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KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY  
- közhasznú szervezet - 

Adószám: 18481776-2-07; OTP 11736116-20124496 

8001 Székesfehérvár, Pf. 154. 

                Tel: 06/30/9566-736, Fax: 22/379-384 
                                   E-mail: krajczáros@t-online.hu ; Honlap: http://krajczaros.uw.hu 

 

Javaslat elismerésekre és címadományozásokra 2008. 12. 04-én 

- kivonat - 

 

1) Alapító okirat szerinti címek odaítélése: 

    a) Gyovai László – a Krajczáros Alapítvány mecénása – 2008. évben a legjelentősebb 

összeget adományozó gazdasági társaság vezetőjeként 

    b) Elbert János – a Krajczáros Alapítvány mecénása – az alapítvány külföldön végzendő 

feladatainak megoldásához több ízben grátisz gépjármű biztosításáért 

    c) Ács János – a Krajczáros Alapítvány mentora - gazdasági társaság vezetőjeként, a több 

éven át nyújtott pénzbeli támogatás okán 

    d) Dr. Bedécs Gyula – a Krajczáros Alapítány főmunkatársa – a Karszti köveken járva, a 

Halkabban járjon aki él és az I. Világháború emlékezete című kiadványok szerzőjének 

    e) Tóth Lajos – Krajczáros Alapítvány főmunkatársa - a háborús magyar emlékhelyek 

megmentése terén huzamosabb időn át végzett nagy értékű, lelkisemeretes munkájáért és a 

Sztanojev szobor készítéséért 

    f) Jákob János lelkész – a külhoni magyar emlékhelyek gondozása érdekében kifejtett 

egyházi szerepvállalásáért – a Krajczáros Alapítvány főmunkatársa 

    g) sok éven át az alapítvány érdekében rendszeresen végzett munkájáért – az alapítvány 

főmunkatársa: 

        ga) Németh Istvánné 

        gb) Hole Istvánné 

        gc) Szilassy László 

        gd) Tuza László 

    h) a Krajczáros Alapítvány munkatársa cím: 

        ha) Kleér Ferenc – az alapítvány rendezvényeinek biztosítása terén kifejtett munkájáért 

        hb)Börcsök Rudolf – a rendezvényeinket, programjainkat segítő, megvalósító 

munkájáért 

        hc) Bilki László – a rendezvényeinket, programjainkat segítő, megvalósító munkájáért 

        hd) Tóth Anikó – az alapítvány rendezvényein való hangszeres fellépéseiért 

 

2) 2008. évi önkéntes munka jutalomra: 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján: 

     a) Rangel István – névtáblák gravírozása Ukancba – 10 ezer Ft 

     b) Kocsán István – az alapítvány rendezvényein több ízben nyújtott zeneszolgáltatásért – 

10 ezer Ft, 

     c) Németh Róbert – a Krajczáros Alapítvány honlapján végzett rendszeres webmesteri 

teendőiért – 14 ezer Ft 

     d) Mák István – a bánki létesítmény fenntartásában ellátott éves szerepéért – 10 eFt 

      

3) Emléktárgy adományozásra: 

    a) Tömböl László altábornagy – MH ÖHP Pk – más beosztásba kerülése alkalmából, az 

alapítvány működését segítő döntéseiért – 1 db Szász E. kerámia 
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    b) Szalai Gábor – a FM Honvéd Nyugállományúak Szfvári Klubja elnökének, az 

eredményes együttműködés terén kifejtett munkásságáért – 1 db Szász E. kerámia 

    c) Burkus Pál – a szervezetünk külhoni feladatai és idegen nyelvű levelezéseinek fordítása 

során végzett munkájáért - 1 db Szász E. kerámia 

    d) Orosz József – az alapítány és ny.klub által közösen realizált feladatokban végzett 

munkájáért -1 db Szász E. kerámia 

    e) Adorjáni István – az alapítvány működési feltételeit elősegítő önkéntes munkájáért – 

Szász E. kerámia 1 db  

    f) Révész Gyula ezredes - az alapítvány működési feltételeit elősegítő partnerségéért – 

Szász E. kerámia 1 db  

 

……. 

      

5) Szász E. (kicsi) kerámia: 

     a) Nagy Józsefné – önkéntes munkás  

     b) Varga Károlyné - önkéntes munkás 

     c) Sirián László – támogató 

    d) Tóth Zoltán ezredes – a szervezet működési feltételeinek elősegítésért 

 

6) Emléklap adományozás a magalakulásunk 15. évfordulója alkalmából: 

     a) minden egyes résztvevőnek december 04-én 

     b) a kiemelt támogatóinknak és önkéntes partnereinknek – kuratórium elnök nevesíti 

illetve intézkedik az eljuttatásra (35 főig a 8. pontban rögzítettekkel kiegészített 

mozgástérben). 

 

Szfvár, 2008. december 2.  

 

                                                                                     Németh István 

     


