
A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének idõszakos kiadványa

A Honvédelmi Idõsügyi Tanács jú-
nius 24-i ülésén dr. Szekeres Imre

honvédelmi miniszter a honvédelem
helyzetérõl adott tájékoztatást és hang-
súlyozta, hogy a korszerûsítést a Hon-
védelmi Minisztériumban kezdtük, és
ennek során a Honvéd Vezérkar teljes
körûen integrálódott a HM szervezeté-
be. 650 fõrõl 499 fõre csökkent a lét-
szám, a fõosztályok száma tizenhétrõl
tizenegyre, a vezetõi beosztások száma
huszonötrõl tizenegyre csökkent. Har-

minchét hivatalból és háttérintézmény-
bõl hét maradt.

2006. december31-én létrehoztuk a
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökséget
és új alapokra helyeztük a logisztikai
rendszert. A pénzügyi szolgáltatások
korszerûsítése érdekében a korábbi
négy szervezetbõl alakult meg a Köz-
gazdasági és Pénzügyi Ügynökség. Az
elhelyezési és üzemeltetési feladatokra
létrejött az Infrastrukturális Ügynökség.
A Magyar Honvédség katonai szerveze-
teinek átalakítása kiterjed: a haderõ
szerkezetére, a kiképzés rendszerére, a
stratégiai és a hadmûveleti vezetés
szervezetére, a hadkiegészítés és to-
borzás rendszerére, a katonai egész-
ségügy és a logisztikai átalakítására.

Létrehoztuk az MH Összhaderõnemi
Parancsnokságát az egységes parancs-
noki struktúra kialakítása érdekében. 

Az MH szétaprózott szervezeteit kon-
centráltuk: ma a hetvenhét hadrendi
elem helyett 33 látja el hazánk védelmét
és szövetségesi kötelezettségeinket. Át-
alakítottuk a hadkiegészítési és a tobor-
zási rendszert is.

A katonai egészségügyi feladatokat a
korábban széttagolt funkciókat integrál-
va, korszerû eszközökkel látjuk el. Az
MH alaprendeltetésén túl biztosítja a fõ-
város lakosainak, a honvédségi, a ren-

dészeti és vasutas alkalmazottak ellátá-
sát is. 

Új alapokra helyeztük a logisztikai
rendszert. A termelõi logisztika egysé-
ges és hatékony szervezetben mûködik,
a fogyasztói integrálódott a parancsnoki
rendszerben. Csökkentettük a bürokráci-
át, és növeltük a csapatlétszámot. Létre-
hoztunk egy korszerû és jól szervezett
haderõt. Olyat, ami modulrendszerben
továbbfejleszthetõ. Olyat, ami hatéko-
nyan, takarékosan mûködik. 2008. máju-
si  közvélemény kutatás jelezte, hogy
megváltozott a magyar társadalom véle-
kedése a Magyar Honvédségrõl. A hon-
védség megítélése most – holtverseny-
ben a postával – a második helyen áll az
intézmények rangsorában. A megkérde-
zettek szerint maga színvonalon látja el
feladatait a Magyar Honvédség más in-
tézményekkel, szervezetekkel, szolgál-
tatókkal összehasonlítva. Egyedül a tûz-
oltóság (katasztrófavédelem) iránt na-
gyobb a bizalom, mint a honvédségnél. 

Ha azt is nézzük, hogyan vélekedik a
táradalom a Magyar Honvédség felada-
tairól, látható, hogy mindegyik feladatát
fontosnak tartják. A fontossági sorrend:
árvízvédelem és katasztrófa-elhárítás,
légtérellenõrzés, az ország területi vé-
delem, a terrorizmus elleni fellépés, a
professzionális haderõ folyamatos ki-
képzése, a humanitárius segítségnyúj-
tás, a nemzetközi fegyverzetellenõrzés,
és a NATO-missziókban való nemzet-
közi szerepvállalás. 

Az idõsügyi tanács ülésén Kovács Im-
re ezredes, a HM KTF osztályvezetõje
adott tájékoztatást a honvédelem érde-
kében végzett társadalmi munka lehetõ-
ségeirõl, majd Bocskai István szóvivõ,
fõosztályvezetõ válaszolt a tanácskozá-
son felmerült kérdésekre.

2008. július XI. évfolyam 3.

A kiadvány térítésmentes, sokszorosítható  Készült az NCA támogatásával
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„Együtt egymásért – együtt a jövõért” im-
már 18 éve – a megalakulásától kezdve
– ez a jelmondata a Bajtársi Egyesüle-
tek Országos Szövetségének (BEOSZ),
amely nemrég (május 5–6-án) Balaton-
kenesén rendezte tisztújító küldöttgyûlé-
sét. A rendezvényem megjelent és be-
szédet mondott dr. Vadai Ágnes a Hon-
védelmi Minisztérium államtitkára is.

Sipos Géza nyugállományú ezredes,
a BEOSZ elnökének beszámolójából ki-
tûnt, hogy az 1990-ben alakult szövet-
ség az eltelt idõ alatt – miként a hadse-
reg is – folyamatosan változott. A szö-
vetségnek ma már van korszerû,
módosított alapszabálya, négy évre szó-
ló stratégiája, demokratikusan választott
vezetõ testülete, hét régiója, három tag-
szövetsége (MBESZ, HOHE és az
MVRSZ) és 118 tagegyesülete. A taglét-
szám együttesen meghaladja a 13 ezer
fõt. Ma már a BEOSZ a honvédelmi tárca
mellett tevékenykedõ társadalmi szerve-
zetek között a legnagyobb „ernyõszerve-
zet” és jelentõs szerepe van a Magyar
Honvédség társadalmi presztízsének
erõsítésében.

Az „Együtt egymásért – együtt a jövõ-
ért” jelmondat szellemében a BEOSZ
legnagyobb erejét a tagegyesületekben
éppen úgy mint a szövetség vezetésé-
ben – a bajtársi összefogás adja, amely
az érdekvédelemben éppen úgy meg-
mutatkozik, mint a honvédelem ügyének
szolgálatában.

A BEOSZ szervezeti élete az utóbbi
négy évben tovább színesedett, erõsö-
dött és ezt jelentõsen elõsegítette – dr.
Végh Ferenc nyugállományú vezérezre-
des vezetésével – a tanácsadó testület
javaslattevõ munkája is. A szövetség
szervezeti életét a régióvezetõk fáradha-

tatlan, újító szellemû tevékenysége is
gazdagította.

A tisztújító küldöttgyûlésen Sipos Gé-
za nyugállományú ezredest ismét elnök-
ké választották. A szövetség ügyvezetõ
elnöke Ipacs József nyugállományú ez-
redes, alelnökei pedig Juhász István
nyugállományú rendõr ezredes, Magó-
csi Zoltán és Ocsovai János nyugállo-
mányú ezredesek, valamint Páll Sándor
tartalékos alezredes lettek. A küldöttgyû-
lés ismét dr. Végh Ferenc nyugállomá-
nyú vezérezredest választotta – az im-
már 20 fõs – tanácsadó testület elnöké-
nek, az Ellenõrzõ Bizottság vezetõje
pedig Sztanó Géza nyugállományú ve-
zérõrnagy lett.

A tisztújító küldöttgyûlésen dr. Vadai
Ágnes, a HM államtitkára a honvédelmi
tárca vezetése nevében gratulált a meg-
választott tisztségviselõknek és sok si-
kert kívánt a munkájukhoz.

A továbbiakban arról szólt, hogy a di-
cséreteket a küldöttgyûlésen méltán ér-

demelte ki a BEOSZ vezetõsége és tag-
sága. Leginkább azért, mert tudatában
voltak annak, hogy az ünnepi pillanatok
múltán a szorgos munka idõszaka kö-
vetkezik: a javaslatok összegzése, az
egyeztetések végreláthatatlan folyama-
ta, a bizottságosdi, valamint a szervezé-
sek és a rendezvényekhez szükséges
pénz elõteremtése.

A BEOSZ Tevékenységét magam is
közelrõl tapasztalhattam meg. Részint,
mert szervezetileg hozzám tartozik az
érdekegyeztetés, részint mert – gyakran
– eleget tettem hívásuknak és elmentem
önökhöz a helyõrségekbe, klubjaikba,
hogy megbeszéljük közös dolgainkat,
meghallgassam gondjaikat, javaslatai-
kat. Ez idáig közel húsz helyen jártam és
azt mondhatom, igen tanulságos látoga-
tások voltak. Bevallom, ezek után most
már más szemmel is tudom nézni egy-e-
gy elém kerülõ, a nyugállományúakat,
az érdekvédelmet, vagy a hagyomány-
õrzést érintõ iratot, kérelmet. A végeken
mutatkozik meg igazán, hogy mi min-
denre képes a honvédelem ügye iránti
elkötelezettség.

Dr. Vadai Ágnes beszéde végén
hangsúlyozta, hogy a honvédelmi tárca
a jövõben is számít a BEOSZ munkájá-
ra, hiszen egyfajta híd, összekötõ ka-
pocs szerepét töltik be a honvédség és
társadalom között. Tapasztalataikkal, az
évtizedes életpálya alatt felhalmozott
szakmai tudás- és ismeretanyaggal se-
gítették és segítik a honvédelmi tárca
munkáját és törekvéseit.

K. L.
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Bajtársi összefogás és tisztújítás



A Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum
(HÉF) május 30-i ülésén napirend elõtt
többek közt Sipos Géza nyá. ezredes,
a BEOSZ elnöke tájékoztatót adott a
tisztújító közgyûlés fontosabb esemé-
nyeirõl, a szövetség vezetésében tör-
tént változásokról.

A korszerû követelményeknek meg-
felelõ egyen ruházat fejlesztésére vo-
natkozó koncepcióról, a ruházati ellá-
tás helyzetérõl, a költségvetés forrásai-
ról és azok felhasználásáról, valamint
a Katonai Ruházati Ellátó Pontok mû-
ködésének tapasztalatairól elhangzott
tájékoztató során Horváth Tibor ezre-
des – egyebek mellett – elmondta: a
közbeszerzések során az eddigieknél
erõteljesebben kell megfogalmaznunk
a gyártó felé, hogy milyen ruházatra,
fejlesztésre van szükség. 

