
A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének idõszakos kiadványa

A Honvédelmi Idõsügyi Tanács ülését
Szekeres István nyá. dandártábornok,
ügyvezetõ elnök nyitotta meg. Köszön-
tötte dr. Vadai Ágnes államtitkár asz-
szonyt, a tanács tagjait, állandó szakér-
tõit, a napirendek elõadóit; valamint a
meghívottakat, Szabó József ezredest,
a HM TKF fõosztályvezetõ helyettesét
és Hatvani Árpád ezredest, a HM FLÜ
Személyügyi osztályvezetõjét.

Dr. Vadai Ágnes államtitkár asszony
napirend elõtt adott tájékoztatást a kor-
mányprogram nyugállományúakat és
honvédségi nyugdíjasokat is érintõ ele-
meirõl. Szólt az adórendszer átalakítá-
sáról, a 13. havi nyugdíj átmeneti szü-
neteltetésérõl, a nyugdíjemelés (indexá-
lás) változásáról, a nyugdíjkorrekció
idõpontjának átütemezésérõl, a nyugdíj-
korhatár fokozatos emelésérõl, a nyug-
díj melletti keresõ tevékenység 62. év
(katonák esetében 57. év) alatti változó
szabályairól. Hangsúlyozta a kormány-

zat nyugdíjasok iránti elkötelezettségét
és részletesen indokolta a változtatások
szükségességét. Befejezésül elismerés-
sel szólt arról, hogy a nehéz döntéseket
a nyugállományúak és nyugdíjasok
szervezetei tudomásul vették. Megkö-
szönte szolidáris magatartásukat, s a ki-
bontakozás lehetõségeit megteremtõ
kormányprogram iránti megértésére hí-
vott fel.

Sörös István nyá. ezredes, a HOSZ
Nyugállományúak Tagozatának elnöke
hozzászólásában megköszönte a tájé-
koztatást, majd a szolgálat felsõ korha-
tára elõtt kényszerûségbõl nyugállo-
mányba helyezett sok ezer hivatásos
katona további munkavégzésének jöve-
delmei összevont adózásának méltá-
nyosabb szabályozását igényelte. 

Az államtitkár asszony válaszában
hangsúlyozta, hogy ismerve a kormány-
zat szándékait, de a képviselõk és a tár-
sadalom véleményét is, nem lát esélyt a
fegyveresek összevont jövedelmei adó-
zásának eltérõ szabályozására. Az
adott helyzetben, figyelemmel a köz-
hangulatra is, nem javasolta, hogy a

szervezetek erre törekedjenek. A nyug-
állományba helyezés és nyugdíj-megál-
lapítás fõ szabályainak megõrzése ér-
dekében a kisebb súlyú ügyekben meg-
értõbb magatartást javasolt.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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„160 éves a Magyar Honvédség” címmel
2009. április 6-án nyílt meg Kacsó Lajos
nyugállományú ezredes fotókiállítása
Szentendrén, a Magyar Honvédség
Központi Kiképzõ Bázis Mõvelõdési Ott-
honában. A kiállított 100 darab fotó be-
mutatja a honvéd hagyományõrzõk éle-
tét, a Magyar Honvédség elmúlt évtize-
deit, a mai magyar katonák kiképzését
és felkészítését.

Kacsó Lajos nyugállományú ezredes
negyvenhét éve lett a katonai sajtó újság-
írója, szerkesztõje, „robotosa” és tíz éve
rendszerint maga készíti a fotókat a cik-
keihez. Az évek során – miután egyre

több elismerést kapott a képeiért – elsõ-
sorban a portréiért, megerõsödött benne
az a felismerés, hogy egy jól sikerült ri-
portkép vagy portré nemcsak kiegészítõ-
je egy-egy újságcikknek, hanem egyen-
rangú az írott szöveggel.

Kacsó Lajos újságírói munkásságát
nem könnyõ méltatni, hiszen 25 évig volt
a Néphadsereg címõ katonai hetilap kul-
turális rovatvezetõje, jelentõs szerepe
volt a hadseregben folyó kulturális munka
ösztönzésében és a honvédelem gondo-
latát erõsítõ irodalmi és mõvészeti alko-
tások népszerûsítésében. Munkásságát
– többek közt – a Kiváló Szolgálatért Ér-

demérem mellett, 1988-ban Kiváló Nép-
mûvelõ díjjal ismerték el. 

1989-tõl – amikor nyugállományba ke-
rült – a katonai sajtó munkatársaként,
szerzõdéses újságíróként kamatoztatta
felkészültségét, tapasztalatait és különö-
sen a katonai hagyományõrzés, a had-
történeti ismeretterjesztés és az idõs-
gondozás témaköreiben jeleskedett.

Kacsó Lajos fotósként példaképének
tekinti André Kertészt, aki 20 éves korá-
ban „angyalbõrben” az olasz fronton,
Doberdó közelében kezdte pályafutását,
és az elsõ frontképeivel egy újfajta em-
berközpontú fotográfusi szemléletet ho-

nosított meg. Képeivel nemcsak lát-
ványt, hanem élményt is közvetített. 

A példaképeket rendszerint nem lehet
utolérni, csak távolról követni, de ha job-
ban szemügyre vesszük Kacsó Lajos fo-
tóit, észrevehetjük, hogy fõ törekvése az
emberközpontúság. Képeinek többsége
derõt sugároz, hisz maga is – amint a
„Nevet a század” címõ humoros köteté-
vel bizonyította – derõs lelkõ újságíró,
aki „túl a hetedik X-en”, a fotóival is emlé-
kezetes élményt akar nyújtani.

Gratulálunk az alkotónak, további
munkájához sok sikert, erõt, egészséget
kívánunk.

A kiállítás Tatán is nagy sikert aratott.
Ajánljuk figyelmetekbe. (szerk.)

A szentendrei aktív és nyugállományú
katonák nevében:

KONCZ JÁNOS NYÁ. EZREDES

A BEOSZ kezdeményezésére az MH Csapatjelzést Bíráló Bizottság
szakmai támogatása és javaslata alapján Tömböl László mk. vezérezre-
des, a HM Honvéd Vezérkar fõnöke aláírta, dr. Szekeres Imre honvédelmi
miniszter pedig jóváhagyta a nyugállományú katonák megkülönböztetõ
jelzését.

A nyugállományt kifejezõ jelvény megvásárlására – a tervek szerint –
2009. II. félévétõl lesz lehetõség a katonai ruházati ellátó pontokon.

Fotókiállítás 
Szentendrén
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A szövetség Bajtársainkért Közhasznú
Alapítványához, a Magyar Honvédség
Szociálpolitikai Közalapítványához be-
érkezett segélykérelmeket olvasva szo-
morú szívvel tölt el, hogy pályatársaink,
kollégáink közül néhányat a lakáshoz
köt a mozgáskorlátozottság, az agyvér-
zésbõl visszamaradt bénultság, a sú-
lyos érszûkület vagy valamilyen gyó-
gyíthatatlan betegség. Mások napi meg-
élhetési gondokat jeleznek, már nem,
vagy alig tudják fizetni a rezsiköltséget,
nem jut az egészségi állapotuk rosszab-
bodását megelõzõ gyógyszerekre, de
mentálisan az idõskorral párosuló egye-
düllétet, magára maradottságot sem
könnyû elviselni. Ilyen esetekben jöhet
jól az otthoni segítségnyújtás, a család,
a katonatárs sorsának rendszeres figye-
lemmel kisérése, a már nehézséget
okozó munkák átvállalása. Minden kö-
zösségben létrehozhatók olyan csopor-
tok, akiknek ez a fõ feladata. Látogat-
nak, részt vesznek a hátrányos helyze-
tû család életét segítõ munkában,
anélkül hogy valakire is ráerõltetnék ezt.
Az érintettekkel közösen alakítják ki a
támogatás legcélszerûbb formáit.

Amikor a pályatársnak, kollégának
kell segíteni, nem képezheti mérlegelés
tárgyát, hogy tagja volt-e a klubnak.
Megfontolni csak a támogatás módját
és azt szabad, hogy a közösségnek
vannak-e olyan tettre kész, a másik ka-
tonáért, a bajtársunkért felelõsséget ér-
zõ tagjai, akik ezért munkát vállalnak.
Hiszen mi emberi indítatásból, de a
megállapodásokban rögzítetten is az
egész nyugállományú közösségért vise-
lünk felelõsséget. Ki más kötelessége
lenne, ha nem a miénk, hogy segítsünk
a bajba jutott társunknak.

Bizton hiszem, hogy minden egyesü-
letben, klubban vannak olyan szociáli-
san érzékeny tagok, akik a rászorulók-
nak önként mennek segíteni a házimun-
kában, a takarításban vagy a heti
bevásárlásban. Heti 2-3 órát rászánnak
a nehéz helyzetbe került másik katona
segítésére. De az is lehet, hogy az
egyedül maradottnak a konkrét segít-
ségnyújtásnál is fontosabb a kilátásta-
lanság, a magára hagyatottság érzésé-
nek a csökkentése, az, hogy van kivel
beszélgetni, megosztani a problémákat,
és együtt keresni a célravezetõ megol-
dásokat.

Azt talán felesleges is leírnom, hogy
ez a munka kölcsönös önkéntességen
alapul, a segítséget adó és a rászoruló
között egy diszkrét kapcsolatot jelent.
Vagyis a segítõk  külön fogadalom nél-
kül sem beszélik meg másokkal annak
a családnak vagy egyénnek a gondjait,
nehézségeit, amibe ilyen esetekben ne-
tán jobban belelátnak.

