezett időpont: 2011. szeptember 3-7.
A kirándulás autóbuszigényét a korábbi években már együttműködő vállalkozóval
szeretné végrehajtani, akivel az előzetes egyeztetés már megtörtént.
Tóvári Róbert tájékoztatta a Választmányt a tervezett útvonalról és programelemekről.
A szálások előzetes lefoglalása érdekében 280.000,- Ft átutalása szükséges. A
Választmány az előleg átutalását támogatja, mivel a kirándulás előzetes és elfogadott
költségvetése ezt az elemet is tartalmazza.
Az emléktúra résztvevőinek a köre még nem teljes, további résztvevők jelentkezésére
még van lehetőség. Ezzel kapcsolatban Sándor Csaba azt a javaslatot tette, hogy a
Baráti Körünk tagságának tevékenységét és aktivitását azzal is támasszuk alá, hogy a
nem tagjaink 1.000 Ft-tal több költséget fizessenek.
A Választmány az előkészületekről szóló tájékoztatót, az előleg átutalhatóságát és
Sándor Csaba javaslatát egyhangúlag elfogadta.
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A Választmányi ülés első hivatalos napirendi pontja előtt Kovács József vezérőrnagy
úr, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka tisztelettel
köszöntötte az ülés valamennyi résztvevőjét, megkülönböztetett tisztelettel az Elnök
urat és megköszönte, hogy a HTBK Székesfehérvári Szervezete a tisztújító
közgyűlését követő első választmányi ülését a Parancsnokságon tartja és önálló
napirendben tárgyalja az együttműködés helyzetét és további lehetőségeit, feladatait.
Dr. Cser-Palkovics András úr, a Baráti Kör elnöke válaszában kiemelte, hogy a
szervezetünk alapcéljai között kiemelt helyet foglal el a Honvédség helyi
szervezeteivel való szoros együttműködés, amely Székesfehérváron példaértékű.
Megköszönte, hogy a Parancsnokság helyszínt és ideális feltételeket biztosít a
választmányi üléshez. Azt is kihangsúlyozta, hogy nem véletlen, hogy a tisztújítást
követő első választmányi ülés első napirendi pontja az együttműködésünk áttekintése
és a további szoros együttműködés kereteinek biztosítása.
1. Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság 2007. évben megkötött
együttműködési megállapodásának értékelése, az együttműködés során a
következő években megvalósítható feladatok megvitatása.
Előterjesztő: Dr. Görög István, első alelnök
A Baráti Kör első alelnöke a napirend beterjesztése során részletes áttekintést nyújtott
az együttműködés eredményeiről, melyet ppt-s kivetítéssel, és sok képpel tett
szemléletessé. Az összefoglaló nagyon magas színvonalú, sokrétű együttműködést és
komoly eredményeket mutatott be.
Kovács József vezérőrnagy úr a hozzászólásában kiemelte, hogy nagyon sok civil
szervezet keresi a kapcsolatot a hadsereggel, de többségük csak kér, de nem kínál
semmit, ami a honvédelem ügyének valódi támogatását jelentené. Az egyetlen olyan
szervezet, amely véleménye szerint megfelel a kor eszmei követelményeinek az a
HTBK helyi szervezete. Fontosnak tartja, hogy más civil szervezetek is váljanak a
honvédelem ügyének valódi támogatóivá és ebben az esetben az MH Összhaderőnemi
Parancsnoksága is meg fogja találni az ilyen szervezetek támogatási lehetőségét.
Kiemelte továbbá, hogy a fontosnak érzi a „Fehérvári gondolat”-ot, amely egy
széleskörű együttműködésen alapulva válhatna valódi értékké, és egy honvédelmi
eszméhez kapcsolódva, valós értékrend mentén mutathatna utat a további fejlődéshez.
Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a HM
Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal, illetve a HTBK együttműködése
biztosítaná a gerincet, mely mellé más szervezetek és egyének sorakozhatnának fel.
Dr. Cser-Palkovics András, elnök úr a napirendet kiegészítve elmondta, hogy a
HTBK együttműködése a várossal példaértékű, ugyancsak példaértékű a város és a
városban szolgáló katonai szervezetek, alakulatok együttműködése és ez a kép a
HTBK és a hadsereg együttműködésének magas színvonalú és tartalmú
együttműködésével vált teljessé.
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A város is nagy hangsúlyt kíván fektetni az ifjúság honvédelmi nevelésére, melynek
egyik eleme egy ezt segítő tankönyv megjelentetése lesz.
Összességében megállapítható, hogy a Magyar Honvédség Összhaderőnemi
Parancsnoksága és a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete
közötti együttműködés példaértékű és a napirendet lezáró határozat is ezt tükrözi:
A Választmány 9/2011.(04.14) számú határozata
•