Sipos Géza, a BEOSZ elnöke hoz-
zászólásában azt fogalmazta meg,
hogy a nyugállományúak egyenruha
viselésérõl nem tesz említést az
anyag, majd azt kezdeményezte, hogy
a nyugállományúak különböztethessék
meg magukat az egyenruhában. A HM
államtitkára felhívta a figyelmet arra,
hogy noha jogszabályellenes minden-
fajta megkülönböztetés, ám – a szá-
mos civil szervezet rendhagyó egyen-
ruha viselési módszerei miatt – támo-
gatja ezt a javaslatot.

„Az ágazati idõsügyi stratégia kidol-
gozása érdekében tervezett feladatok,
felelõsök, együttmûködõk, határidõk”-
rõl – címet viselte dr. Lakatos László

mérnök vezérõrnagy tájékoztatója. Dr.
Vadai Ágnes államtitkár asszony hoz-
zászólásában hangsúlyozta, hogy a
hosszú távú tervezhetõség és körülmé-
nyek is indokolják a Magyar Honvédség
idõsügyi stratégiájának kidolgozását.
Álláspontom szerint a nyugállományúak
és családtagjaik, valamint a nyugállo-
mányúak szervezetei részére nyújtott
támogatások és szolgáltatások rend-
szerét az érintettek bevonásával kell fe-
lülvizsgálni. Az idõsügyi stratégiával el-
sõsorban az a célunk, hogy nyilvánva-
lóvá tegyük: a tárca a katonai életpálya
„folytonosságát” igyekszik biztosítani
azután is, amikor a szolgálat letelte
után valaki kikerül a seregbõl. Emellett
célunk az idõsekkel kapcsolatos alapel-
vek deklarálása, az idõsek igényeihez
illeszkedõ ellátási formák és normák
összehangolása is. Az alapvetõ célok
közé tartozik, hogy a késõbbiekben az
ellátások mértéke és színvonala ne
csökkenjen, sõt ahol lehetõség van rá,
javítsunk is rajtuk.”

A Családsegítõ szolgálat kialakításá-
val kapcsolatban az államtitkár asszony
hangsúlyozta: „Egyetértek azzal, hogy
minél több szervezetet vonjunk be a
családsegítésbe, szerintem a hazai
rendszer ellátja a feladatát, a HM tárca
figyelme azonban kiemelkedõen a
missziós szolgálat miatt édesapja vagy
édesanya nélkül maradt katonacsalád-
okra kell, hogy koncentrálódjon. Nem-
csak empátiáról, emberi és pénzügyi
forrásigényrõl is szó van – mondta rea-

gálásában dr. Vadai Ágnes. A személyi
juttatások elõirányzatainak 2008. évi
alakulásáról szóló elõterjesztés során
dr. Vadai Ágnes államtitkár – miután
összegezte azokat a tételeket, melye-
ket az elmúlt idõszakban a katona és a
közalkalmazotti állomány részére kifize-
tett a szaktárca – elmondta: a tárca
szinte minden hónapban valamiféle
többletjuttatással próbálta enyhíteni a
munkavállalók gondjait. Nem látunk ar-
ra esélyt, hogy üdülési csekket kapjon
az állomány, ennek ellenére szeptem-
berben tovább folytatjuk a tárgyaláso-
kat. 

A rendezvény végén elhangzott, hogy
a munkavállalói oldal elfogadja a tárca
vezetésének elõterjesztését. A tárgyalá-
sok tehát szeptemberben folytatódnak.

3

Készül az idõsügyi stratégia
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Mi a BEOSZ-hoz tartozó rendvédelmi (határõr, rendõr)
tagegyesületek, továbbá a szövetség vegyes
összetételû egyesületeinek rendvédelmi tagjai
(mindösszesen közel 1700 fõ) nevében:

1. Megerõsítjük a BEOSZ-hoz való
elkötelezettségünket, e szövetségnek, illetve
tagegyesületeinek tagjai kívánunk maradni, illetve
csatlakozásra kérjük fel a rendvédelmi szervek
egyesületeit és belépésre az integrált rendõrség
felelõsségi körébe tartozó személyeket.

2.Közös elhatározással a mai napon megalakítjuk
a BEOSZ Rendvédelmi Tagozatát, melynek
vezetõi tisztségében megerõsítjük dr. Havasi

Zoltán r. dandártábornokot. A tagozatnak tagja
minden szövetséghez tartozó, a rendvédelmi tárca
gondoskodási körébe sorolt személy.

3. A jelenlévõk a szövetség alelnökét, Juhász
István nyá. r. ezredest, illetve a szövetség elnökét
Sipos Géza nyá. ezredest egyhangúlag
megbízzák, hogy a rendvédelmi tagozat
vezetõjével együtt folytassanak tárgyalásokat a
rendvédelemhez tartozó tárcák illetékeseivel és
érjék el, hogy az említett tárcák a BEOSZ
elnökségével együttmûködési megállapodást
kössenek.

A szándéknyilatkozatot aláírói az érintett szervezetek
képviselõi: Sipos Géza nyá. ezredes elnök és Juhász
István nyá. rendõr ezredes, alelnök



A Honvédelmi Idõsügyi Tanács június-
ban rendhagyó módon Budapesten, a
XIII. kerületi idõsek otthonában tartotta
meg kihelyezett ülését, amelyen meg-
jelent dr. Vadai Ágnes, a HM államtit-
kára is.

Dr. Tóth József polgármester nagy
érdeklõdést kiváltó tájékoztatójában el-
mondta, hogy a kerületben megvalósu-
ló idõspolitika összhangban van az Eu-
rópai Unió jogszabályaival.

Az idõsekhez való hozzáállás, az
életminõségük javítása és az idõsek
társadalmi folyamatokban való integrá-
lásával kívánja megoldani az aktív öre-
gedés programját. A szociális intéz-
ményhálózat mûködésében, szakmai
programjában megvalósult a szolgálta-
tások rugalmassága, és kiemelkedõ a
rendszer kezdeményezõképessége.

Az idõskorúakkal kapcsolatos helyi
stratégiákban ma nem arról beszélünk,
hogy „életet adjunk az éveknek”, ha-
nem minél hosszabban kívánjuk bizto-
sítani a normál idõsödés relatív, ún.
„fenntartható egészségét” függõség,
tehetetlenség és kiszolgáltatottság nél-
kül. Ebben a törekvésünkben megha-
tározó tényezõ az aktivitás, az érzelmi,
hangulati és összességében a lelki
stabilitás, az anyagi, egészségügyi és
szociális feltételek alakulása.

Az alapellátások megszervezésével
az önkormányzat segítséget nyújt a
szociálisan nehéz helyzetben  lévõ
egyéneknek, hogy otthonukban, lakó-

környezetükben önálló életvitelüket
fenntarthassák, egészségi-, mentális
állapotukból vagy más okból származó
problémáikat megoldhassák. Az idõs-
gondozás legfontosabb célja az idõsek
önellátó képességének megõrzése.

Az étkeztetés keretében legalább
napi egyszeri meleg étkezésrõl gon-
doskodnak azoknak, akik maguk vagy
eltartottjuk számára ezt nem képesek
biztosítani. E szolgáltatást a felmerülõ
lakossági szükségleteknek megfelelõ-
en az étel idõsek klubjaiban történõ
helyben fogyasztással, elvitelének le-
hetõvé tételével (1416 fõ), vagy lakásra
szállítással szervezik (1785 fõ).

A házi segítségnyújtás keretében
gondoskodunk azokról az idõskorúak-
ról, akik otthonukban önerõbõl nem ké-
pesek magukat ellátni. Ha az ellátás
során szakápolási feladatok ellátása
válik szükségessé, akkor a gondozó-
nõk együttmûködnek az otthonápolási
szolgálattal. 

A szolgáltatás speciális kiegészítõ
eleme a jelzõrendszeres házi segít-
ségnyújtás, mely jelzõkészület ad az
ellátást igénybevevõnek, melyen ke-
resztül szükség esetén hívhatja a
szakembereket. A jelzõrendszeres se-
gítségnyújtás rendszere 135 idõs laká-
sában mûködött, a kapacitás 200 ké-
szülékig terjed.

Az átmeneti elhelyezés keretében
ideiglenes jelleggel, legfeljebb egy
éves idõtartamra teljes körû ellátást
biztosít az idõskorúak gondozóháza,
amely azoknak az idõskorúaknak biz-
tosít ellátást, akik önmagukról beteg-

ségük miatt vagy másokból otthonuk-
ban idõlegesen nem képesek gondos-
kodni.

A fõvárosban elsõként a mi intézmé-
nyünk vezette be az ún. „nyaraló” szo-
bákat. Ez a szolgáltatás a kerületben
élõ, az idõs embert ellátó-gondozó
családoknak nyújt segítséget abban,
hogy az idõs állampolgár gondozásá-
nak felvállalásával a családtagok is pi-
henéssel tölthessenek el egy kis idõt.

A lakók részére egyénre szabott
gondozást biztosít a gondozóház,
amely figyelembe veszi a lakó egyéni
képességeit, önrendelkezési jogának
tiszteletben tartásával. Az elmúlt évek
is bizonyítják, hogy törõdéssel, szere-
tettel, odafigyeléssel, és megfelelõ
szakmai tudással, lassítható az örege-
dés folyamata. A napi gondozási fel-
adaton túl fontos a szabadidõ, – ami-
vel az idõs ember bõven rendelkezik –
hasznos eltöltése. Ehhez az intézmény
nyugodt, kiegyensúlyozott légkört te-
remt.

A kerületünkben tíz idõsek klubját,
nappali ellátást nyújtó intézményt
„napközi otthont” mûködtetnek, a klu-
bok férõhelye 980 fõ. Az intézmények
szervezik a jogszabályban elõírt köte-
lezõ, és az idõsek életminõségét javító
szolgáltatásokat. 