Vannak már követésre méltó jó példá-
ink, a tapasztalatok azt mutatják, hogy
elsõsorban a hölgytagjaink azok, akik
szociális érzékenységüknél fogva jeles-
kednek egyesületük, klubjaik ilyen irá-
nyú tevékenységében. Munkájukat kö-
szönjük, hiszen azzal nemcsak az adott
szervezet, hanem a BEOSZ iránti bizal-
mat is erõsítik, és mindannyiunk védel-
mét szolgálják. Köszönjük munkájukat
azért is, mert ez bizony sok idõvel, le-
mondással, és – nem egy esetben –
pénzbeli áldozat vállalással jár.

Ahol eddig nem mûködtek szociális,
karitatív csoportok kezdjenek neki en-
nek a munkának. Mert ez az egyik leg-
szebb programja az egyesületnek:
megelõzni a mélyebb és súlyosabb kö-
vetkezményekkel járó krízishelyzetet,
megvédeni az embert a még nagyobb
bajtól, segíteni ott és úgy, ahogy erõnk-
bõl futja. Ma, az idõsek számára sem
kedvezõen változó világban erre a tevé-
kenységre egyre nagyobb szükség le-
het és reményeim szerint ez örömet fog
okozni a segítségre szorulónak, de a
segítõnek is.

Bajtársak! A másokról való gondosko-
dás sok odafigyelést, sok áldozatot, sok
lemondást követel mindenkitõl – de ke-
vesebbet, mint amennyit az elmulasztá-
sa okozhat.

PINTÉR FERENC NYÁ. EZREDES
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Sipos Géza nyá. ezredes, a BEOSZ el-
nöke tájékoztatta a tanácsot, hogy szö-
vetségük tisztségviselõi május 11-12-én
országos szakmai fórum keretében – dr.
Korózs Lajos, SZMM államtitkár közre-
mûködésével – feldolgozták a kormány-
programnak a nyugdíjrendszerrel kap-
csolatos elemeit. A jelenlévõk tudomásul
vették az ország gazdasági kibontakozá-
sához nélkülözhetetlen döntéseket. Hoz-
zászólásában az idõskorúak utazási ked-
vezményének megõrzését igényelte,
amelynek megváltoztatása nem csupán
az idõs embereket és családjaikat hozná
nehéz helyzetbe, de a nyugállományúak
és nyugdíjasok országos szervezeteit is
megoldhatatlan helyzet elé állítaná. Kez-
deményezte, hogy a tárca vizsgálja meg
a szépkorúak honvédségi köszöntésének
lehetõségét.

Mindent meg kell tenni a társadalmi
szolidaritás megõrzéséért. Sem a nyugdí-
jasokat, sem a közszférát nem lehet, nem
szabad felelõssé tenni a válságért. –
hangsúlyozta válaszában az államtitkár
asszony. Ugyanakkor az is a szolidaritás
része, hogy a válságban, a kibontakozás
érdekében most mind a nyugdíjasoktól,
mind a közszférától áldozatokat kérnek.
Kifejtette, hogy az utazási kedvezmények
vizsgálata még folyik, személyesen támo-
gatja az idõskorúak kedvezményeinek
megõrzését, de a tömegközlekedés gaz-
daságosságának vizsgálata és a szabá-
lyozás pontosítása nélkülözhetetlen. A
szépkorúak köszöntésével elvileg egyet-
értett, kérte a BEOSZ-t, hogy az adott év-
folyamok létszámára és a támogatási
igényre vonatkozóan elkészített számve-

téseit adja át számára. A tanács, miután
áttért az elsõ napirendi pont tárgyalására,
meghallgatta Vilner Péter ezredest, aki a
honvédelmi tárca humánpolitkai feladatai
végrehajtásának helyzetérõl és a további
tennivalókról tartott elõadást.  A honvé-
delmi tárca aktuális humánpolitikai fel-
adatai sorában hangsúlyozta a helyzet
folyamatos értékelésének, elemzésének,
figyelemmel kisérésé- nek fontosságát,
továbbá a humánstratégia, valamint az
idõsügyi stratégia programokban, irányel-
vekben és cselekvési tervekben való ér-
vényesítését. A megtartó képesség erõsí-
tése érdekében a fõosztály megkezdte
javaslatai kidolgozását a humán szolgálat
intézményrendszerének megújítására,
valamint a HM egészére érvényes rekon-
verziós rendszer kialakítására. Az elisme-
rések adományozása terén az ösztönzés
növelését szolgáló javaslatok kidolgozá-
sa érdekében ez évben kontrolling vizs-
gálat lefolytatására kerül sor. A vizsgálat
során ajánlásokat kívánnak kidolgozni a
nyugállományúak elismeréseit rögzítõ és
nyilvántartó rendszer megbízhatóságá-
nak növelésére is.

Elfogadják a csekket

A rekreáció és az üdültetés kérdésében
az elõadó tájékoztatta a tanácsot a jog-
szabályi változásokról. 2009. május 1-jé-
tõl a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató
Kht. által üzemeltetett üdülõkben a ked-
vezményes térítési díjat vagy annak egy
részét az igényjogosult üdülési csekkel is
kiegyenlítheti. Várható, hogy 2009. július
1-jétõl az általános forgalmi adó változá-

sa miatt a kedvezményes térítési díjak
összege megváltozik.

Hozzászólásában Sörös István nyá.
ezredes kérte az üdülési csekk felhasz-
nálásának pontosítását. Szabó József
ezredes, fõosztályvezetõ helyettes kiegé-
szítésében egyértelmûvé tette: a PM-mel,
valamint az APEH-hel lefolytatott konzul-
tációk is megerõsítik, hogy az igényjogo-
sultak a kedvezményes térítési díjat, a
nem igényjogosultak a kereskedelmi térí-
tési díjat fizethetik üdülési csekk felhasz-
nálásával.

Dr. Vadai Ágnes államtitkár javasolta,
hogy ne terheljük meg az apparátust a
nyilvántartások távoli idõkig visszamenõ
pontosítási igényével, hanem a kontroll-
ing eredményeinek ismeretében a célnak
megfelelõen húzzunk az évtized közepén
egy cezúrát és az azt követõ idõtõl te-
remtsünk rendet a nyilvántartásokban.
Kérte a társadalmi szervezeteket, hogy
nyilvántartásaikat összevetve a HM TVB
titkárának nyilvántartásaival, segítsék
pontosítani az adatokat.

Szabó József ezredes, a HM SZEF
TÉKIO osztályvezetõje, a tanács kezde-
ményezésére elfogadta, hogy megfelelõ
idõben tájékoztatja a tanácsot a nyilván-
tartások helyzetérõl, és javaslatokat fo-
galmaz meg a rendbetételükre.

Sipos Géza nyá. ezredes elismerését
fejezte ki az elõadónak az alapos tájé-
koztatásért. Felajánlotta a BEOSZ rész-
vételét és igényelte is bevonását a hu-
mánpolitikai tevékenység megújítását
szolgáló munkába. Szükségesnek tartot-
ta, hogy a nyugállományúak szervezetei
idõben megkapják az elkészült javaslato-
kat, tervezeteket és kérte annak biztosítá-
sát, hogy a szövetség szakemberei részt
vehessenek a témában megtartott szak-
mai fórumokon, továbbképzéseken. Hoz-
zászólásában kritikaként fogalmazta meg,
hogy a katonai pálya különbözõ elemei
(követelményrendszer, elõmeneteli rend-
szer, nyugdíjrendszer, stb.) nem kellõen
összehangoltak, a vizsgálatokban és a
nyilatkozatokban is gyakran önálló életet
élnek.

Dr. Vadai Ágnes államtitkár egyetérté-
sét fejezte ki, hogy a pálya egészét a
szervezeti és az egyén érdekeket is fi-
gyelembe véve csak rendszerszerûen
szabad vizsgálni és szabályozni. Az MH
összhaderõnemi parancsnoka feladatot
kapott a rendszer egészének áttekintésére
és a javaslatok kialakítására.

Kovács László, a HM HKSZ Kht. szak-
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mai igazgatója emlékeztette a tanácsot,
hogy a korábbi ülésen a Kht. képviseleté-
ben ígéretet tett a hatáskörükbe tartozó
szolgáltatási árak felülvizsgálatára. A
döntés megszületett, május 1-jétõl a 
büféárakat 10-15%-kal csökkentették. 
Ugyanakkor jelezte, hogy az ÁFA július
1-jétõl bekövetkezõ 5%-os emelkedésé-
nek ügye további vizsgálatot igényel, ha-
tásai valószínûleg érezhetõek lesznek a
térítési díjakban is. Tájékoztatta a taná-
csot, hogy a kenesei gyermekmedence
vízforgatójának ügyét rendezték, így a
medence a szezonban mûködni fog.

Sipos Géza nyá. ezredes kezdemé-
nyezte, hogy a balatonkenesei emlék-
park BEOSZ által támogatott bõvítési
ügyének gondozásához a Kht. jelöljön
ki felelõs partnert. Fenyvesi Péter nyá.
ezredes nehezményezte, hogy a keres-
kedelmi térítési díjak jelentõs emelke-
dése nehezíti az igényjogosultaknak
partnereikkel, külföldi katonai kapcsola-
taikkal közös programjait. Nagy Gyula
nyá. ezredes tájékoztatást kért a napi
belépések, szolgáltatások biztosításá-
ról.