•

•

A HTBK választmánya és a MH ÖHP parancsnoka áttekintették és értékelték a
szervezeteik között 2007. május 15-én megkötött Együttműködési
Megállapodás helyzetét. Megállapították, hogy a megállapodás jól szolgálta a
Székesfehérvár város és környéke polgári lakossága és a honvédség kapcsolata
erősítését, a honvédség iránti közbizalom megerősítését, a honvédelmi
hagyományok ápolását és az ifjúság hazafias honvédelmi nevelését.
Döntöttek, hogy a következő évekre is keret jellegű megállapodást kívánnak
kötni, melynek éves konkrét feladataira vonatkozóan a megállapodás
mellékleteként évente a HTBK cselekvési tervéhez kapcsolódó szerződést
kötnek.
A megállapodás aláírására 2011. májusában a szervezet elnöke felhatalmazást
kap.

A Választmány a határozatot egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
elfogadta.

2. A Doni kápolna környezeti rendezésére pályázati támogatás alapján a
beruházás megvalósításának ütemtervének elfogadása.
Előterjesztő: Szigeti Gyula
Szigeti Gyula, a napirend előterjesztője a bevezetőjében összefoglalta a Doni kápolna
kialakításának történetét, melyben a vezető szerepet a civil összefogás és társadalmi
szervezés játszotta.
Napjainkra fontossá és szükségessé vált a terület rendbetétele, illetve ehhez
kapcsolódóan a terület jogi/birtokosi rendezése is.
A Doni kápolna környezetének rendezése – elsősorban a talajerózió miatt – vált szinte
halaszthatatlanná. A kápolna környezetének rendbetételi terve magában foglalja a
hegyoldal szilárdítását, eróziójának megállítását, a vízelvezetést, az áram odavezetését
és a térvilágítást, a térburkolást és a kényelmes tereplépcső kialakítását.
A munkálatok költsége bruttó 10 millió Forint. A munkák elvégzésére meghívásos
pályázatot kell majd kiírni.
Az előterjesztést kiegészítve Dr. Cser-Palkovics András úr elmondta, hogy a város
előfinanszírozza a projectet, melynek elszámolását 2012-ben kell majd elvégezni.
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Javasolta továbbá, hogy a Fejér Megyei Ipar és Kereskedelmi Kamara bevonása
célszerű lenne.
A választmány a kiegészítésekkel együtt a napirendet elfogadta és egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozta.
A Választmány 10/2011 (04.14) számú határozata.
 A választmány megtárgyalta a Doni kápolna környezetének rendezése
érdekében benyújtott pályázata eredményeként a MVH 209/1916/1/15/2010
határozatot, melynek értelmében nettó 7 994 335 Ft támogatásban részesült.
 A Doni kápolna megvalósítása érdekében konzorciumot kezdeményez,
melyben részvételre hívja a:
o VADEX Mezőföldi Erdő és Vadgazdálkodó Zrt-t, mint a terület
kezelőjét,
o Pákozd Önkormányzatát, mint a terület felett illetékes önkormányzati
szervet,
o A Székesfehérvári Egyházmegye Egyházmegyei Hivatalát, mint az
elkészülő objektum üzemeltetőjét,
o Székesfehérvár MJ Város Önkormányzatát, mint a beruházás
előfinanszírozóját,
o Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságát, mint a
hagyományőrzésben érdekelt honvédségi felet.
 A konzorcium vezetését a Baráti Kör felvállalja, felhatalmazza a szervezet
elnökét a konzorcium vezetésére és a szerződés aláírására.
 A Baráti Kör a munka koordinálásával megbízza Szigeti Gyula tagtársunkat,
aki egyben a tervező művezetői feladatokat is ellátja.
 A baráti kör felhívást fogalmaz meg a beruházás támogatása érdekében, mely a
szükséges kb 2 millió Ft forrás hozzájárulást teremti meg.