Az idõsügyi tanács és tagjai a kérdé-
seikre kapott válaszok után megtekin-
tették a gondozóházban élõk szobáit
és meggyõzõdtek arról, hogy Angyal-
földön valóban követésre méltóan pél-
dás az idõsgondozás.

K. L. 
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Példás idõsgondozás Angyalföldön

Százegyéves otthonlakó



OOccssoovvaaii  JJáánnooss  nnyyuuggáálllloommáánnyyúú
eezzrreeddeess  

1951-ben született Salgótarján-
ban, és a középiskola elvégzé-
se után a Zalka Máté Katonai
Mûszaki Fõiskola légvédelmi
rakétaszakán folytatta tanulmá-
nyait. Tisztté avatása után 1973-ban a nagyoroszi
légvédelmi kiképzõ központba került, ahol egyre
magasabb beosztásokat töltött be.

A nyolcvanas évek elején 1982-ben elõször a Politi-
kai Fõiskolát, majd a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemet végezte el kiváló eredménnyel.

Évekig a HM Szervezési és Mozgósítási csoportfõ-
nökségen dolgozott, majd a HM Személyzeti Fõ-
osztály központi toborzó-, érdekvédelmi és katonai
igazgatási fõosztály osztályvezetõje lett. A nyugállo-
mányú katonák érdekeit érintõ kiemelkedõen ered-
ményes tevékenysége elismeréséül 2007-ben Ha-
dik András-díjjal tüntették ki.

A haderõ-átalakítás jelentõs „karcsúsítást” hozott
a megyei kiegészítõ parancsnokságok életében és
sikernek könyveli el, hogy az érdekvédelmi munkát
végzõ szakemberek többsége – mintegy 86 fõ –
megmaradt a beosztásában.

MMaaggóóccssii  ZZoollttáánn  
nnyyuuggáálllloommáánnyyúú  eezzrreeddeess

1950-ben született Budapesten.
Középiskolai tanulmányait
Monoron végezte, majd a Kijevi
Tudományegyetem Kibernetika
Karán szerzett matematikus-köz-
gazdász diplomát 1973-ban.
1973. szeptemberi tiszti kinevezését követõen az
1973. végén alapított Hadköteleseket Nyilvántartó
és Információs Központ rendszerszervezõ tisztje-
ként a kezdetektõl részese volt az egységes hadkö-
teles nyilvántartás kialakításának, és  egy sor jog-
szabály, szakutasítás kidolgozásának. E tevékeny-
ségi kör késõbb kiegészült a honvédelmi tárca
egészére kiterjedõ központi személyügyi nyilvántar-
tás feladataival. 

A Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ
1992. évi alapítását követõen annak parancsnoka
lett, és ezt a beosztást 2006. december 30-ai hatá-
lyú szolgálati nyugállományba helyezéséig töltötte
be. 2005-ben a BEOSZ elnöksége a „Katonák pél-
daképe” díjban, 2007-ben a köztársasági elnök a
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés-
ben részesítette.

JJuuhháásszz  IIssttvváánn  
nnyyuuggáálllloommáánnyyúú  rreennddõõrr  eezzrreeddeess

Pásztón születtem 1952-ben. Is-
kolai tanulmányaimat Salgótar-
jánban és Budapesten végeztem.
A BM. Tartalékos Tisztképzõ Is-
kola határõr szakának elvégzését
követõen a Rendõrtiszti Fõiskola
bûnügyi szakának nappali tago-
zatán szereztem diplomát, 1978-
ban. Kezdõ nyomozóként a Pásztóra kerültem, majd
20 éves bûnüldözõi tevékenységem során, a Salgó-
tarjáni Rendõrkapitányságon és a Nógrád megyei
Rendõr-fõkapitányságon töltöttem be különbözõ
vdezetõ beosztásokat.

1995-ben kineveztek a Bátonyterenyei Rendõrka-
pitányság vezetõjévé, majd a Salgótarjáni Rendõrka-
pitányság vezetõjévé, és 2004-ben elõléptettek
rendõr ezredessé. 2005-ben nyugállományba vonul-
tam.

Alapító tagként részt vettem a Független Rendõr-
szakszervezet munkájában, és 2005-ben bekapcso-
lódtam a Salgótarjánban mûködõ „Fegyveres és
Rendvédelmi Szervek Nyugállományúak Egyesülete”
munkájába, amelynek 2006-ban az elnöke lettem. 

PPáállll  SSáánnddoorr  ttaarrttaalléékkooss  aalleezzrreeddeess

1951-ben születtem Budapesten.
Tanulmányaim fontosabb állomá-
sai: Bólyai János Textilipari Tech-
nikum, Zalka Máté Katonai Mûsza-
ki Fõiskola hadtáp-közgazdasági
szak, ELTE bölcsészettudományi
kar kiegészítõ szak.Egyéb vég-
zettségeim: marketing menedzser, kereskedelmi és
vendéglátó menedzser.

1973-ban kezdtem hivatásos pályafutásomat, anyagi
szolgálat vezetõként, majd zászlóalj parancsnok-he-
lyettesként folytattam, ezt követõen a katonai fõiskola
tanári beosztásba kerültem. Katonai pályafutásom be-
fejezõ állomása a Hátország Védelmi Parancsnokság-
ság politikai osztálya volt. 1987-ben fejeztem be a tiszti
pályafutásomat.

Ezután a kereskedelem sûrûjébe kerültem és a
BAUMAX, majd késõbb a DIEGO kereskedelmi Zrt.
áruházait vezettem.

A BEOSZ alelnöki felkérését megtiszteltetésnek te-
kintem és egy belátható idõn belül, egy szponzori háló-
zat létrehozásával, a tagszervezetek életét megköny-
nyítõ, biztos anyagi háttér alapjait szeretném megte-
remteni.
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Bemutatjuk a BEOSZ alelnökeit



Nemrégiben egy 62 évig jól mû-
ködõ, Európa szerte elismert Ha-
tárõrség szûnt meg, amelynek
1999-tõl olyan parancsnoka volt
– mint Béndek József határõr al-
tábornagy – aki nemcsak a folya-
matosságot biztosította a határõr
szervezetnél, hanem az ország-
ban egyedüliként a nyugállomá-
nyúakról is körültekintõen gon-
doskodott.

A Bajtársi Egyesületek Orszá-
gos Szövetsége, mint egyfajta ernyõ-
szerkezet – Sipos Géza nyá. ezredes
vezetésével – befogadta a határõr ak-
tív- és nyugállományú katonákat, rend-
õr közösségeket. (Jelenleg több mint
ezer fõ határõr erõsíti a BEOSZ-t.)

Elõször hat éve csatlakozott a
BEOSZ-hoz Kovács János nyá. határ-
õr alezredes vezette Határõr Nyugdíja-
sok Soproni Egyesülete, majd 2003-
ban Takács Imre nyá. határõr alezre-
des elnök irányításával a Gyõri Határõr
Igazgatóság Nyugdíjasainak Egyesüle-
te is a BEOSZ tagegyesülete lett. A
szövetség felé való „csatlakozó mun-
kában” jelentõs szerepet vállalt Kiss
Géza nyá. polgárvédelmi ezredes, a
Gyõri Fegyveres Erõk és Testületek
Klub elnöke is. 

Négy éve a szentendrei küldöttgyû-

lés számomra feledhetetlen és mara-
dandó élményt nyújtott, egyben nagy
feladattal bízott meg. A BEOSZ tört-
netében elsõ alkalommal Tanácsadó
Testületet hozott létre, a testületeknek
én is tagja lettem.

A BEOSZ rendezvényein sokat ta-
pasztaltam, még többet tanultam. Nyi-
tottabbá vált számomra a közösségi
élet és sok barátra, bajtársra találtam.
Közben éreztem, hogy más határõr,
rendõr közösség is beléphetne e nagy
családba és közösen erõsíthetnénk a
közösségi életet. Több határõr és
rendõr érdekképviselõ vezetõt keres-
tem meg levélben, vagy telefonon, volt
olyan, akit személyesen is és felaján-
lottam segítséget. Közremûködésem-
mel lett a szombathelyi, a körmendi és
a nyírbátori határõr nyugdíjas közös-

ség a BEOSZ tagegyesülete. Persze a
közös munka mindig a legértékesebb.
Így meg kell említenem ebben a folya-
matban László Attila nyá. alezredes

nyugat-dunántúli, illetve Tóth
Sándor nyá. ezredes észak-
alföldi régióvezetõk aktív
közremûködéseit is. 

Összegzésként elmondha-
tom, hogy a határõr közössé-
gek jól érzik magukat a
BEOSZ-ban. Köszönjük,
hogy befogadtak bennünket.
Most, hogy az integráció
megtörtént, tengernyi sok
munka van, mert míg a ha-

tárõr nyugdíjasoknál a szervezettség
35-40 százalékos, addig a rendõrségi
nyugdíjasoknál még a 10 százalékolt
sem éri el. Itt is a közös munka lehet
eredményes vagy eredményesebb.

A Bajtársi Hírlevélen keresztül kérem
a BEOSZ régióvezetõit és tagegyesü-
leteit, hogy az illetékességi területein
segítsenek új nyugdíjas közösségek
létrehozásában, keressék fel az Igaz-
ságügyi és Rendészeti Minisztérium
kötelékében szolgáló, jelenleg még ak-
tív állományúakat, és kérjék, hogy le-
gyenek a BEOSZ tagjai.

Úgy érzem, hogy szükségünk van
egymásra. Minél többen vagyunk, an-
nál eredményesebben dolgozunk az
érdekképviselet terén is.

TAKÁCS IMRE

NYÁ. HATÁRÕR ALEZREDES

6

Határõrök a BEOSZ-ban

HHaaggyyoommáánnyyõõrrzzõõ  hhaattáárrõõrröökk

Szent-László napi juniálisra gyülekeztek nemrégiben a
Határõr Nyugdíjasok Orosházi Egyesületének tagjai az
egykori Gyopárosi Határõr Pihenõház teraszon. A ha-
tárõr nyugdíjasok – már hagyományszerûen – ezen a
napon emlékeznek a határõrök védõszentjére, Szent
Lászlóra.