Kovács László válaszában elmondta:
A BEOSZ az emlékpark bõvítésének

ügyét hivatalosan kezdeményezze a
Kht. ügyvezetõjénél, megvizsgáljuk és
reagálunk arra.

A kereskedelmi térítési díjaikat a Ba-
laton partján nem tartjuk túlzottnak,
nincs lehetõségünk önköltség alatti ke-
reskedelmi árak megállapítására.

A balatonkenesei üdülõben a napi
igénybevétel belépõdíj ellenében bizto-
sított, bejelentkezéssel az étkezés
megrendelhetõ, a terasz szolgáltatásai
a napi vendégeknek is rendelkezésükre
állnak. 

Szûkülõ lehetõségek

A második napirendi pont keretében Sza-
bó József ezredes, a HM SZEF KTÉKI
osztályvezetõje tájékoztatta a tanácsot a
személyi állomány pihentetésével és a
szociális gondoskodással kapcsolatos
feladatokról szóló 31/2002.(V.3.) HM ren-
delet módosítását tartalmazó HM utasítás
tervezetében foglaltakról, és kérte a ta-
nács tagjainak megértését, támogatását
a változtatásokhoz. A hosszadalmas,
részletekbe menõ tárcaközi egyeztetés
nyomán a legjelentõsebb változás, hogy
törvényi felhatalmazás hiányában ki kell
venni a rendelet hatálya alól a Hjt. hatá-
lya alá nem tartozókat (köztisztviselõk,
közalkalmazottak, a katonai felsõoktatás
hallgatói, honvédségi nyugdíjasok). Pon-
tosítják a rendeletben a tárcánál végre-
hajtott szervezeti változtatásokat figye-
lembe véve a felelõsségeket, és a meg-
nevezéseket. Fontos tartalmi változás-
ként értékelte a rekonverziós (a szolgálati
viszony megszûnését követõen a munka-
erõpiacra, a civil társadalomba történõ
visszailleszkedést segítõ) feladatok és tá-
mogatások felülvizsgálatát, a szabályok
korszerûsítését. Prioritásként kezelik a
munkahelymegtartó képzések ösztönzé-
sét, szervezését, a külsõ és a belsõ to-
borzás (elõmeneteli rend) összhangjának
megerõsítését. A humánszolgáltatások
megújításának részeként a rendeletben
hangsúlyt kap a családsegítõ szolgáltatá-
sok megerõsítése, szakember-ellátottsá-
gának, mûködési feltételeinek biztosítása.

Sipos Géza nyá. ezredes elismerését
és köszönetét fejezte ki az osztály mun-
kájáért. Külön is kiemelte a megújított
Obsitos kiadvány megjelentetését, ame-
lyet a HM SZEF, a HM KTF és a társa-

dalmi szervezetek alkotó együttmûködé-
sének szép példájaként említett.

Péter László nyá. ezredes köszönetét
fejezte ki a HM SZEF és a tárcaközi
egyeztetést vezetõ HM JF munkájáért.
Jónak, helyes irányúnak értékelte a HM
rendelet módosítását. Sajnálatát fejezte
ki a honvédség polgári dolgozóinak,
nyugdíjasainak kimaradásáért, ugyanak-
kor igényelte, hogy a tárca találjon módot
a rendeletbõl kimaradtak jogosultságai-
nak, ellátásainak biztosítására.

Szekeres István nyá. dandártábornok a
napirendet lezárva – a tanács tagjainak
egybehangzó véleményét tolmácsolva –
köszönetét és elismerését fejezte ki a ta-
nácsülés elõadóinak felkészült, alapos tá-
jékoztatásukért, az általuk képviselt HM
szervek szakszerû, együttmûködõ, érde-
mi megoldásokat keresõ munkájáért.

Sipos Géza nyá. ezredes napirenden
kívül kezdeményezte, hogy a tanács ké-
szítse el az idõsügyi tanácsokban or-
szágszerte dolgozó katonák nyilvántartá-
sát és a második félévben hívják össze
õket tapasztalatcserére, az álláspontok
összehangolására. A tanácsban képviselt
társadalmi szervezetek felajánlották köz-
remûködésüket az érintettek megkeresé-
sében.

Péter László nyá. ezredes, aki a Hon-
védelmi Idõsügyi Tanácsban jelenlévõ
társadalmi szervezetek tagságát is képvi-
seli a HM Állami Egészségügyi Központ
(ÁEK) Felügyelõ Tanácsában, tájékozta-
tást adott a HM ÁEK Felügyelõ Tanácsá-
nak (FT) munkájáról. Elmondta, hogy a
kórház vezetése igényli és támogatja a
FT tevékenységét, döntéseiben figyelem-
be veszi ajánlásait, észrevételeit. A FT
megalakulását követõen, 2009-ben két
ülésen tanulmányozta a kórház mûködé-
sét, a betegellátás helyzetét. Fontos
megállapításuk, hogy a két telephely (Ró-
bert K. körút, a volt Honvédkórház és a
Podmaniczky utca, a volt MÁV Kórház)
üzemeltetése drága, körülményes, feles-
leges, ezért szükségesnek látják elindítani
az ÁEK kialakításának második ütemét.
Az intézményben folyamatos felmérés
zajlik a járóbeteg ellátásra koncentrálva.
A betegek egy részétõl érkezõ erõs kriti-
káktól eltérõen a járóbeteg ellátást igény-
be vevõktõl származó vélemények ez évi
felmérése szerint: a betegek 70 száza-
lékát fél órán belül ellátják, 96 százalékuk
elégedett az asszisztenciával, 98 száza-
lékuk pedig az orvosi ellátással. A felve-
tett problémák (telefon, labor, stb.) kivizs-
gálását a FT nyomon követi.

G.J.T.



A BEOSZ dél-alföldi régió (DAR) április
elsõ hetében tartotta – "hivatalos" titulus
szerint – a tagegyesületi elnökök egyhe-
tes módszertani, egészségmegõrzõ és
továbbképzõ hagyományos összevoná-
sát. Mi is ez a rendezvény? Nagyon le-
egyszerûsítve egy csoportos üdülés,
megtûzdelve egy kis közösségi munká-
val. Kicsit bõvebben arról szól a történet,
hogy élve a nyugállományú katonákat
megilletõ lehetõséggel, a DAR vezetõ-
ségének tagjai, tagegyesületi elnökei és
családtagjaik, a saját éves kedvezmé-
nyes üdültetési keretükbõl (természete-
sen saját költségükre), közös elhatáro-
zással, egy hetet együtt töltenek el a HM
Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. vala-
melyik üdülõjében.

A program szervezése mindig az elõ-
zõ év nyarán indul, amikor megszületik
az elhatározás az idõpontról, a helyszín-
rõl és a programról, majd folytatódik a
csoportos üdültetési igény felterjesztésé-
vel, a kísérõ programok elõkészítésével.
2009-ben Bujákon találkoztunk, hogy
megosszuk egymással sikereinket,
gondjainkat, hogy egy-egy témában ki-
beszéljük magunkat. 

A 2009. évi összejövetelünk kiemelt
témái az MH idõsügyi stratégiája, az ér-
dekvédelem és toborzás kérdései, vala-
mint a régió ez évi feladatai voltak. Ezek
mellett számos egyéb területrõl is szó
esett, például a pályázatírással kapcso-
latos teendõkrõl, a praktikus ötletekrõl
és technikákról, a BEOSZ megalakulá-
sának 20., a régiók 10. évfordulójával
összefüggõ lehetõségekrõl, a BEOSZ
pénzbeli támogatási rendszerérõl, s
mindezek kitárgyalásával a saját tag-
egyesületi élet tapasztalatairól, a to-

vábblépés lehetséges irányairól és tar-
talmáról.

Fõ témáink elõadói a BEOSZ színeit
képviselõ Sipos Géza, Esküdt Lajos,
Galló István, Ocsovai János és Pintér
Ferenc bajtársak voltak, az érdekvédelmi,
toborzói munkáról, közremûködési lehetõ-
ségekrõl pedig az MH Kelet-Magyaror-
szági Hadkiegészítõ Parancsnokság
munkatársa, Vitár Zsolt alezredes úr szólt. 

Nem csak hallgatói voltunk az elõadá-
soknak, de aktívan be is kapcsolódtunk
az egyes témák kibeszélésébe. A sze-
mélyes tapasztalatok közreadása, a
gondok felvetése mindannyiunk számá-
ra megadta az egyes területek jobb
megismerését, a kérdésekre adott vála-
szok, pedig hozzájárultak a hogyan to-
vább megértéséhez.  A téma jellegébõl,
és az érintettségbõl adódóan sok kér-
dés, észrevétel merült fel az érdekvéde-
lemmel kapcsolatban.

A különbözõ fórumokon – a teljesség
igénye nélkül – számos területen fogal-
mazódtak meg kérések, észrevételek.
Így többek között:
 A BEOSZ pénzbeli támogatási igé-

nye során célszerû lenne a pályázati
igénylõ lap visszaállítása (ki, mire, mek-
kora önrésszel kér támogatást).
 A mûködési támogatás megítélésé-

hez jó alap volt a TÜKÖR kérdõív, meg-
fontolandó az átgondolása és a vissza-
állítása.
 Bátrabban kell élni a tagegyesüle-

teknek a pályázati lehetõségekkel, az
adó 1 százalékának felajánlásával. Ké-
szülni kell ezekre, mert rövid idõ áll ren-
delkezésre a pályázatok beadására, to-
vábbá általában egy idõben jelentkezik
több lehetõség.