3. A baráti körünk feladatai az ifjúság honvédelmi nevelésének támogatásában.
Előterjesztő: Németh János
Németh János úr az előterjesztésében a honvédelmi nevelés fontosságáról, helyéről és
szerepéről, az identitásról, a Nemzeti Alaptantervről és a honvédelmi nevelés
koncepciójáról tartott összefoglalást.
Az előadását ppt-s kivetítéssel támasztotta alá, mely a jegyzőkönyv 3. számú
melléklete.
A napirenddel kapcsolatban a Választmány az alábbi határozatot hozta egyhangú
szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
A Választmány 11/2011. (04.14) számú határozata
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 A baráti kör választmánya megvitatta a Baráti Kör feladatai az ifjúság
honvédelmi nevelése támogatásában című napirendet. A szervezet hosszú
és rövidtávú feladatainak kidolgozásának koncepciójával egyetért. Felkéri
Németh János tagtársunkat a tervek részletes kidolgozására, a szükséges
egyeztetések lefolytatására és a baráti kör ez ügyben történő szakmai
képviseletére.

4. A baráti kör 2011. májusi feladatai, határozat a szükséges erőforrások
biztosításáról.
Előterjesztő: Oláh László
Oláh László a napirend felvezetéseként elmondta, hogy a szervezetünk számára
minden évben két kiemelkedő hónap van, a május és a szeptember. A közelgő
nagyszabású és kiemelkedő jelentőségű rendezvények miatt szükséges a májusi
programok részletes áttekintése, megtárgyalása.
Május 9. Az Európai Béke Napja. – a Baráti Kör telephelyeként működő Katonai
Emlékpark Pákozd helyszínt biztosít egy koszorúzási ünnepségnek, melynek ránk eső
költségét a koszorú jelenti, illetve figyelmet kell fordítanunk a rendezvény széleskörű
megismertetésére és népszerűsítésére is.
Május 12. MILITARY KLUB vetélkedő – a közel 10 éve futó programsorozat - a
tanév rendjéhez igazodóan – ismét a zárásához közeledik. A 2010/11-es tanévhez
kapcsolódó MILITARY KLUB tematikája a Rákóczi szabadságharc 300.
évfordulójához kötődik. A tavalyi vetélkedő helyszíne az MH ÖHP volt és az idén is
ott szeretnénk megrendezni.
Kovács József vezérőrnagy úr kiegészítésként elmondta, hogy számára és számukra
is nagyon fontos ez a program és az MH ÖHP ebben az évben is örömmel várja a
vetélkedőre érkező fiatalokat, illetve a Parancsnokság további segítséget is ajánl a
rendezvényhez.
Oláh László megköszönte a felajánlást és röviden összefoglalta a vetélkedő
megrendezéséhez kért segítséget: díszterem (berendezve, hangosítással és kivetítéssel),
nyomdai szolgáltatás a feladatlapok sokszorosítása és az oklevelek nyomtatása
érdekében, személyi segítség a Parancsnoki Iroda állományából (Draviczné Adamek
Krisztina), ajándéktárgyak felajánlása a nyertes vagy helyezett csapatoknak, üdítő
vagy ásványvíz.
Az előterjesztő azt is kiemelte, hogy az elmúlt években támogatást nyújtott a megye és
a város is és ennek érdekében ez évben is kéréssel fognak az önkormányzatokhoz
fordulni.
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A MILITARY KLUB-ról szólva összegzésként kihangsúlyozta, hogy a
programsorozat ebben az évben is jól szolgálta a Baráti Kör honvédelmi neveléssel
kapcsolatos célkitűzéseit és népszerű, tartalmas programot biztosított a város fiataljai
számára.
A vetélkedő költségvetéséről szólva elmondta, hogy a zsűri díjazására, ajándéktárgyak
vásárlására, pogácsa és édesség vásárlására kell fordítanunk, de szerencsére ez a
tervezett (300.000,- Ft) összeg alatt tarható lesz, részben az MH ÖHP felajánlása,
részben pedig szponzori támogatás miatt (a Praktiker Áruház biztosít
ajándéktárgyakat, illetve a decemberi programhoz is biztosított már ajándékokat és így
akkor arra nem kellett költeni).
Május 18. – Katonasírok rendbetétele.
A városunkban nagyon sok katonai sír van, melyek jelentős része már nem látogatott,
elhanyagolt. Ennek ellensúlyozására a Baráti Kör az MH ÖHP és a város