A Délutáni program során Dávid Károly dandártábor-
nok, a Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság ve-
zetõje adott tájékoztatást a Határõrség és a Rendõrség
integrációja óta eltelt fél év szakmai tapasztalatairól és

a további teendõkrõl. A tájékoztató után a nyugdíjasok
megtekintették a Békés megyei Rendõr-fõkapitányság
helyi bevetési szolgálatának technikai bemutatóját. A
bemutatót tréfás, szakmai vetélkedõ követte, melynek
keretében a volt határõrök, honvéd vendégeikkel össze-
mérhették tudásukat és ügyességüket általános kvíz-
kérdésekben, valamint a fegyverek szét- és összesze-
relésében.

A délutáni program zenés vacsorával folytatódott,
melynek bevezetõjeként az egyesület vezetõsége aján-
déktárgyakkal köszöntötte a közeli napokban kerek szü-
letésnapi évfordulójukat ünneplõ egyesületi tagokat.

NAGY LAJOS

VVeetteerráánnookk  kkéézzffooggáássaa

A Kõszegi Nyugállományúak Egye-
sülete nemrégiben Együttmûködési
Szerzõdést kötött az ausztriai ÖKB
(Osztrák Veterán Szövetség) Wörter-

berg-i helyi szervezetével. A szerzõ-
dés aláírására a helyi szövetség 50
éves jubileumi évfordulójának meg-
ünneplésén, illetve a megyei találko-
zón került sor. Az ünnepségen a Kõ-
szegi Nyugállományúak Egyesülete

11 fõvel vett részt. A két szervezet a
katonai hagyományok ápolására, ba-
ráti találkozók, kulturális mûsorok
szervezésére kötött megállapodást.

Hernigl László
elnök



A Magyar Honvédség 160. és a Ma-
gyar Légierõ 70. évfordulóját ünne-
peltük Székesfehérváron és az ün-
nepség során megemlékeztünk Fe-
hérvár egykori katonáiról is.

Fehérvár történetében mindig fon-
tos szerepet játszott a katonaság. Itt
szervezték 1848-ban a Jelasics elleni
támadást, itt – a pákozdi dombokon –
aratta elsõ gyõzelmét az elsõ Hon-
védsereg. Fehérvár alakulatai harcol-
tak az Isonzónál, Don-kanyarban és
sokezren áldozták életüket Magyaror-
szágért. 

Fehérvár katonaváros és az elmúlt
évszázadok során több mint ötven
alakulat talált otthonra a városban. A
császári csapatok mellett 1741-ben
alakult meg a 10-es huszár ezred,
1891-ben itt szervezõdött a 17. hon-
véd gyalogezred és a 69. cs. és kir.
gyalogezred. Trianon után dandárpa-
rancsnokság, majd a 3. Szent Orbán
gyalogezred, és „légjáró” egységek
(léggömb és repülõ) alakultak, ame-
lyek részt vettek a II. világháborúban. 

A világháború után a Magyar Nép-
hadsereg alakulatai kerültek Fehér-
várra. Az 1950-es években csatare-
pülõ hadosztály két ezreddel, hadtest
parancsnokság és közvetlenjei, két
harckocsi és rohamlöveg ezred, lég-
védelmi ezred, ejtõernyõs zászlóalj
tartózkodott Fehérváron 1957-ig.
1963-ban az 5. Hadsereg Parancs-
nokság diszlokált Fehérvárra a híradó
és kommendáns ezreddel. 

A hadsereg többszöri átszervezése
után jelenleg az Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság, a Híradó és Támogató
és a vegyvédelmi alakulat tartózkodik
a városban. 

Fehérvár õrzi katonamúltját és
ápolja a katonai hagyományokat. A
városban több mint harminc katonai
emlékhely található, és három katonai

temetõ van. A köztéri szobrok soka-
sága idézi itt a múltat; az elsõ világ-
háború hõs vitézeire gondolunk, a
fekvõ katona, 17-esek, 69-esek szob-
ránál és a két huszár szobornál. A II.
világháború emlékét õrzi a Doni ká-
polna, a harangemlékmû, a repülõsök
szobra és több emléktábla.

A katonai parancsnokság az önkor-
mányzat és a társadalmi szervezetek
méltóképpen emlékeznek hõseinkre
Fehérváron. A BEOSZ-hoz tartozó
Veterán Repülõk, Ejtõernyõsök Egye-
sülete repülõs szobrot emelt, emlék-
múzeumot hozott létre (most átalakí-
tás alatt van) és megírták Fehérvár
repülõs történetét. A Honvéd Nyugál-
lományúak Klubja ápolja és õrzi a 17.
honvédezred emlékét, amelynek lak-
tanyája a Zichy-parkban volt.

Tervezve van a pákozdi 1848-as
emlékmúzeum mellett egy hadipark
kialakítása, Fehérváron pedig egy ka-
tonai múzeum létesül, mely méltó
emléket fog állítani fehérvár katonái-
nak. Magam részérõl tovább kere-
sem-kutatom Fehérvár katonatörténe-
tét, amely talán könyv alakban is
megjelenik.

JOBBÁGY ANTAL

NYUGÁLLOMÁNYÚ EZREDES

A Csatatér útikönyvek sorozatban
jelent meg A 17-es székesfehérvári
honvédek a Doberdón címû kiad-
vány, amely a magyar katonai ha-
gyományok ápolásához kíván se-
gítséget nyújtani.

A székesfehérvári 17-es honvéd
gyalogezred 1815 nyarától több
mint egy éven át harcolt a Doberdó
fennsíkon. A XX. századi magyar
történelemben fogalommá vált
helyszínen vívott küzdelmet mutat-
ja be ez a kiadvány, tisztelgõ emlé-
ket állítva a hõs katonáknak. A
szerzõk, akik a Magyar Hadtudo-
mányi Társaság Csat- és Hadszín-
tér Kutató Szakosztályának tagjai,
levéltári kutatások alapján írnak az
itt lezajlott eseményekrõl és har-

cokról. A kötetben olvashatnak
gáztámadásról, gyalogsági roha-
mokról és számos az olaszokkal ví-
vott véres küzdelemrõl. Megismer-
kedhetnek a honvédek mindennap-
jaival az elsõ vonalakban és
tartalékban egyaránt. A harcok
helyszíneit azonosították a kutatók
és a részletes leírás alapján ezt az
olvasók is könnyen megtehetik rö-
vid kirándulások keretében, bejárva
így az egykor „véráztatta karsztot”,
ahol a magyar hadtörténet legvére-
sebb csatáit vívták.

A Magyar Honvédség 160 éves
történetének része a 17-esek olasz
fronton folytatott küzdelme és vitéz-
sége. A kiadvány hiánypótló mû-
ként a ma emberének segít megél-
hetõvé tenni az egykoron történte-
ket.
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Fehérvár-katonaváros

Fehérvári honvédek Doberdón



Régiónk a szlovák határtól, három me-
gyén átívelve Karcagig terjed. A Nóg-
rád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében tevékenykedõ 14–15 tagegye-
sület, 1300 fõ körüli taglétszámmal
sokszínû munkát végez. Salgótarján-
ban például, egyre inkább a katonai ha-
gyományok ápolása került elõtérbe. A
városban mûködõ másik tagegyesüle-
teink pedig a rendészeti, rendvédelmi
szervek körében folyó munkát vállalta
fel. Így szervezõdött meg a Fegyveres
Erõk és Rendvédelmi Szervek Nyugál-
lományú Egyesületének bázisán Ju-
hász István nyá. rendõr ezredes irányí-
tásával a Rendvédõ Szervek Nyugállo-
mányú Bajtársi Egyesülete
(RENYUBE), ami nemcsak taglétszá-
mát, hanem nemzetközi kapcsolatait is
tudta fejleszteni.

Egy másik nógrádi tagszervezetünk-
nél Jobbágyiban, Hornyák Miklós nyug-
állományú õrnagy elnök vezette egye-
sület falukörnyezetben dolgozik, tagsá-
ga pedig több környezõ teleépülésrõl
szervezõdik, és nem csak katonák a
rendvédelmiek, hanem az egész tele-
pülésen élõ nyugdíjasok ügyét felvállal-
ták. A szomszédos Heves megye szék-
helyén, a Munkácsi Sándor nyá. mér-
nök alezredes vezetésével
tevékenykedõ „Lenkeysek”, pedig a ko-
rábban volt katonai kollégiumi rendszer
hagyományainak ápolásában jelesked-
nek. Gyöngyösön, sajátosan él együtt a
katonai hagyományok tisztelete, a volt
hivatásos és tartalékos katonák köré-
ben folyó munka. A „Kaszinó”, évek óta
egyesületi (civilszervezeti) eszközökkel,
módszerekkel, forrásokkal mûködik,
úgy hogy mûvészeti csoportokat támo-
gat, és serénykedik a város kulturális
életében is. Ehhez a szerepvállaláshoz
évrõl-évre „kemény” milliókat sikerült
eddig pályázatok és más egyéb forrá-
sokból „elõteremteniük”. A hatvani baj-
társi egyesület pedig az újrakezdés, a
megújhodás képességében jeleskedik.

A Jászok és a Kunok hazája, Jászbe-
rény és Karcag a tüzérhagyományok,
relikviák õrzésében, megjelenítésében
jeleskednek. Ma már mindkét városban
könyv örökíti meg a helyi katonaság

törtnetét. Szolnok a magyar katonai re-
pülés egyik fellegvára, és az ország
egyik legnagyobb katonai helyõrsége.
Ez tükrözõdik az öt helyi egyesület
munkájában is. Közülük kettõ, repülõs,
egy vegyes (katonai, rendvédelmi, ren-
dészeti és civil), egy tisztán rendvédel-
mi és egy ejtõernyõs. A Magyar Vete-
ránrepülõk Szolnoki Egyesülete és a
Kablay Lajos Veteránrepülõ Bajtársi
Egyesület a városban illetve a helikop-
ter bázis szomszédságában maradan-
dó tárgyi emlékkel, egy emlékmû és
egy szobor elkészítésének szervezési
és kivitelezési tennivalóit felvállalva je-
leskedett. A Berena Béla nyugállomá-
nyú alezredes vezette Fegyeres Erõk
és Testületek Nyugállományú Egyesü-
letében (létszámában legnagyobb helyi
szervezetünk), a katonák, rendvédõk
és a „civil” tagság együtt mûködésének,
együttdolgozásának eredményes meg-
oldása valósul meg. Elsõk között vállal-
koztak a régióban a kistérségi találko-
zók szervezésére, ezzel is elõsegítve a
Szolnok környéki nyugállományú és ak-
tív „fegyveresek” barátságának, bajtársi
szellemének erõsítését. 