Hiányolják a tagegyesületek a
visszajelzéseket. Sem az elismerési,
sem a segélyezési javaslatokra/kérel-
mekre nem érkezik visszajelzés, gyak-
ran elõtte nap válik ismerté, hogy valaki-
nek lehetõsége adatott (volna) pl. részt
venni egy központi ünnepségen (ami
külön emelné az elismerés nagyságát).
Nem feltétlen az elutasítás okát, de a té-
nyét igenis szeretnénk idõben megtudni.
 Örömmel fogadjuk a különbözõ

HM/MH rendezvényekre szóló csopor-
tos meghívásokat. Kérjük azonban a
szervezõket, hogy vegyék figyelembe: a
klubtagok felkeresése, megkérdezése
nem állománygyûlés keretében történik,
tehát idõre, több idõre van szükségünk.
 Felmerült az egyesületek és a Had-

kiegészítõ Parancsnokság (Toborzó és
Érdekvédelmi Irodák) közötti együttmû-
ködési szerzõdések átbeszélésének,
megújításának igénye.
 Nem tartjuk ördögtõl való gondolat-

nak annak lehetõségét, hogy az általunk
már több éve folytatott gyakorlat, a he-
tes összevonás (legalább is annak mun-
kanapjai) ne számítsanak bele a kéthe-
tes kedvezményes üdülési keretbe. Meg
kellene keresni ennek "intézményesí-
tett", támogatott formáját, lehetõségét.
 Fontos kérdésként értékelték a je-

lenlévõk az aktív és a nyugállományú
katonák megszólítását, az egyesületek-
hez történõ csatlakozásukat, és az en-
nek érdekében végzendõ munka formá-
inak kialakítását, tartalommal való meg-
töltését.
 Hiányoljuk a hon-és a rendvédelem-

nél szolgálók egyenlõ mércével történõ
megítélését. Ha már egyszer társszer-
vezetként minõsítjük magunkat, annak
legyenek kézzelfogható jelei is, például
a honvédségi üdülõ kedvezményes
igénybevételének lehetõsége (és vi-
szont). A rendõr klubelnök ne kereske-
delmi áron vegyen részt a közös ren-
dezvényen!
 Csak lassan válik teljes körûen elis-

mertté az a tény, hogy a honvédség
nem csak katonákból, hanem honvéd-
ségi dolgozókból is áll(t). Van még egy
kis elmaradás, pl. abban, hogy egy ren-
dezvényre lehet-e valamiféle felszámí-
tás mindenkire, vagy csak a katonákra?
Köszönjük mindenkinek a segítségét,

amellyel hozzájárult a találkozó elõké-
szítéséhez, a program megvalósulásá-
hoz, a dél-alföldi régió további sikeres
munkájához.

HORVÁTH BALÁZS ISTVÁN
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Huszonkét ország negyven nyugdíjas szervezete szövetségének, A
Nyugdíjasok és Idõs Személyek Federációjának 9 milliós tagsága –
benne a NYOK és ezáltal a BEOSZ is – összehangoltan arra törek-
szik, hogy kerüljön az EU politikai naptárának középpontjába az
öregedés témája.

AAzz  eeuurróóppaaii  ppoollggáárr  ssookkaatt  vváárr  aazz  EEUU--ttóóll!!
1. Jogot az aktív idõsödéshez és részvételhez a társadalmi élet-

ben! Védelmezõ társadalmat, valós szolgáltatásokkal. Tájékoztatást
és tárgyalásokat, közlési szabadságot. Ismerjék el jóindulatú önkén-
tességünket, és azt úgy fogadják, mint egy erõforrást a társadalom
számára, és mint a generációk közötti szolidaritás kifejezését.

Mi is ezt akarjuk!
2. Jogot a nyugdíjhoz!
Minden nyugdíjasnak joga van megfelelõ nyugdíjra – aminek

megállapítása csak társadalmi párbeszéd útján történhet. Kiszámít-
hatóság és garancia jellemezze. Akik a nyugdíjkorhatár elérése
után folytatni kívánják munkájukat, bizonyos feltételek mellett meg
kell, hogy tehessék.

Az elmúlt években a nyugdíjak növekvõ költsége, most pedig a
válság, sok kormányt arra ösztönzött (kényszerített), hogy megre-
formálja nyugdíjrendszerét. Ezek különbözõek és bonyolultak vol-
tak. De az ezekbõl következõ tendencia nagyon világos: az elõzõ
generációnál kisebb nyugdíj perspektívája! (1990 óta a nyugdíjak el-
sõ pillérének átlaga 22 %-kal kevesebb, mint az induláskor vállalt
kötelezettség volt!)

A válság hatásai veszélyeztetik a nyugdíjak második és harmadik
pillérét is, láthatjuk a nyugdíjpénztárak helyzetét. Mi is azt mondjuk,
hogy a közhatalom által alkotott világos szabályok és megfelelõ ellen-
õrzés szükséges a nyugdíjak korrekt színvonalon tartásához.

3. Jog egy olyan jövedelemhez, ami magasabb a szegénységi kü-
szöbnél. Ez biztosíthat számunkra tisztességes életet, amelyet biztos
és megfelelõ források finanszíroznak. Európában 13 millió idõs em-
bert fenyeget a szegénység, az EU 25 tagállamában élõ 74 millió
idõs ember közül.

Nálunk ezek az arányok még rosszabbak, erõsebb a leszakadás
veszélye.

4. Jog a közszolgáltatásokhoz és a közérdekû szolgáltatáshoz. A
közérdek megelégedésén alapuló szolgáltatásokhoz megfelelõ fi-
nanszírozás szükséges, amelyet az átláthatóság, a folyamatosság, a
demokratikus ellenõrzés, a szolidarítás, és a felhasználók egyenlõ
esélye jellemez.

Mi azt mondjuk: a társadalmi igazságosság elõbbre való a piac el-
veinél a közszolgáltatások területén.

5. Jog az egészséghez. Az orvos tájékoztatási kötelezettsége, a
kezelés elérhetõsége, a rehabilitáció, az új terápiák bekapcsolása,
a hátrányok megszüntetése – mi is ezeket akarjuk.

6. Jog a lakáshoz. Minden nyugdíjasnak és idõs személynek joga
van a megfelelõ, biztos lakáshoz. Igen, mi is így gondoljuk.

Leegyszerûsítve: Mi olyan magyar idõspolitikát akarunk, ami biz-
tosítja számunkra a függetlenséget, a részvételt a társadalmi élet-
ben, az önmegvalósítást, az öngondoskodást, az emberi méltósá-
got, és azt, ami ezeknek minden feltételét garantálja.

Van Idõsügyi Chartánk, van Idõsügyi Nemzeti Stratégia-terveze-
tünk – van HM Idõsügyi Stratégiánk! –: legyen idõsügyi törvényünk
is!

SIPOS GÉZA
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Irodalmi és képregény 
pályázat 2009

A Honvédelmi Minisztérium pályázatot hirdet egyrészt a
Magyar Írószövetséggel a magyar irodalom mûvelõi, más-
részt a Magyar Képregénykiadók Szövetségével a képre-
gény alkotók számára. A pályázatok értékelése és a díjak
ünnepélyes átadása 2009. novemberében lesz a HM Hon-
véd Kulturális Szolgáltató Kht. Stefánia Kulturális Központ-
ban. (Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 34–36.)

A pályázatot kiírók fenntartják a jogot, hogy a legjobb
pályamûvekbõl válogatást jelentessenek meg. A pályázat-
tal kapcsolatban további információért a HM Honvéd Kul-
turális Szolgáltató Kht. munkatársához lehet fordulni. Ügy-
intézõ: Oláh Klára (e-mail: oclara@klubkht.hu, telefon: 06-
1-273-4193, 06-1-273-4192, mobil: 30/828-0691)

44. Irodalmi pályázat:
A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Írószövetség a

pályázatot Budavár visszafoglalásának 160. (1849. május
21.), a 160 év (1849-2009) hazai hadtörténelmi esemé-
nyeire történõ megemlékezés, hazánk NATO-csatlakozá-
sának 10, valamint a magyar nyelv éve (katonanyelvé-
szet) évfordulói alkalmából írja ki.

A pályázatnak tematikai, mûfaji és stílusbeli, valamint
terjedelmi megkötöttsége nincs, azonban elõnyben része-
sülnek az alábbi témakörökben készülõ pályamunkák:

– a honvédsereg tevékenysége a tavaszi hadjárat és
Budavár visszafoglalása során;

–  a magyar had-, katonatörténelmet (1849-2009), a
honvédelem szerepét, jelentõségét a katonai erényeket és
erkölcsöt bemutató;

–  hazánk NATO-csatlakozásával foglalkozó;
–  az önkéntes haderõ életét, tevékenységét, missziós

feladatait (2004-2009) bemutató;
–  a magyar (katona) nyelvészet történetét bemutató al-

kotások.
A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Írószövetség a

kiemelkedõ irodalmi alkotásokat miniszteri, vezérkarfõnöki,
a HM és a Magyar Írószövetség közös díjával, valamint nívó-
díjakkal és ennek megfelelõ pénzösszeggel jutalmazza,
melyek odaítélésérõl a kiírók által felkért szakmai szûri dönt. 