együttműködésével egy programot indít, melynek első lépéseként május 18-án 3
katonasírt rendbe teszünk.
Helyszín: Székesfehérvár, Hosszú-temető (Palotai út)
Javasolt síremlékek:
CSATÓ FERENCZ (1861-1928)
Magyar Királyi Honvéd Tábornok
A sír teljesen elhanyagolt, nem látogatott. Hozzátartozók nem ismertek.
SCHNETZER FERENC (1867-1944)
Tábornok, hadügyminiszter 1919. aug. 7-től nov. 24-ig
A sír néha látogatott, de felújításra szorul.
Nemes SZALAY MIKLÓS
Magyar Királyi 17. Honvéd Gyalog Ezred főhadnagya
Hősi halált halt az olasz hadszíntéren szerzett sebesülésében 1917. december 6-án, 21
évesen.
A sír vélhetően áttelepítésre került a néhány méterre lévő eredeti helyről egy közös
(családi) sírba. A sír felújítása, karbantartása indokolt.
A rendbetétel feladatai:
- a sírkövek letisztítása drótkefével
- a sír mellett kihajtott fa kivágása, fűrészelése
- a vaskerítés lefestése (kb 7 fm) - javaslat Hammerite festék, mert nem kell
alapozni, előkészíteni és szépen takar, időálló.
- gazolás, virágültetés (minimális a szabad földfelület)
A 3 sír rendbetételéhez összesen max. 15-18 fő, illetve az alábbi eszközök
szükségesek: drótkefe, lapát, gereblye, kapa, vödör, ecset, festék, higító.
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Dr. Cser-Palkovics András úr megköszönte a javaslatot és felajánlotta, hogy az
eszközöket a Városgondnokság kölcsönbe fogja adni, hiszen a temetők, sírok
rendezése az ő feladatuk is.
Május 19. – azon a napon több fontos rendezvényre is sor fog kerülni.
Székesfehérvár, konkrétan az MH ÖHP ad otthont a HTBK OSZ kihelyezett
értekezletének és találkozójának. 12.00 órától katonák fogják benépesíteni az Alba
Pláza előtti teret, a „Fehérvár Katonái” program során, melyen a HTBK
Székesfehérvári Szervezete is bemutatkozási lehetőséget kap. 15.00 órakor a
Városházán kerül sor a Baráti Körünk által kezdeményezett könyv kiadásához
kapcsolódó könyvbemutatóra. A „Katonaőseink nyomában” című könyv a nagyváradi
és a székesfehérvári katonai emlékek doberdói kutatását tárja az érdeklődő olvasók elé.
Az esti program színhelye a színház lesz, a már szokásosnak mondható „Fehérvár
köszönti katonáit” rendezvénnyel. A színházi program előkészítése rendben halad, az
ünnepi estet követő állófogadás helyszíne és költségvetése még bizonytalan.
A programjainkra a nemzetközi testvérkapcsolataink által külföldi vendégek is
érkeznek Nagyváradról és Olaszországból is. A delegációk már előző nap meg fognak
érkezni. Ezzel kapcsolatban Dr. Cser-Palkovics András úr bejelentette, hogy a
külföldi vendégek fogadásához - tekintettel arra, hogy például Nagyváradról
polgármesteri delegáció érkezik - a város önkormányzata is hozzá kíván járulni.
Május 21. Nemzetközi lövészverseny Szlovákiában. A Baráti Körünk csapatát Sárközi
Tamás fogja vezetni, aki a kiutazással kapcsolatos ügyeket is intézi. A rendezvény a
pénzügyi tervben szerepel, költsége biztosított.
Május 28. A Katonai Emlékpark Pákozd lesz a helyszíne a Békefenntartók Napja
programnak és a hozzá kapcsolódó rendezvényeknek. Szervezetünk kezdeményezésére
a KEMPP adhat otthont az Afganisztánba induló katonai csoport (Nemzeti Támogató
Elem) ünnepélyes elköszöntésének, a Békefenntartók Napja alkalmából
megrendezendő HM szintű ünnepségnek és koszorúzásnak, illetve ezekhez
kapcsolódóan meg kívánjuk rendezni a békefenntartók találkozóját is. Az első két
programelem költségvetése nem a szervezetünket terheli, de a harmadik – a
békefenntartók találkozója – költségvetése még nem kőbe vésett, az folyamatos
egyeztetést és pontosítást igényel.
Május 29. – Hősök Napja megemlékezés a Katonai Emlékparkban.
Összességében megállapítható, hogy a május valóban nagyon komoly erőfeszítéseket
igényel a szervezetünktől és annak valamennyi tagjától.
A májusi feladatok sikeres végrehajtása érdekében a beterjesztés és a hozzászólások
figyelembevételével, a Választmány az alábbi határozatot hozta. A Választmány a