A régió „legfiatalabb” tagszervezete a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdí-
jas Rendõrök Egyesülete, Kovács Ká-
roly nyá. rendõr fõtörzszászlós vezeté-
sével. Õk szinte azonnal teljes  fordulat-
ra „pörögtek fel”, napok alatt váltak
teljes érték tagjainkká. 

A régió egyesületeinek, klubjainak

napi tennivalói közé tartozik a szociális
és a kegyeleti gondoskodás, a hadse-
reg, a rendvédelmi szervek képviselete
kisebb és nagyobb hivatalos fórumo-
kon, közösségekben, tartalmas és a
tagságot megérintõ, mozgósító progra-
mok szervezésére. Kirándulások, klub-
délutánok, fürdõ-utak, névnaposok kö-
szöntésére, nemzeti és állami ünnepek
megtartására, és még sorolhatnánk to-
vább ezeket a rendezvényeket.

Konyhás Mihály nyá. ezredes, aki
nagy ügybuzgalommal és eredményes-
séggel vezette a régiót négy éve, meg-
romlott egészségügyi állapotára való te-
kintettel, lemondott tisztségérõl. A vá-
lasztás eredményeként a régió
háromfõs vezetõséget választott. Úgy
ítéljük mg, hogy ez a szervezeti forma
hasznosan töltötte be szerepét. Megfele-
lõ kapocs, élõ kapcsolat volt az elnökség
és a tagszervezetek között. Célkitûzése-
ink között szerepelt az is, hogy évente
legalább egy-két olyan rendezvényt
szervezünk, amin ha nem is a teljes tag-
ság, de legalább annak egy része
(80–100 fõ) részt vesz, ahol lehetõség
nyílik az együvé tartozásunk, a régió-
szellem erõsítésére. Korábban a kistér-
ségi találkozókkal próbálkoztunk, most a
sport és kulturális programokkal gazda-
gított régió fesztiválban rejlõ lehetõsége-
ket „kóstolgatjuk”. Legutóbb Salgótarján-
ban a „RENYUBE” által felvállalt lõbaj-
noksággal egybekötött régiótalálkozó
közelített az általunk elgondoltakhoz. 

A régiószintû rendezvények mellett
természetesen kedvezõen hat kollektí-
vánkra a siker is. Jó érzés tölt el ben-
nünket, ha arra gondolunk, hogy az el-
múlt években emlékmûvek, emlékpar-
kok, szobrok, emléktáblák, értékes
publikációk készültek. Sikerült felújítani
neves és névtelen katonabajtársak sír-
emlékét, gondozni örök nyughelyüket.
Csak az elismerés hangján említhetjük
„lányaink, asszonyaink” által megálmo-
dott, és két alkalommal megrendezett
kiállítást. Ebben az évben öt alkalom-
mal járt egyesületeinknél, klubjainknál
dr. Vadai Ágnes államtitkár asszony és
tapasztalatait minden esetben hasznos-
nak minõsítette.

8

Bemutatkozik 
az észak-magyarországi régió
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A régiószintjén az elmúlt években
rendszeresen „mûködött” az egyesüle-
tek és klubok vezetõi végzett munkájá-
nak értékelése és mértéktartó elismeré-
se. Ennek eredményeképpen hatan lép-
tek elõ különbözõ nyugállományú
katonai rendfokozatokba, kilencven ré-
szesültek honvédelmi minisztériumi szin-
tû kitüntetésben, két szervezetünk (a
Fegyveres Erõk és Testületek Szolnok
Városi Egyesülete és a Helyõrségi
Nyugállományúak Klubja Gyöngyös) ki-
érdemelte a BEOSZ Emlékplakettjét. A
díj meghirdetése óta hivatásos katoná-
ink közül minden évben akadt olyan, aki
megkapta a Katonák Példaképe díjat. 

Jelenleg a régiót (a legutóbbi válasz-
tások eredményeképpen) régióvezetõ-
ség helyett, régióvezetõ és helyettes
vezeti. Lépést tartva a változásokkal
Végert Gyula rendõr százados megbí-
zást kapott ara, hogy a régió rendvédel-

mi és rendészeti ügyvivõi tisztét ellás-
sa. Szövetségünkben tovább emelke-
dett tagságunk életkora, romlott egész-
ségügyi állapota és csökkent rendezvé-
nyeinken való részvételi aktivitása.
Egyre nehezebb a közgyûléseken hatá-
rozatképességet, egyéb rendezvénye-
ken pedig a megfelelõ részvételt bizto-
sítani. A szervezeti építkezés és a lét-
számgondok és sajnos több esetben az
egyéni közömbösség is érzékelhetõen
nehezíti szervezeteink mûködését. A
régióban például az elmúlt négy évben
a tagszervezetek közel 40 százalékát
„érintette meg a kapuzárás” szele. Erre
többnyire azért nem került sor, mert
mindig találtatott egy olyan vezetõ, aki
képesnek mutatkozott ara, hogy felve-
gye a „zászlót” további tettre kész em-
bereket gyûjtsön maga köré, és ezzel a
szervezet mûködését mozgásba tartsa.
Salgótarján, például 46 fõs, szétesõ fél-

ben lévõ szervezet bázisán, közel egy
év leforgása alatt több mint 200 fõs
egyesület szervezõdött újjá. De hason-
ló történetrõl lehetne számot adni Job-
bágyiban, Hatvanban és másutt is. 

A régió vezetési módszereinek alakí-
tása során az, az alapvetõ szempont ve-
zet bennünket, hogy minden szervezet
önálló jogi személy, amelyeket választott
testületek irányítanak, ezért joggal és
„zsigerbõl” ellenszenvvel viseltetnek
minden direkt vezetési magatartás, uta-
sítgatás, beavatkozás ellen. Ezzel szem-
ben a járható útnak a megnyerést tekin-
tettük. Vagyis, felismertetni az érdekazo-
nosságot, a kölcsönös elõnyöket, és
biztosítani a szuverenitást, cselekvési
szabadságot. Figyelmünket a jövõben
egyre inkább munkánk minõségi elemei-
nek javítására, finomítására fordítsuk.

FEKETE ISTVÁN NYÁ. EZREDES

RÉGIÓVEZETÕ

Az Észak-magyarországi Régió
négy szolnoki tagszervezetének tá-
mogatásával mûködõ Nõklub – a ko-
rábbi sikerén felbuzdulva – „Arany-
kor” címmel a 160 éves Magyar
Honvédség tiszteletére kiállítást
szervezett, amelyre már nemcsak a
hölgyek, hanem a férfiak alkotásait
is köszönettel fogadták. A rendezõk

a bõség zavarával küzdöttek, amikor
a több mint másfélszáz kiállítási
tárgy kiválogatását végezték. Végül
a zsûri 28 nõ és 7 férfi alkotó mûvé-
nek kiállítása mellett döntött. A tárlat
megnyitására illusztris vendéget, dr.
Vadai Ágnest, a HM államtitkárát
kérték fel. A nívós mûsor és a meg-
nyitó szavak után Strojánné Gömöri

Éva, a klub vezetõje kalauzolta a né-
pes közönséget, a szebbnél szebb
alkotások között. A horgolt és vert
csipkék, a kalocsai és keresztsze-
mes szõttesek, a goblein techniká-
val készült, különbözõ méretû, té-
májú és színgazdagságú alkotások,
a festmények a modellépítés és fa-
faragás remekmûvei. A klub fárado-
zása tehát nem volt hiábavaló és
sok embernek szereztek szép él-
ményt.

Kézimunka és hobbykiállítás Szolnokon



A BEOSZ Közép-magyarországi Ré-
giója nem akart ugyan konkurálni a
komáromi családi napi rendezvény-
nyel, de ami igaz, igaz nem volt sze-
rencsés, hogy ugyanarra a napra
szervezni a Nagyoroszi és Rétság
helyõrségekben szolgált hivatásos
katonák, közalkalmazottak találkozó-
jára ráépülõ elsõ régió-találkozót,
amikor a tagegyesületek egy része, a
HM által szervezett központi rendez-
vény részese kívánt lenni. A már hó-
napok óta folyó lelkes szervezõmun-
kát és készülõdést azonban kár lett
volna leállítani, s a házigazdák igen

kitettek magukért! A vendégek foga-
dását és a délelõtti jó hangulat meg-
alapozását az Obsitos Fúvószenekar
nagyszerû játéka tette emlékezetes-
sé, majd a balassagyarmati Rózsa-
völgyi Márk Mûvészeti Iskola rene-
szánsz muzsikával szórakoztatta a
nagyérdemût.

A légvédelmi tüzérek emléktáblájá-
nak koszorúzását az aktív katonák
nevében Varga László mérnök dan-
dártábornok a gyõri légvédelmi ezred
parancsnoka vezette, aki a vezérkari
fõnök köszöntését is tolmácsolta a je-
lenlévõknek.

Ezt követõen Dobai János nyá. al-
ezredes, Vác város díszpolgárának
igen színvonalas és páratlan értékû
gyûjteményes kiállítását tekintettük
meg a Hunyadi családról, Mátyás ki-
rály uralkodásáról, valamint a rene-
szánsz kor európai uralkodóiról és
vallási vezetõirõl.