DDííjjaakk::    HHoonnvvééddeellmmii  MMiinniisszztteerrii  ddííjj::  330000  000000  FFtt
HHMM  HHoonnvvéédd  VVeezzéérrkkaarr  FFõõnnöökkii  ddííjj::  225500  000000  FFtt
HHMM  ééss  MMaaggyyaarr  ÍÍrróósszzöövveettsséégg  kköözzööss  ddííjjaa::  220000  000000  FFtt
NNíívvóóddííjjaakk::  115500  000000  FFtt//ddííjj
A pályázaton kizárólag eddig meg nem jelent alkotással

lehet részt venni. Az alkotásokat három példányban szá-
mítógépen, vagy írógépen írt - nyomtatott  formában, és
egy példányban adathordozón (floppy, CD, DVD) rögzített
formában is, jeligésen kérjük megküldeni a Magyar Írószö-
vetség – 1062 Budapest, Bajza u. 18. – címére. Beadott
pályázatot nem küldünk vissza!

BBeekküüllddééssii  hhaattáárriiddõõ::  22000099..  aauugguusszzttuuss  3311..
A jeligéhez tartozó nevet és címet külön borítékban, a

pályázatot lebonyolító HM Honvéd Kulturális Szolgáltató
Kht. postacímére – 1438 Bp., Pf.: 344. – kérjük megküldeni.
AA  bboorrííttéékkoonn  jjóóll  lláátthhaattóó  ffoorrmmáábbaann  kkéérrjjüükk  ffeellttüünntteettnnii  aa  jjeelliiggéétt::  

""MMaaggyyaarr  hhaadd--,,  kkaattoonnaattöörrttéénneelleemm  ((11884488––22000099))""
BBeekküüllddééssii  hhaattáárriiddõõ::  22000099..  aauugguusszzttuuss  3311..

Az idõs emberek program követelései
2009-ben – Európában és itthon
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A "Katonák munkaerõ piaci reintegrá-
ciójának képzési programja" címû  pro-
jekt keretében, projekt gazdaként a Ma-
gyar Honvédség Szociálpolitikai Közala-
pítvány intenzív, 20 hónapos, összetett
felnõttképzési, szakképzési feladatsort
valósít meg partnereivel. A projekt va-
lós, szükségletelemzéssel alátámasz-
tott, régóta fennálló társadalmi, gazda-
sági probléma megoldásához nyújt tá-
mogatást:

– A magasabb szintû szolidaritás
megvalósításához, amely a leszerelt ka-
tonák társadalmi és gazdasági egyen-
lõtlenségét csökkenti.

– Segítséget nyújt a volt katonák civil
munkaerõ-piaci reintegrációjához, a mun-
kaerõpiacra történõ eredményes vissza-
térésükhöz. 

– A magyar és norvég kapcsolatok-
ban rejlõ lehetõségek kihasználásával,
a jól mûködõ tapasztalatok, kipróbált
rendszerek átvételével a rekonverzió
hatékonyságának növeléséhez.

A projekt honvédelmi és felnõttképzé-
si, foglalkoztatási beágyazottsága miatt,
elõkészítése és megvalósítása során
magas szintû politikai és gazdasági
kapcsolatok alakulnak ki a magyar és a
norvég honvédelmi tárca, nemzetvédel-
mi felnõttképzési intézmények között. A
Norvég/EGT FM kezdeményezés ered-
ményeként három NGO és két egyetem
együttmûködése jön létre.

A haderõbõl kilépõk jelentõs része
pályaorientációra, vagy pályakorrekció-
ra, illetve átképzésre szorul, mert vagy
szakképzetlenek, vagy kevésbé konver-
tálható szakmával rendelkeznek, illetve
szakismereteik csak katonai környezet-
ben alkalmazhatóak. Másik részük kor-

szerû ismeretekkel, a piacon keresett
szakmával rendelkezik ugyan, de nincs
gyakorlata a "civil" közigazgatási vagy
gazdasági szervezetek mûködtetésé-
ben, továbbá nem ismerik azokat az ál-
láskeresési technikákat, amelyek birto-

kában képesek lesznek meglévõ isme-
reteiket hasznosítani. 

A projektszervezetünk három csator-
nás képzési rendszert állít fel. Hiánypót-
ló, országos tájékoztatási kampánnyal,
lokális megjelenéssel gondoskodik egy
országos hálózat arról, hogy minél töb-
ben kapcsolódjanak be a projektbe.

Három célcsoportot különítünk el, a
Magyar Honvédségbõl 1990-2004 kö-
zött kivált katonák (27 525 fõ), 2005-
2008 között kivált katonák (11 082 fõ),
2009-2010 között kiváló katonák (4 000
fõ). Ugyanolyan fontossággal kezeljük
mind a három célcsoportot, hangsúlyoz-
va a szolidaritás elvét.

A magyar és a norvég honvédelmi tár-
cák képviselõi, a projekt alapdokumentu-
mait május közepén írták alá ünnepélyes
keretek között a Stefánia palotában.

Bõvebb információt a területileg illeté-
kes Toborzó- és Érdekvédelmi Közpon-
tok, illetve Irodák  szolgáltatnak.

Katonák visszaillesztése a társadalomba
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A közelmúltban Homor György nyá. ezredes Pápára hívott a
nyugdíjas klubba, könyvbemutatóra. Mint a Bajtársi Egye-
sületek Országos Szövetsége Tanácsadó Testületének
tagja, már többször jártam a Huszár lakótelepi Helyõrségi
Mûvelõdési Házban közösségi rendezvényen. Neves sze-
mélyeket vártak az eseményre, így dr. Kovács Zoltánt, or-
szággyûlési képviselõt, Pápa város polgármesterét, Do-
monkos Miklós ezredest, Pápa Bázisrepülõtér parancsno-
kát, Rádi Róbertet, az önkormányzat mûvelõdési osztály-
vezetõjét, dr. Hermann István tanácsnokot, a JKM igazga-
tóját, Bocskai László nyá. õrnagyot, önkormányzati képvi-
selõt, Kovács János nyá. határõr alezredest, a Soproni Ha-
tárõr Nyugdíjas Egyesület elnökét, Sóky Györgyöt, a könyv
fedelének tervezõjét, és Tóth Tibort, a HEMO igazgatóját,
aki a narrátor szerepét is elvállalta. Rövidesen megtelt a
színházterem, több mint száz fõ volt részese az esemény-
nek. 

Homor György, közel a 80. életévéhez, ismét könyvírásra
adta a fejét. Korábban már megírta a "Két hadosztály Pá-
pán" és az "Öten voltak" címû könyveket. Most nagyobb fá-
ba vágta a fejszéjét, ugyanis az új könyv címe: Szovjet csa-
patkivonás térségünkbõl. A könyvet Borsits László nyá. ve-
zérezredes, egykori vezérkari fõnök és helyettes államtitkár
lektorálta. Természetesen õ is jelen volt a bemutatón a ked-
ves feleségével együtt. (Zárójelben ide kívánkozik, hogy
mindketten megyénk szülöttei.)

A könyv országos kitekintést is ad a szovjet csapatkivo-
násról, de súlyozottan a Komárom-Esztergom, Gyõr-
Moson-Sopron és Veszprém megyékben történt esemé-

nyeket dolgozza fel. Feltétlenül érdemes megvenni, elol-
vasni, megismerni a történteket, amelyek már történelmünk
részei, az elmúlt évszázad és hazánk fontos fordulópontjai.
Homor György 40 évet szolgált katonaként. Fontos beosz-
tásokat töltött be. A jelzett megyékben kiemelkedõ munkát
végzett a szovjet csapatkivonás feladatrendszerében. Jó is-
merõje tehát a témának. 

A bemutató résztvevõi jónak tartották, hogy a rendszer-
váltás után ez a könyv is napvilágot látott. Homor úr! Jöhet a
következõ! A helyszínen 2000 forintért megvásárolt könyve-
ket a szerzõ dedikálta.

TAKÁCS IMRE

Egy katona gondolatai
Lõrincz Kálmán nyugállományú vezérezredes Menetben
címû könyvében az olvasók elé tárja sikeres pályafutása
gazdag tapasztalatait. 

Könyve címével azt vetíti elõre, hogy a ma embere szá-
mára az adott életfeladat az átmenet. "Engem a kor át-
meneti jellege foglalkoztat, különös tekintettel az átmene-
tiséggel járó esélyek és veszélyek, a lehetõségek és koc-
kázatok együtthatásának mint valós körülménynek –
sajátos nézõpontból való – értelmezésére" – írja.

E menetelésben fontosnak tartja hazánk geopolitikai-
geostratégiai helyzetének alakulását. Lényegesnek ítéli
meg a honvédség pártpolitikai semlegességét. A katonai
kiképzés mellett azonos értékûnek tartja a katona erköl-
csi erejét, megszívlelendõ gondolatokat tár elénk a katonai
etikáról, a tiszti hivatásról, az érzelmekrõl és az indulatok-
ról.   