határozatot egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.
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A Választmány 13/2011. (04.14) számú határozata
A baráti kör választmánya megvitatta a 2011. év májusi tervezett rendezvények tervét
és döntött a szükséges pénzforrásokról.
A program sorozat koordinálásáért és a szervező munka segítésért Oláh László Sárközi
Tamás tagtársaink felelősek.
5. Egyebek: - a Közgyűlést követő szervezeti feladatok megvitatása
- a számla feletti rendelkezés
- az SzMSz és a működési utasítás előkészítése.
Előterjesztő: Dr. Görög István
Dr. Görög István úr a Közgyűlést követő szervezeti feladatok áttekintése során
elsőként Sulyok János alelnök urat kérte fel, az átadás-átvételi jegyzőkönyvről szóló
tájékoztatás megtételére.
Sulyok János úr tájékoztatta a Választmányt, hogy az átadás-átvételre rendezett
viszonyok között történik meg és ezért köszönetét fejezte ki az előkészítésben és az
átadás-átvétel háttérmunkáiban résztvevő valamennyi tagtársunknak. Az átadásátvételi jegyzőkönyv elkészült, az a jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékleteként is
megtalálható.
Dr. Görög István úr tájékoztatta a Választmányt a Közgyűlést követő bírósági
bejegyzések megváltoztatásának helyzetéről, a Közgyűlés által elfogadott alapszabály
változtatás állásáról, a pénzgazdálkodás szabályok szerinti végzéséhez szükséges
banki bejelentési kötelezettségekről, a pénz feletti rendelkezésekről. Elmondta, hogy a
feladatvállalási nyilatkozatok aláírásra kerültek.
Mindezekkel kapcsolatban a Választmány az alábbi határozatot fogadta el
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:
A Választmány 12/2011. (04.14) számú határozata
A választmány a közgyűlésen bekövetkezett személyi változások alapján döntött a
bakszámlák feletti aláírási jog kérdésében, felkéri a OTP Bank Közép-dunántúli
Regionális Igazgatóságát, a változások átvezetésére.
A folyószámla felett aláírási jog törlése: Warvasovszky Tihamér, Kollár Endre,
Kolozsvári Kende urakat. Felvenni: Cser-Palkovics András, Szabóné Polyák Szandra,
Oláh László tagtársakat.
Az értékpapír számla feletti aláírási jogát törölni: Kollár Endre tagtársunknak,
felvenni: Szabóné Polyák Szandra és Oláh László tagtársunkat.
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A Választmány ugyancsak egyhangú szavazással fogadta el, hogy a könyvelési
feladatokat a jövőben Gulyás Lajosné, vállalkozási szerződéssel lássa el. (14 számú
határozat)
A Szervezeti- és Működési Szabályzat elkészítésével a Választmány a szervezet
ügyvezetőjét és titkárát bízta meg.
A Választmányi ülés zárásaként Kovács József vezérőrnagy úr ismételten
megköszönte, hogy a szervezet az MH Összhaderőnemi Parancsnokságon tartotta
választmányi ülését és sok sikert kívánt a jövőbeni és közös munkához. Még egyszer
kihangsúlyozta, hogy nagyra értékeli a HTBK Székesfehérvári Szervezetének
tevékenységét és továbbra is mindent elkövet a sikeres és eredményes együttműködés
támogatásáért.
Dr. Cser-Palkovics András, elnök úr megköszönte Vezérőrnagy Úr megtisztelő
szavait, megköszönte az ideális helyszínt és kiváló házigazdaságot. A további
együttműködést maga is nagyon fontosnak tartja és ehhez a Baráti Kör teljes
támogatását és képességét ajánlotta.
Dr. Görög István úr, levezető elnök megállapította, hogy a Választmány
eredményesen elvégezte a tervezett feladatait és a részvétel megköszönve bezárta az
ülést.
Székesfehérvár, 2011. április 18.
…………………………….
Dr. Cser-Palkovics András
Elnök

………………………….…….
Dr, Görög István, első alelnök
Levezető elnök

……………………………..
Oláh László, titkár
jegyzőkönyv vezető

.

Mellékletek:
- 1. sz.
Meghívó
- 2. sz.
Jelenléti ív
- 3. sz.
Az ifjúság honvédelmi neveléséről szóló előadás
- 4. sz.
Átadás-átvételi jegyzőkönyv
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