A kedvezõen alakult az idõjárás le-
hetõvé tette a rétsági Árpád Íjász Egylet
nagysikerû szabadtéri bemutatóját, a
katonai sátrakban települt harcászati
eszközök megtekintését, valamint a civil
népi mesterségek mûvelõi, mézeskalá-
csosok, kürtõskalácsosok, bõrdíszmû-
vesek és más mesterek által készített
tárgyak mustráját.

A nap meglepetés vendége Erdei
Zsolt ökölvívó volt, aki nemrég újra
megvédte világbajnoki címét. Itt élõ
rokonai közül ketten is a bajtársi
egyesületnek a tagjai. 

A hagyományteremtõ találkozó iga-
zán emlékezetes élményt és jó szóra-
kozást nyújtott. Köszönjük ezt a ven-
déglátó nagyoroszi egyesület elnöké-
nek, Csallóközi Józsefnek és lelkes
csapatának.

DARÓCZY FERENC

NYUGÁLLOMÁNYÚ ALEZREDES
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Hagyományteremtõ találkozó Nagyorosziban

Ki mit tud? – 
unokáknak

Különleges programot szervezett a
Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület a
hadkiegészítõ parancsnokságon. A
Ki mit tud? vetélkedõn ugyanis az
egyesület tagjainak unokái, óvodá-
sok és általános iskolások léptek fel
versekkel, mesékkel. A gyerekek lel-
kesen szavalták a megtanult, gyak-
ran meglepõen hosszú költeménye-
ket, meséket és minden gyerek vas-
tapsot kapott. A versenyben nem
hirdettek gyõztest, hanem mindenki
ajándékot és díszes emléklapot ka-
pott, és a gyerkõcöket még egy kis
állófogadás is várta.

T. M.

Harmincöt éves a hatvani egyesület
A hatvani Grassalkovich Mûvelõdési Központban tartotta a II. Rákóczi Fe-
renc Nyugállományú Honvédõk Egyesülete a 35. Jubileumi Évfordulós
ünnepségét. A rendezvény hangulatát a Honvéd Mûvészegyüttes nagy
sikert aratott színvonalas (reneszánsz) és sajátos katona humorral fûsze-
rezett mûsora alapozta meg. 

Az egyesület elnöke ünnepi megemlékezésében felelevenítette Hatvan
katonai múltját, a lõszer- és akna-mentesítésben, valamint az árvíz-véde-
lemben való részvételeket.

A megemlékezés után a Hadkiegészítõ Parancsnokság képviselõje is-
mertette a HM Honvéd Vezérkarfõnök köszöntõ levelét és átadta az
egyesületnek küldött Emléklapot.

A rendezvényhez színvonalas mûsorral járult hozzá a Hatvani Kulturális és
Mûvészeti Egyesület „Húrszaggató” citerazenekara. 

M. J.

VVÉÉGGTTIISSZZTTEESSSSÉÉGG

Az elõzõ hónapban elhalálozott pályatársaink neveit már a BEOSZ honlap-
ján (www.beosz.hu) is olvashatjuk. A végsõ útjára távozott kollégákról,
barátokról innen tájékozódhatunk. Emlékük elõtt utólag is tiszteleghetünk
egy szál gyertya gyújtásával.



Honvédelmi nevelés Inotán
Iskolánk vezetésének kérésére a várpalotai Gábor
Áron Nyugállományúak Klubjának aktivistái, Dobszai
József nyugállományú alezredes vezetésével az inotai
készenléti lakótelepi tagiskola alkotótáborában nagy-
szabású vetélkedõt és elõadássorozatot bonyolítottak
le a Magyar Honvédség megalakulásának 160., a Ma-
gyar Légierõ létrejöttének 70. évfordulója alkalmából.

Az elõadásokon, amelyek a várpalotai helyõrség kato-
natörténetét is magában foglalta, nagy számban vettek
részt 7–8. osztályos tanulók. Igen gazdag, változatos
ajándékokkal érkeztek hozzánk a klub aktivistái, ame-
lyeket a tagság és a vezetõség szponzorálásával gyûj-
töttek össze. Többek között az elsõ öt helyezett fény-
képezõgépet, táskarádiót, pólókat, katonai jelvényeket,
mobiltelefon tartókat, mintegy 50–60 ezer forint érték-
ben.

Külön megköszönöm Horváth József úr sok ezer fo-
rintos támogatását ruhanemûkben, valamint a Nyugat-
magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság Toborzó
és Érdekvédelmi Irodájának a Magyar Honvédség be-
mutatását elõsegítõ katonai folyóiratait (Magyar Hon-
véd, Arany Sas, Haditechnika, stb.), melyet a rendez-
vényen résztvevõ tanulók megkapták

HOLDOSINÉ VARGA ZSUZSANA

TAGISKOLA VETÕ

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ
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A Hadik-díjas ezredes

A nyugállományú
katonák érdekei-
nek egészét érin-
tõ kiemelkedõen
eredményes tevé-
kenység elismeré-
seként a honvé-
delmi miniszter
Hadik András dí-
jat adományozott
Galló István nyug-
állományú ezre-
desnek, a HM
Személyzeti Fõ-
osztály Központi
Toborzó-, érdekvédelmi és katonai igazgatási fõosz-
tálya szerzõdéses munkatársának. A rangos kitün-
tetés átadására a honvédelem napján a központi
ünnepségen került sor. 

Abasári katonadal-fesztivál Tizenegyedik alkalommal rendezték meg Abasáron, a Ma-
gyar Honvédelem Napja alkalmából a katonadal-fesztivált. A
nagyszabású rendezvényre mintegy 140 együttes érkezett
– hagyományõrzõ csoportok, népdalkörök, énekkarok,
népzenei együttesek – hogy bemutathassák produkcióikat.

A fesztiválon jelen volt Végh Ferenc nyugállományú
vezérezredes, mint a fesztivál tiszteletbeli és örökös fõ-
védnöke is.

A fesztivál ötletadója, létrehozója s kezdettõl szervezõje,
éltetõ motorja Kámán Árpád zenetanár, az abasári hagyo-
mányõrzõ népdalkör vezetõje.  A visszatérõ szereplõk kö-
zött természetesen ott vannak a helyõrségi mûvelõdési in-
tézmények és honvédségi nyugállományú klubok  népdal-
körei, népzenei együttesei is.
Mivel Abasár híres szõlõ- és bortermelõ vidék, a katona-
dalok mellett ezúttal is sor került bordalok bemutatására is.

KATONA M. ISTVÁN

ProUrbe-díjas klubvezetõ

Koncz János
nyugállományú
ezredest, a tizen-
öt éve végzett
közéleti és kultu-
rális tevékenysé-
géért Szentend-
rén ProUrbe em-
lékéremmel
tüntették ki.
Koncz János a
helyõrségi klub
intézményvezetõ-
je és a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub elnöke. 



Afganisztánban július 12-én szol-
gálatteljesítés közben meghalt Ne-
mes Krisztián százados, 32 esz-
tendõs tûzszerész. A Honvédelmi
Minisztérium rendkívüli sajtótájé-
koz- tatóján Bocskai István, a HM
szóvivõje bejelentette: „Dr. Szeke-
res Imre honvédelmi miniszter hõsi
halottá nyilvánította, illetve posztu-
musz õrnaggyá léptette elõ a tra-
gédiában életét vesztett magyar
katonát.” A Bajtári Egyesületek Or-
szágos Szövetsége tagsága nevé-
ben részvétünket fejezzük ki el-
hunyt katonabajtársunk hozzátar-
tozóinak, a Magyar Honvédség
Afganisztánban szolgáló kontin-
gense valamennyi tagjának. BEOSZ ELNÖKSÉGE
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Elhunyt egy újabb bajtársunk Afganisztánban

Megemlékeztek a tüzérosztályról
Emléktáblát avatott a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület Szombathelyen a 93.
páncéltörõ tüzérosztály emléke elõtt tisztelegve.

Lash Béla, a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület elnöke elmondta, hogy a
tüzérosztály három évig mûködött ebben a laktanyában, majd átköltözött az
idõközben megépült Söptei úti objektumba, a Savarai Kiképzõ Központban,
amely ma már börtönként funkcionál.

„Hirdesse az emléktábla a 93. páncéltörõ tüzérosztály egész személyi
állományának emlékét. Egy olyan csapattestét, amely a katonai képzési
feladatok teljesítése mellett helyt állt, ha kellett gazdasági munkák
végzésében, részt vett elemi csapások elhárításában, tehát tette, amit a
katonai eskü, amit a haza elvárt a katonáitól” – hangsúlyozta Nebrek
Sándor nyugállományú alezredes.

A Csinger Péter által elkészített emléktábla leleplezésén sok
nyugállományú katonatiszt és katonafeleség részt vett, de eljöttek olyanok
is, akik sorkatonaként szolgáltak ebben a laktanyában.

IIrrooddaallmmii  ppáállyyáázzaatt

Pályázat címe: Átölelt a Napfény,
amely befogad irodalmi igénnyel
megformált legfeljebb 6 oldalnyi –
prózai írásokat és – terjedelmi
korlátok nélkül – verseket.

A pályázat jeligés, két példányt
kell elhelyezni egy A4-es borítékban.
Egy papírra írják rá a jeligét, nevet,
címet, telefonszámot majd tegyék
egy kisborítékba, amelyet leragasz-
tás után az A4-es borítékban kell
elhelyezni.

Végül címezzék meg a nagy
borítékot. A feladó helyére: jelijét kell
írni és „Átölelt a Napfény Irodalmi
Pályázat” A levéld címzettje:
NYUGDÍJASOK

BUDAPESTI SZÖVETSÉGE
1054 Budapest, Akadémia u. 1.
Beadási határidõ: 2008. október 1.
Eredményhirdetés december elején
– a díjazott alkotásokból antológia
kiadását tervezzük.

Családi nap Brüsszelben

Nagyszerû családi napi megren-
dezésére került sor 2008. május
24-én Brüsszelben mûködõ Eu-
rópai Iskolában, amelynek 3500
tanulója van. A családi nap meg-
rendezésére az iskola fennállá-
sának 50. évfordulója alkalmából
került sor.