Felhívja a figyelmet a katonai gondolkodás sürgetõ vál-
tozására. A haza- és hivatásszeretetrõl, a kötelességtu-
datról, a tisztikar testületi szellemérõl és a csapatszellem-
rõl azt írja, hogy "a testületi szellem a tisztek egymáshoz
való viszonya tekintetében… megköveteli egymás beosz-
tásának, rendfokozatának, életkorának és szolgálati ide-
jének közös és kölcsönös tiszteletét, megbecsülését". 

A hadviselésrõl azt tartja, hogy még korai az eddig al-

kalmazott hadviselési elvek egyértelmû tagadása és elve-
tése. Továbbra sem látja igazoltnak a páncélos, a gépe-
sített, a tüzércsapatok feleslegességét sem az ellenség
harcképtelenné tételében, sem az elfoglalt területek felet-
ti ellenõrzés biztosításában. Hangsúlyozza, hogy a csa-
patok valós túlélõ képességét továbbra is a páncélvédett-
ség, a mobilitás, a közvetlen légi-földi tûztámogatás és a
megbízható logisztika biztosíthatja. Felhívja a figyelmet
arra a gondolatra, amely az alacsony intenzitású aszim-
metrikus hadviselés és a magasabb intenzitású manõvere-
zõ hadviselés körülményeihez való egyidejû alkalmazko-
dásban látja a Magyar Honvédség új feladatát.

Lõrincz tábornok a "menetben" részt vevõ fiatal tisztekrõl
úgy vélekedik, megtanulják, hogy nincs értékesebb a
honvédelem, a hivatás számára, ugyanakkor nincs gya-
núsabb a hatalom számára az önálló véleményt alkotó, a
hivatás értékei szerint gondolkodó és cselekvõ, a testületi
szellemet erõsítõ, a felkészülten öntudatos, a felelõsség-
gel szolgáló honvédtisztnél. Annak a véleményének is
hangot ad, hogy a menet eddigi tapasztalatai azt mutat-
ják, hogy a fel nem ismert vagy alig képviselt védelmi ér-
dekeink hogyan válnak a hatalmi taktikázás, a politikai és
gazdasági alkudozások tárgyává.

AA  kköötteett  mmeeggrreennddeellhheettõõ  aa  BBBBBBEE--nnééll  ééss  aa  PPEETTIITT  RREEAALL
KKöönnyyvvkkiiaaddóónnááll..  ÁÁrraa  22550000  FFtt..

Történelmünk része
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A Budapest Fõváros XIII. kerületi Ön-
kormányzat vendége volt április köze-
pén a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület
mintegy negyvenfõs küldöttsége. Az
önkormányzat hivatalának halljában az
egyesület két, önkormányzati képvise-
lõként is dolgozó tagja, Erdõs László, a
Kerületfejlesztési és Kerületüzemelte-
tési Bizottság és Takács Ferenc, a
Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnökei fogadták a látogatókat. A köl-
csönös baráti üdvözlés után, a képvi-
selõ testület üléstermében dr. Tóth Jó-
zsef polgármester, országgyûlési kép-
viselõ és Arató György, a kerület
fõépítésze köszöntötte az egyesület
tagjait.

Szekeres István nyá. dandártábor-
nok egyesületi elnök röviden tájékoz-
tatta a vendéglátókat az egyesület
megalakulásáról, feladatairól, a kerü-
lethez való kötõdésérõl. Köszönetét fe-
jezte ki a kerület vezetésével kialakult
jó együttmûködésért, az egyesület
munkájához kapott támogatásért. 

Megköszönte a lehetõséget, hogy át-
tekintést kaphatnak a legilletékeseb-
bek szájából a kerületrõl, a fejlesztési
elképzelésekrõl. A polgármester tájé-
koztatója bevetetõjében örömmel nyug-
tázta, hogy egy olyan egyesület tett lá-
togatást a hivatalban, amely sok szállal
kötõdik a kerülethez. 2006-ban emlék-
zászlót kapott az önkormányzattól,
2008. szeptember 21-én közösen ren-
dezték meg a béke világnapja magyar-
országi központi rendezvényét itt, An-
gyalföldön. Házigazdája volt a kerület
az elmúlt évben a HM Idõsügyi Tanács

ülésének is, melynek ügyvezetõje Sze-
keres tábornok, az egyesület elnöke. A
mintegy félórás tájékoztatójában a pol-
gármester kitért a kerület elmúlt 20
éves fejlõdésére, a jelenlegi gazdasági
válság – és a hazai válságnak a kerü-
letre gyakorolt hatására és a követke-
zõ évek fejlesztési programjaira. Szólt
a kerület Integrált városfejlesztési stra-
tégiájáról, a rehabilitációs programok-
ról, a szociális intézmények rendszeré-
rõl, az oktatási-nevelési programról, a
bérlakás építési koncepcióról és az
Angyal Zöld programról.  Bemutatta,

hogy a korábbi ipari kerület hogyan
alakult át egy szolgáltató központú ke-
rületté, ahová a befektetõk szívesen
jönnek. 2004-tõl a lakosság növekedé-
se is azt bizonyítja, hogy az ideköltö-
zõk megtalálják számításukat, jól érzik
magukat a dinamikusan fejlõdõ kerü-
letben. Tájékoztatója végén további si-
kereket kívánt az egyesület tagságá-
nak és kérte, hogy legyenek alkotó és
támogató tagjai kerületünknek.

Az egyesület elnöke magyar huszár
viselettörténeti emléktárgyat és az
egyesület, névadóját, Balassi Bálintot
ábrázoló jelvényét átadva köszönte

Angyalföldi vizit



A "MEASZ – Összefogás a demokráciáért", az elmúlt
évek hagyományait folytatva az idei évben is megemlé-
kezett az antifasiszta koalíció 1945. évi gyõzelmérõl, illet-
ve azon embertársainkról, akik életüket vesztették a vi-
lágégés poklában. Az európai gyõzelem napján tõlünk
nyugatra és keletre egyaránt megszólalnak a harsonák
és az Örömóda, mivel kontinensünk népei büszkén emlé-
keznek arra, hogy több évnyi borzalom után végre elhall-
gattak a fegyverek.

Nem feledhetjük, hogy a II. világháborúban közel egy-
millió magyar bajtársunk vesztette életét. Hazánk Európa
legtöbbet szenvedett országai közé tartozott. Hosszú
évekig tartott, amíg a romokból újjáépítettük országunkat.
A MEASZ számára külön ünnep az európai gyõzelem
napja. Büszkék vagyunk arra, hogy tagjaink között tud-
hatjuk azokat a bátor honfitársainkat, akik politikai és
fegyveres ellenállóként 22 országban szálltak szembe a
fasiszta megszállókkal, illetve hazánkban harcoltak ma-
gyar csatlósaik ellen.

A XII. kerületi Gesztenyéskertben megtartott megemlé-
kezésen Hanti Vilmos, a MEASZ elnöke köszöntõjét kö-
vetõen, Sipos Géza nyá. ezredes, a BEOSZ elnöke mon-
dott ünnepi beszédet.
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meg polgármester úr figyelmességét, a
színvonalas tájékoztatást és a látoga-
tás lehetõségét.

A tájékoztatót követõen az egyesület
tagjai a fõépítész kiváló szakmai is-
mertetõje mellett, a kerület autóbuszán
bejárták Angyalföld és Újlipótváros ki-
emelt fejlesztési területeit. A napokban
felújított Béke úton megtekintették a
magánberuházásokat, majd a József
Attila Mûvelõdési Központ érintésével
látogatás tettek a Duna Terasznál (ko-
rábbi nevén Marina-part) folyó építke-
zésen, egy közös parti séta után meg-
tekintették az Újpest vasúti összekötõ
hídig tartó fejlesztést bemutató maket-
tet is. Fõépítész tájékoztatást adott a
Duna-parttal és a Népszigettel kapcso-

latos elképzelésekrõl, amelyet nagy ér-
deklõdéssel hallgattak a résztvevõk.

Ezt követõen a parton a fejlesztések
útvonalán haladva, érkeztek a leendõ
újlipótvárosi közösségi ház helyszínére,
majd a Lehel téren, a Szabolcs utca és
környékét magában foglaló rehabilitá-
ciós területen át vezetett az út, ahol
megtekintették az új Spirál és a közeli
napokban átadásra kerülõ Hochtief
Development fejlesztésû irodaházat. A
Váci úti iroda, a Frangepán utcai fej-
lesztési terület bemutatását követõen
érkezett vissza a csapat a hivatalnak
helyet adó Béke térre. Az egyesület
tagjai elismeréssel szóltak a látottakról,
és szomorúan vették tudomásul: van-
nak még ismereti hiányaik a kerületrõl,
amelynek feloldását jól szolgálta ez a
nap. Köszönet érte.

ERDÕS LÁSZLÓ NYÁ. EZREDES

A GYÕZELEM NAPJA 
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A közép-magyarországi régió 17 egye-
sületével és 1700 fõs tagságával a szö-
vetség második legnagyobb egysége. A
régióban három egyesület az oktatási
intézményekben dolgozott nyugdíjas ál-
lományt, két egyesület a híradó fegyver-
nemnél szolgált nyugdíjasokat, két
egyesület a tüzérek, légvédelmi tüzérek
volt állományát, kettõ a raktárbázisok
volt dolgozóit, három klub a harckocsi-
zók és a gépesített lövész fegyverne-
mek képviselõit foglalja magába. A Ba-
lassi egyesületet a budapesti katonai
szervezetekben dolgozott nyugállomá-
nyú tagok alkotják. Újdonságot jelente-
nek a régióban az utóbbi idõben alakult
lakótelepi, a békefenntartásban részt
vett állományból szervezõdõ, a honvéd
horgászok egyesületét alkotó, a kulturá-
lis tevékenységet folytató, valamint a
csendõr bajtársi közösségbõl szervezõ-
dõ klubok. Tarka, színes összetételû
szervezetek összességébõl tevõdik ösz-
sze a régió, de egy cél érdekében, egy
értelmesen eltöltött idõskor boldog pilla-
natainak megélésére törekszünk, ami-
hez útitársakat, barátokat keresünk. 

Régiónk szervezetei rendkívül sajátos
körülmények között élnek és dolgoznak.
Szinte nincs két egyforma egyesület,
amely azonos körülmények és feltételek
között mûködne. A klubok közül hét Bu-
dapesten, tíz pedig vidéki városban,
községben él és dolgozik. Közülük hat
van olyan helyzetben, hogy támaszkodni
tud a városban vagy a községben
tevékenykedõ alakulatra, honvédségi in-
tézményre. Tizenegy egyesület, klub
pedig olyan helyen éli mindennapjait,
ahol már nincs katonai alakulat. A fenti
körülmények alapvetõen befolyásolják,
meghatározzák a klub életét, mûködési
körülményeit. Ahol nincs élõ kapcsolat a
honvédség valamely szervezetével, ott
a helyiségek és a szükséges támogatás
hiánya is felmerül. Ezek a klubok csak a
saját erejükre, szûkülõ lehetõségeikre
támaszkodhatnak.

Szegény ember vízzel…

Az anyagiakat biztosítja a beszedett
tagdíj, illetve bizonyos támogatás a
Toborzó- és Érdekvédelmi Irodáktól,
ami kiegészül a városi, községi önkor-

mányzatoktól és természetesen a
BEOSZ-tól, vagy a Bajtársainkért Köz-
hasznú Alapítványtól kapott források-
kal. A budapesti egyesületeink a kerü-
leti önkormányzatoktól erkölcsi támo-
gatást ugyan kapnak, de anyagi
segítséget nem, arra való hivatkozás-
sal, hogy a klub tagsága nem a kerü-
letben lakik. Mindinkább szükségsze-
rûségként jelentkezik a civilszervezeti
módszerekkel, formákkal és források-
kal történõ gazdálkodás elsajátítása.

A régiónak van két olyan budapesti
szervezete – a Gábor Áron és a Puskás
Tivadar – amelyek országos szervezet-
ként is mûködnek. Ez azt jelenti, hogy
nemcsak budapesti tagjaik vannak, ha-
nem az ország más részébõl is verbu-
válódik a tagságuk. Sajátosságuk az is,
hogy nemcsak nyugdíjas, hanem aktív
állományú tagokat is soraikban tudhat-
nak. A legtöbb aktív állományú taggal
egyébként a Balassi egyesület büszkél-
kedhet. 

A szövetségnek a tagszervezeteivel
való folyamatos kapcsolattartása a ré-
giók által valósul meg, ahol az egye-
sületek elnökei tájékoztatást kapnak
az országos szervezet mûködésérõl.
A régióértekezleteken a szervezetek
vezetõi véleményt cserélnek az életü-
ket befolyásoló tényezõkrõl, közre ad-
ják hasznos tapasztalataikat, segítsé-
get nyújtanak egymásnak, ezáltal a
szövetségnek. A kapcsolatrendszer-
ben messzemenõen figyelembe vesz-

szük, hogy a klubok önálló jogi sze-
mélyiségek, civil szervezetek, akiknek
a régióvezetõ összefogja, koordinálja,
segíti a munkájukat. A régiók eredmé-
nyes mûködése lehetõvé teszi, hogy a
BEOSZ elnöksége közelebb kerüljön
a tagszervezetekhez. 

A szövetség anyagi, módszertani
segítsége mellett elismerte a színvo-
nalas és hatékony egyesületi tevé-
kenységet és a régióból három szer-
vezetet, és tizennégy személyt tünte-
tett ki BEOSZ Emlékéremmel az évek
során. Egy fõ aktív állományú tag pe-
dig a Katonák Példaképe cím tulajdo-
nosa lett. Büszkék vagyunk rájuk és
azon tagjainkra is, akik elõléptetés-
ben, kitüntetésben, elismerésben ré-
szesültek. Létszámuk meghaladja a
negyvenöt fõt. 

A tagszervezetek munkájának kö-
zéppontjában az érdekvédelem, a ha-
zafias-honvédelmi nevelés, a katonai
hagyományok ápolása, a karitatív te-
vékenység, a bajtársi, közösségi ér-
zés erõsítése és a kegyeleti tevékeny-
ség végzése áll.

Színes programok

Tekintettel az egyesületek nagy szá-
mára, nincs lehetõség külön-külön be-
mutatni sokrétû tevékenységüket, sok-
oldalú munkájukat, de néhány jellem-
zõ vonást érdemes megemlíteni,
kiemelni, ami rendszeres, visszatérõ
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elemként jelentkezik. Döntõ többsé-
gükben rendszeresek a színvonalas
klubnapok, ahol megemlékezések, tá-
jékoztatók, születés- és névnapi kö-
szöntõk szerepelnek. Igen kedveltek a
közös kirándulások, múzeumlátogatá-
sok. Nagyon sok egyesületnél, klubnál
hagyományápolásként megírták a
szervezet 10, 20, 30 éves történetét,
megörökítették az alakulat, a fegyver-
nem vagy a helyõrség múltját. Több
volt helyõrségben márvány emléktáb-
lán örökítették meg az ott szolgálatot
teljesítõ alakulatok nevét, mûködési
idejét. Ahol lehetõség volt az önkor-
mányzatok segítségével egy-egy helyi-
ség megszerzésére, ott múzeumot ala-
kítottak ki, ahová összegyûjtötték a
volt helyõrség katonai vonatkozású re-
likviáit. Több helyõrségben felkutatták,
felújították és ápolják az elhunyt baj-
társak sírjait. Több helyen létrehoztak
és mûködtetnek vegyes kórusokat (Ba-
lassi, Kossuth, ZMNE). Rendszeresek
az egyesületeknél a szellemi vetélke-
dõk, a sakk, ulti- és horgász verse-
nyek, az amatõr fotó kiállítások.

Minden szervezet jó kapcsolatot épí-
tett ki a környezetében mûködõ más
civil szervezettel, akikkel együtt rend-
szeresen részt vesznek az önkor-
mányzatok által szervezett központi
rendezvényeken, koszorúzásokon. Fo-
lyamatos és jó kapcsolat jellemzi
együttmûködésüket a helyi önkor-
mányzatok szerveivel, azok vezetõivel
és személyesen a polgármesterekkel.
Az egyesületek munkájának elismeré-
seként több helyen rendelkeznek már

az önkormányzat kitüntetõ emlékzász-
lójával (Vác, Budapest XIII. és XVIII.
kerület). 

A régióban több olyan rendezvényt
szerveznek, ahol az egyesületek igé-
nyeik alapján együtt tölthetik szabad-
idejüket. Kistérségi találkozók, faluna-
pok, bajtársi találkozók és egyéb ünne-
pi alkalmak adnak lehetõséget az
egyesületek közötti együttlétre. A
Nagyorosziban hangulatos, jól elõké-
szített régiós találkozó is bizonyította,
hogy még nem kellõ az igény az ilyen
méretû összejövetelekre. A baráti kap-
csolatok szálai egyelõre két-két egye-
sület közöttire korlátozódnak. Erre a
budapesti Balassi és a pusztavacsi
egyesület, a budapesti Puskás
egyesület és a váci klub, valamint a
budapesti Gábor Áron és a szentend-
rei szervezet közötti hagyományos ta-
lálkozók a példák. 

Eddig elsõsorban az eredményeket,
a sikereket vettük sorra, de ez termé-
szetesen nem jelenti azt, hogy a régió-
ban, a tagegyesületekben nincsenek
gondok, nehézségek. Régió szinten a
folyamatos és kölcsönös kapcsolattar-
tás, az információ csere estenként
akadozik. Gondot jelentenek a szûkös
anyagi feltételek is. A tagegyesületek-
nél idõnként helyiséghiány jelentkezik,
egyre nagyobb gond az elöregedés, a
romló egészségi állapot okozta hiányzá-
sok, kiválások miatti létszámcsökkenés. 

Sikerek és gondok

Nehezen megy a tagtoborzás. Az el-
múlt években az átszervezések miatt
idõ elõtt nyugállományba kerültek 
új munkahely keresése, az új munka-
köri elfoglaltság és részben a korai ki-
válásuk körülményei okozta sértõdött-

ség miatt nem kívánnak részt venni a
klubok munkájában. A már korábban
megszûnt helyõrségekben pedig né-
hány polgári személy érdeklõdésén túl
nincs potenciális tagjelölt. Az aktív ka-
tonák, közalkalmazottak támogató
részvételét pedig a nyugdíjas klub el-
nevezés nem teszi vonzóvá. Vélemé-
nyünk szerint azok a tagegyesületek
döntöttek okosan, akik megnevezésük-
bõl törölték a nyugdíjas szót. Ezeken a
helyeken olyan szimpatizánsokkal,
családtagokkal növekedett a létszám,
akik a honvédelem eszmeiségével
egyetértenek, tetszik az adott egyesü-
let sokoldalú programja, szeretnének
egy jól szervezett, aktív közösséghez
tartozni. Megfontolandó, ahol arra le-
hetõség van, igyekezzünk megszerezni
az aktív állomány szolidaritását, hiszen
mindinkább szükségünk van hatékony
támogatásukra.