Az ünnepség megrendezésére
az iskola magyar tagozatán a ta-
nárok és szülõk összefogásával
került sor. A családi nap gazdag
kulturális programjához jelentõ-
sen hozzájárult Kacsó Lajos új-
ságíró a Magyar Honvédség
160. évfordulója alkalmából szer-
kesztett Fel, fel vitézek címû ze-
nés fotómontázsa, valamint a
Magyar tájak – mindenekelõtt
Hortobágy-Bugac élõvilágát kul-
túráját, népszokását bemutató
videómûsor, melyet Kodály–Bar-
tók népzenei felvételei egészítet-
tek ki.

A program szervezõ munkájá-
ban aktívan részt vett a BEOSZ
Dél-alföldi Régiójának tisztelet-
beli elnöke Deli József nyugállo-
mányú ezredes is. 
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Kérjük, hogy egyesületünk (a
nyugállományú klub) életérõl,
egyedi újszerû kezdeményezéseik-
rõl küldjenek tudósítást, hogy a si-
keres – a tagság érdeklõdésére
számot tartó programok – máshol
is követendõ például szolgáljanak.

A fenti célokat szolgáló írások
megjelentetésének, legfeljebb ter-

jedelmi korlátok szabhatnak határt.
Kéziratot nem õrzünk meg és nem
küldünk vissza. A szerkesztés mi-
atti rövidítés jogát fenntartjuk.

Az írásokat, fényképeket a pinter-
ferenc@freemail.hu és a gal-
loi@freemail.hu e-mail címekre jut-
tassák el a szerkesztõséghez.

SZERKESZTÕBIZOTTSÁG

Köszönetnyilvánítás

Jászberény Fegyveres Szervek Nyug-
állományú Tagjainak Klubja nevében
megköszönöm özv. Nepel Ottóné és
lányának Nepel Andreának, hogy
Nepel Ottó alezredes (aki elhunyt
2007. évben) a 101. pécsi tüzérezred
volt parancsnok katonai tárgyú gyûjte-
ményét: szabályzatok, szakirodalma-
kat, katonai okmányokat, segédleteket,
emléktárgyakat, mint például térkép-
táska, löveg makett) a Fegyveres
Szervek Klub részére ajándékozta. Ez-
zel hozzájárult emlékszobánk tárgyi
eszközeinek kiegészítéséhez. Külön
köszönöm, hogy a gyûjteményt Pécs-
rõl saját gépjármûvel személyesen
hozták el Jászberénybe.

Tisztelettel és kegyelettel emléke-
zünk Nepel Ottó alezredes volt 101. tü-
zérezred parancsnokára.

Köszönettel és tisztelettel:
CSERTA IMRE

NYÁ. FÕTÖRZSZÁSZLÓS

ELNÖK

Tisztelt Olvasók!

Katonanemzedékek találkoztak 
Kaposváron
Kaposváron nemrégiben a Dél-dunántúli régió bajtársi egyesületei és a
honvéd nyugdíjasklubok látogattak a MH 64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezredhez.

Somogy megye mindig is „katonamegye” volt, ahogy annak székhelye
Kaposvár is „katonaváros” volt. Nagyatád, Marcali, Taszár – csak néhány
név azon települések neve közül, amelyekben itt katonai szervezet
települtek. Nem véletlen, hogy Somogy megye székhelye, illetve annak
vonzáskörzete ma is kiemelkedõ számú nyugdíjas katona otthona.

A rendezvényt közösen szervezte Pásztor István nyá. ezredes, a
Noszlopy nyugdíjasklub elnöke és Gavlik Péter mk. alezredes, a
logisztikai ezred parancsnokhelyettese. A programon részt vettek
Kaposvárról a Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubja,
Szekszárdról a Tolna Megyei Bajtársi Egyesületek Zrínyi Miklós Honvéd
Nyugállományúak Klubja, Pécsrõl a Honvéd Nyugdíjas Klub, Taszárról a
Veterán Repülõ Szövetség Somogy Megyei Egyesülete, Marcaliból a
Bajtársi Egyesület, Honvéd Nyugállományúak Klubja, Nagyatádról a
Bajtársi Egyesület, és a 69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és Baráti Köre
tagjai, összességében több mint háromszázan.

A laktanyába beérkezõ obsitosokat helyõrségzenekar térzenéje,
gyepshow-ja fogadta. Ezt követõen technikai bemutató következett,
amelynek keretében a megjelentek megismerkedhettek a Magyar
Honvédségnél rendszerbe állított új eszközeivel, összehasonlítva azokat a
„régi idõk” logisztikai eszköztárával. Az egész napos programokat a
klubok tagjaiból szervezõdött kulturális csoportok mûsora zárta.

K. R.

Emléktábla a lengyel légiónak

Vácon május 24-én a Diadal téren lep-
lezték le a magyar szabadságharcban
a Jozef Wysocki (1809–1874) honvéd
tábornok vezetésével harcoló lengyel
légiónak az emlékére állított táblát.

A Vác Város Önkormányzata, a Ma-
dách Imre Mûvelõdési Központ és az
Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas Egye-
sület szervezésében rendezett ünnep-
ségen dr. Bóth János polgármester
megköszönte a Madách Imre Mûvelõ-
dési Központ és az Esze Tamás Hon-
véd Nyugdíjas Egyesület vezetõinek,
hogy hagyományõrzõ munkájuk ered-
ményeként az elképzelésük valósság-
gá vált. Vác Város Önkormányzata a
lengyel nagykövetség támogatásával
méltó emléket állít közös múltunk
egyik dicsõ eseményének megörökíté-
sére – mondta dr. Bóth János –, ezzel
a tettel nemcsak emléket állítanak a
légiónak, hanem az ezeréves múltra
visszatekintõ magyar–lengyel barát-
ságnak is.

Ezután Joanna Stempinska, a Len-
gyel Köztársaság magyarországi nagy-
követe méltatta Jozef Wysocki életút-
ját, aki az egyik különösen rokonszen-
ves alakja volt az 1848–49-es magyar
szabadságharcnak.

Használt a célzóvíz
Lövészettel egybekötött sportnapot tartott az Észak-magyarországi
Régió a Bátonyterenyéhez közeli lõtéren. A fõszervezõ Juhász István
nyá. rendõrezredes a Rendvédõ Szervek Nyugállományú Egyesületének
(RENYUBE) elnöke köszöntötte a 15 csapat résztvevõit. Miközben a
verseny haladt a maga módján elõre, egyre csökkent a „célzóvíz”
korlátozó hatása, ami kedvezõen hatott a hangulatra. A lövészeten végül
elsõ helyezést a gyöngyösi Tartalékos Honvédelmi Klub A csapata, a
másodikat a Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság vegyes
együttese, harmadik helyen pedig a Nógrád megyei MATASZ csapata
végzett. 



A Tisza part-
ján, Csongrád-
Szentes váro-
sában 2008.
július 20-án
nyitotta meg
kapuit a X. Ti-

szai Euro-atlanti
Nyári Egyetem. A klasszikus nyári
egyetemi program társadalmi szerve-
zetek kezdeményezésre tette le alap-
kövét Gödön 1998-ban. A Magyar
Honvédség és a civil társadalom
kommunikációs csatornáinak erõsíté-
se céljából – a Magyar Atlanti Tanács
a Honvédség és Társadalom Baráti
Körök teremtette meg a gondolati hát-
teret, készülve hazánk NATO illetve
az Európai Unióhoz való csatlakozá-
sunk segítésére.

A kezdeményezés szóvivõje
Tóth Zsigmond nyugállományú ezre-
des, Tinódi-díjas népmûvelõ volt.
2000 õszén a MTA közgyûlés buda-
pesti konferenciáját követõen az okta-
tási program fejlesztésén Túri Andrea
törzszászlós a HM Honvéd Kulturális
Szolgáltató Kht. szentesi intézményé-
nek vezetõje, valamit Sallai Ilona
szentesi Damjanich János Általános
Iskola igazgatója dolgozott.

A Magyar Atlanti Tanács a Honvéd-
ség és Társadalom Baráti Körök Or-
szágos Szövetsége, a MH 37. II. Rá-
kóczi Ferenc Mûszaki Dandár, a HM
Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht.
együttmûködése alapján a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztérium (ma
Oktatási és Kulturális Minisztérium)
az oktatási programot elfogadta, a
Nemzeti Felnõttképzési Intézettel
egyetértésben bejegyezte. A nyári
egyetem demokratikus úton prof. dr.
Szabó János dandártábornok szocio-
lógust választotta rektorául.

Az idei kurzus három tagozaton
várja hallgatóit: nemzetközi kapcsola-
tok, a mûvelõdésszervezõ, valamint a
felsõoktatási ösztöndíjas tagozat. 

A tanácskozáson ebben az évben
az Országos Reneszánsz Év keretén
belül hangsúlyt kap a Magyar Hon-
védség megalakulásának 160. vala-
mint a magyar tisztképzés 200 éves
évfordulója.

Berki Gáborné, a HM Kulturális

Szolgáltató Kht. szentesi intézményé-
nek vezetõje és munkatársai azon fá-
radoznak, hogy a kiemelt program
résztvevõi: közmûvelõdési, szakem-
berek, pedagógusok, tisztek, zászló-
sok, tiszthelyettesek, egyetemi hall-
gatók, valamint a társadalmi szerve-
zetek által akkreditált szakemberek
minél jobban érezzék magukat a Ti-
sza parti és az erdélyi városokban.

Gazdaság és biztonság, Integráció
és globalizáció, Önkéntes hadsereg,
Humánerõ és EU témakörökben elõ-
adást tart: Bató Éva pszichológus, fõ-
iskolai adjunktus, Bódán Zsolt törté-
nész-muzeológus, dr. Deák Péter, az
MTA doktora, a MAT alelnöke, dr.
Gazdag Ferenc tudományos fõmun-
katárs, Magyar Külügyi Intézet, dr.
Kiss J. László, Magyar Külügyi Inté-
zet, dr. Koós Anna, BHKK igazgatója,
Mucsi József phd. jelölt, szociológus,
docens, Nyers József mérnök ezre-
des, dr. Szabolcs Ottó egyetemi do-
cens, prof. dr. Szabó János, a ZMNE
rektora, dr. Szöllõsi Erzsébet filozó-
fus, Tömböl László altábornagy, MH
Összhaderõnemi Parancsnokság pa-
rancsnoka, dr. Törzsök Erika fõigaz-
gató, Miniszterelnöki Hivatal és dr.
Vadai Ágnes, HM államtitkár asz-
szony.

A gyakorlati részben Gyulán város-
kutató programban, Szentesen lakta-

nya-látogatáson, Romániában,
Nagyszalonta–Nagyvárad–Kolozsvár–
Zsombok útvonalon a történelem és
mûvelõdéstörténet nagy alakjaira
gondol, a nyári egyetem hallgatósá-
ga. A történelmi emléktúra kapcsán
partneri együttmûködést alakítanak ki
a zsomboki református egyházközös-
ség iskolájával.

A X. Tiszai Euroatlanti Nyári Egye-
tem 2008. július 25-én zárja kapuit
Csongrádon. A hallgatók ünnepélyes
keretek között látogatási bizonyít-
ványt kapnak, amely diploma meg-
erõsítésükben 30 akkreditációs pon-
tot jelent.

A szervezõk köszönetet mondanak
támogatóiknak: Honvédség és Társa-
dalom Baráti Körök Országos Szövet-
sége, Honvédelmi Minisztérium Kom-
munikációs és Toborzó Fõosztálya,
NATO PDD, Brüsszel, Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem, Magyar At-
lanti Tanács, Szentes Város Önkor-
mányzata, MH 37. II. Rákóczi Ferenc
Mûszaki Zászlóalj, Magyar Történelmi
Társulat Tanári Tagozat, Corvin Já-
nos Múzeum Gyula, Koszta József
Múzeum Szentes, Bátki Ferenc szál-
lodaigazgató, Biztonságpolitikai és
Honvédelmi Kutatások Központja Ala-
pítvány, Belvárosi Klub étterem Szen-
tes valamint a Széchenyi-liget Strand-
fürdõ, Szentes.
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Euro-atlanti missziós iskola a Tisza partján

Bató Éva adjunktus, pszichológus és Mucsi József docens, szociológus



Az OTP Életjáradék ügyfeleinek szá-
ma folyamatosan nõ. A BEOSZ tagjai
közül is egyre többen válnak az Életjá-
radék Program részeseivé. Két területi
képviselõnk – dr. Veres Mária és
Gulácsi Attila – lelkes munkájának kö-
szönhetõen a BEOSZ tagok tájékozód-
hatnak az OTP Életjáradék Program-
ról, illetve választ kaphatnak a felmerü-
lõ kérdéseikre. Az életjáradékkal
kapcsolatban szerzõdött ügyfeleinket
kérdeztük:

Hol hallott az OTP Életjáradék Prog-
ramról?

– Dr. A. Veronika: Én kerestem ezt a
lehetõséget, mert egyedül élek és nem
akartam eltartási szerzõdést kötni. Ép-
pen az OTP-ben voltam ügyet intézni
és megkérdeztem , hogy foglalkoznak-
e életjáradékkal. A válasz igen volt. Be
kellett szerezni mindazokat a papíro-
kat, amire az OTP Életjáradék Zrt.-nek
szüksége volt, rövid idõ alatt az egé-
szet le lehetett bonyolítani. Korrekt,
tisztességes üzletet akartam, és azért
választottam az OTP-t, mert abból in-
dultam ki, hogy 50 éve megbízom ben-
ne. Ezért is az OTP-hez jöttem. 

Felmerült más lehetõség is a jövõt
illetõen?

– Sz. Péterné: Azon gondolkodtunk,
hogy esetleg idõsek otthonába me-
gyünk, de a kettõ között van egy óriási
különbség: az, hogy ha idõsek ottho-
nába mentünk volna, akkor fel kellene
számolni az emlékeinket, mert oda
csak igen-igen kevés dolgot vihettünk
volna magunkkal. Bár az elsõ napok-
ban nagyon nehéz volt elviselni a tuda-
tot, hogy nem a miénk a lakás, de
most már eszünkbe sem jut. A sajá-
tunkban élünk, ugyanúgy ahogyan ed-
dig éltünk.

Miért döntöttek az Életjáradék Prog-
ram mellett?

– B. Sándor:  … bemenni a nyugdí-
jas otthonba és az ember úgy érezné,
hogy ez egy utolsó lépés, végállomás.
Azért próbáltuk ezt, hogy itt maradhas-
sunk a lakásban. Ez szerencsés dolog,
hogy így összejött. Amíg aktívak vol-

tunk megengedhettünk magunknak
üdüléseket, programokat, de csak a
nyugdíjból ez már nem ment volna.
Most visszajött az a régi szép élet, ami
azelõtt volt, az elõleggel és a havi
járadékkal…

Milyen változást hozott Ön számára
az életjáradék?

– Sz. Péterné: Nekünk úgy érzem,
hogy ez a lehetõ legjobb megoldás
volt. Van mire költenünk, most a kony-
hában csinálunk egy kis felújítást, va-
lamint a fürdõszobában és majd meg-
látjuk, hogy mikor kell hozzányúlni az
elõlegként kapott kétmillióhoz. Amit le-
het azt megspórolunk az unokánknak.

– K. Lászlóné: Az OTP Program ke-
retén belül meg tudom azt oldani, amit
körülbelül tizenkét éve nem, hogy el
tudok menni nyaralni a kiskutyámmal.

– Dr. A. Veronika: Az árak egyre job-
ban emelkednek és az ember megszo-
kott egy életszínvonalat-. A nyugdíj pe-
dig meglehetõsen kicsi, tehát ezt pótol-
ni kell. Erre jó az életjáradék, amely
egy jobb életvitelt tesz lehetõvé. Most
már nemcsak az akciós dolgokat lehet
megvenni, hanem a szebbiket, jobbikat
is, és ez nagyon jó érzés egy idõs em-
bernek. Az elõleg pedig, amit a lakásra
kaptam, az egy biztonsági tartalék, ne-
tán az örökösök majd örülnek neki. 

– Sz. Dezsõ: Nem szeretek senkinek
a terhére lenni, húszéves koromtól
önálló voltam egész életemben. Az
életjáradékkal már könnyebben gaz-
dálkodunk. Nemrég vettünk mosógé-
pet, az ablakot és az erkélyt is megcsi-
náltatjuk. Tehát sok minden könnyebb.

Szívesen ajánlaná másoknak is a
programot?

– B. Sándorné: El sem tudok képzelni
ennél jobbat egy hasonló korú idõs há-
zaspárnak vagy egyedülálló nyugdíjas-
nak. Nagyon jó érzés, hogy ilyen anya-
gi biztonságban élek.

Ha van olyan ismerõse, akit érdekel-
het a Program, kérjük, ajánlja számá-
ra. További tájékoztatás a 06-40/366-
600-as helyi tarifával hívható telefon-
számon kapható.

OTP Életjáradék, éljen vele!

OTP Életjáradék: 
az ügyfelek szemszögébõl



Ezúttal is nagy érdeklõdés kísérte a Katonacsaládok VI. Or-
szágos Találkozóját, amelyen több mint kétezren sereglettek
össze.

Figyelemre méltó volt, hogy erre a jól szervezett találkozóra
a katonacsaládok gyerekei éppen olyan nagy számban jöt-
tek el, mint az obsitosok. 

A program ezúttal is változatos volt, de a hagyományos fõ-
zõverseny, az erõdtúrák és a borverseny mellett volt huszár-
tábor, reneszánsz katonai tábor, air-soft lövészverseny és
kazamatura, valamint számos színpadi bemutató. A katona-
kórusok közül sikerrel mutatkozott be a Balassi Bálint Bajtár-
si Egyesület valamint a marcali obsitosok kórusa.

A kenyérmúzeum, a gyepshow, a közelharc bemutató és a
haditechnikai bemutató mellett ezúttal is sok látogatót von-
zott a hajókirándulás és az Erõd Múzeumban látható kiállí-
tás. A rendezvény újdonsága volt a Nyugdíjas Fészek, ahol
nagyon sok obsitos összeverbuválódott. 

KÉP ÉS SZÖVEG: K. L. 

A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA

FELELÕS KIADÓ: SIPOS GÉZA NYÁ. EZREDES, A BEOSZ ELNÖKE

SZERKESZTÕ BIZOTTSÁG ELNÖKE: PINTÉR FERENC. NYÁ.  EZREDES SZERKESZTÕ: KACSÓ LAJOS NYÁ. EZREDES

A HÍRLEVÉL INTERNETES ELÉRHETÕSÉGE: www. beosz.hu
CÍM: 1440 BUDAPEST,  PF. :  22.

Katonadal bemutató
Emlékezetes katonadal bemutatóra került sor május
23-án Székesfehérváron, a Fejér megyei Honvéd
Nyugállományúak Székesfehérvári Klubja rendezésé-
ben. A katonadal bemutatón a Kossuth Lajos Nyugdí-
jas Klub (Szentendre), a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület
(Szombathely), a Soltvadkerti „Búzavirág” Asszonykó-
rus, a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület (Budapest), a
Gyõri Határõr Igazgatóság Nyugdíjasainak Egyesülete
és a Fehér Megyei honvéd Nyugállományúak Székes-
fehérvári klubja, a Nõszirom énekkara a marcali
obsitosok dalárdája vettek részt.

Igaz a mondás, hogy a nóta, a dal, a zene még köze-
lebb hozza az embereket, a volt katonákat egymáshoz.
Jó volt látni, s érezni az egymáshoz tartozás szép meg-
nyilvánulásait.

Megható pillanat volt, ahogy a gyõriek köszöntötték
volt fõnöküket Béndek József határõr altábornagyot. Az
altábornagy úr édesanyja a helyi Nõszirom énekkarban
énekel. 

MÁRKUS HILDA

NYÁ. ZÁSZLÓS

KKaattoonnaaccssaallááddookk  aa  kkoommáárroommii  eerrõõddbbeenn
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