Befejezésül az eltelt évek eredményeit,
gondjait és nehézségeit összegezve el-
mondhatjuk, hogy az egyesületek tagsá-
ga ragaszkodik a közösséget teremtõ és
biztosító szervezetekhez, rendszeresen
eljárnak a klubok rendezvényeire, ma-
guk alakítják közösségi tevékenységü-
ket, szabadidejüket, lehetõséget keres-
nek és találnak szépkorú éveik értelmes,
jó hangulatú eltöltésére. Elmondható,
hogy klubjaink többségében rendszeres
szervezeti élet folyik, gyakori összejöve-
teleket tartanak és tagságuk igénye sze-
rint igyekeznek maguknak és környeze-
tüknek mind kellemesebb légkört terem-
teni.

A BEOSZ közel két évtizedes tevé-
kenysége alatt az egyesületek elnöksé-
gei (vezetõségei), beleértve a régió ve-
zetését is, nagy jártasságra, tapasztalatra
tettek szert a közösségi munka szerve-
zésében, ezért a jövõben elsõsorban a
minõségi munkára igyekszünk koncent-
rálni. Törekszünk a tagságot átfogó,
mozgósító, együttes (régiós) rendezvé-
nyek, találkozók létrehozására. A közép-
magyarországi régió ezzel az elhatáro-
zással készül a BEOSZ 2010-ben meg-
ünneplendõ 20 éves jubileumi évforduló-
jára.

Ezen elhatározásunk eredményes
végrehajtásához kérjük a szövetség el-
nökségének további hatékony segítsé-
gét.                                                         

GÁL ISTVÁN NYÁ. EZREDES, 
TISZTELETBELI RÉGIÓVEZETÕ

DARÓCZY FERENC NYÁ. ALEZREDES,
RÉGIÓVEZETÕ
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Hírcsokor

Idén emlékezünk Kazinczy Ferenc szüle-
tésének 250. évfordulójára. 1759. októ-
ber 27-én született Érsemlyénben, ma-
gyar nemesi család gyermekeként. 
Családi környezetben kezdte tanulmá-
nyait Késmárkon, majd Sárospatakon
folytatta, így alapozva meg nyelvtudását,
mûveltségét. Elsõ könyvét is (Magyar Or-
szág Geographica…1775) itt írta. Késõbb
fordítással foglalkozott. Így kerül kapcso-
latba Bessenyei Györggyel, akivel több
ízben levelet váltottak. 1777-ben képzõ-
mûvészeti tájékozottságát Bécsben gya-
rapítja, és megismerkedik néhány íróval
és közéleti személyiséggel. Törvénygya-
korlatát 1781–1783 között Eperjesen
majd Pesten végzi. Itt alakul ki kapcsolata
a pesti színházi világgal és több íróval.
1784-tõl aljegyzõ, majd Kassán Török
Lajos gróf mellett iskolai felügyelõként, 
II. József modern, világi szellemû oktatási
elveinek megvalósításáért küzd.

A Kassán töltött évek igen jelentõsek
pályakezdése szempontjából. A mûvelt
társaság, az ottani élet inspirálói lettek
írói munkásságának. 1788-ban Batsányi
Jánossal megalapítják a kassai Magyar
Múzeumot. 1792-ben új lapot indít
Orpheus néven, állásából elbocsátva
igen aktívan részt vesz a megyei életben
és intenzív írói munkásságot folytat.

Kazinczy felvilágosult gondolatai révén
kapcsolatba került a szabadkömûves-
séggel és 1794-ben a Martinovics-féle
összesküvéssel, ami miatt hét évre bör-
tönbe zárták. Fogsága idején is szüntele-
nül olvasott és írt, fõként fordításain dol-
gozott. Szabadulása után töretlen lélek-
kel és munkakedvvel kezdett új életet.
Hazatérvén ellenséges légkör fogadta
börtönviselt múltja miatt. 1804-ben a ne-
hézségekbõl kilábalva mégis sikerült új
életet kezdenie. Feleségül vette Török
Lajos gróf leányát, Sophie-t, aki méltó
társa lett hosszú, küzdelmekkel teli életé-
nek. Nagy erõfeszítésekkel felépítik ott-
honukat Széphalmon, hét gyermeket ne-
velnek fel. Kazinczy fáradhatatlan energi-
ával folytatja sokoldalú munkásságát,
széleskörû levelezést folytat. 1807 körül
az Árkádia perrel – bár ez nem a nyelvrõl
szólt – a nyelvújító csatározások közvet-
len elõzményének tekinthetõ viták közép-
pontjába kerül. Két legjelentõsebb mûve
– a Mondolat és a Felelet a Mondolatra –
1813 és 1815 években születtek. A kiala-
kult polémia során a hasonló nézeteket
valló írók kapcsolatba léptek egymással.
Létrejött irodalmi csoportosulásuk a neo-
lógusok (nyelvújítók) köre, amelybe Ka-
zinczy és követõi tartoztak, központjuk
Széphalmon és Pesten volt. Az ortológu-

sok (helyesen írók) Debrecenben
és a Dunántúlon Fazekas Mihály és
Kisfaludy Sándor körül tömörültek.
Kazinczyt öntudatos fellépése, ki-
emelkedõ mûveltsége, fáradhatat-
lan munkálkodása az irodalmi élet
vezéralakjává, tekintélyévé avatta.
A vitákat a levélváltások és tanul-
mányok után az õ írása zárta le.
1819-ben a Tudományos Gyûjte-
ményben adja ki Az orthológus és
neológus nálunk és más nemzetek-
nél címû tanulmányát. Ebben alap-
elveit (az írók nyelvteremtõ jogát, az
ízlésirányító szerepét) fenntartva,
elismeri az orthológusok és a ha-
gyományok követésre méltó értékeit.

Erõs költõi becsvágy munkált
benne, irodalmi és filozófiai nézeteit
a bonyolultság és elvontság jellem-
zi. Legmaradandóbbnak az éles
hangú írásai bizonyultak. Néhány
sorát sokáig szállóigeként idézték:
"Jót és jól! Ebben áll a nagy titok."
Írt verset Katona dal címmel. "Derék
vitéz katonának van ám gyöngy éle-
te, csillog-villog mindene, ruhája, fegyve-
re." Írói és fordítói munkásságát össze-
kapcsolta kiadói tevékenységgel is.
1808-ban megjelentette a Magyar Régi-
ségek és Ritkaságok elsõ kötetét, majd
sok más kiadvány között Zrínyi Miklós
költõ és hadvezér munkáit. Az 1810-es
évektõl barátai nyomatékosan biztatják
eredeti mûvek, s fõleg életrajza megírá-
sára.

1816-tól folyamatosan dolgozik rajta,
sajátos ötlete, hogy nem követi az idõ-
rendiséget, inkább csomópontok körül
rendezi el mondandóját. A kész mûvet
Pályám emlékezete címen 1828-tól közli
részletekben a Tudományos Gyûjte-
mény. Nagy sikert arat. A Fogságom
naplója 1831-ben jelent meg könyv alak-
ban. 1830-ban a Magyar Tudós Társaság
(az Akadémia elõdje) tagjává fogadják. A
nyelvújítási harcot követõen Kazinczy fo-
kozatosan elveszti irányító szerepét, de
az új nemzedékkel, a reformkori írókkal is
jó kapcsolatot alakít ki, bár utolsó pesti
találkozásukkor kiélezett vitába kevere-
dett a fiatalokkal. Békülésre már nem
adatott idõ, mert Széphalomra hazatérve,
1831. augusztus 23-án hirtelen meghalt.
A Tudós Társaság nevében az Akadémi-
án, kiemelve nagyságát a nyelvújításban
Kölcsey Ferenc búcsúztatta. Hamvai
Széphalmon található síremléke alatt
nyugszanak. Ybl Miklós emlékházat ter-
vezett tiszteletére, amelynek falai között
Kazinczy Emlékmúzeum mûködik. A
nyelvújítás vezéralakjának szobrai az or-

szágban sok helyen megtalálhatók, így
Budapesten a Nemzeti Múzeum kertjé-
ben is.

A nyelvújítás legfõbb eredménye az a
felbecsülhetetlen méretû és értékû szó-
kincs növekedés, amely nélkül ma nyel-
vünk sokkal szegényesebb lenne. Nélkü-
lözhetetlen szavak hosszú sorával gyara-
podott nyelvünk a mûvészetek, politikai
élet, a tudományok, köztük a hadtudo-
mányok terén is, a nyelv ügye ekkor lett
közügy.

A Magyar Tudós Társaság 1825. évi
megalakulását követõen céljául tûzte ki
az európai nemzetek hadi tudományokról
szóló munkáinak magyarra fordítását. Az
Akadémia céljai közé iktatta a hadi tudo-
mányok magyar nyelvû mûvelését is.
Tagjai a hadi tudományok honosítására
törekedtek és ennek érdekében céltuda-
tos munkálatokat folytattak. Fõ célkitû-
zésük a korszerû magyar katonai szak-
nyelv megteremtése és a hadtudományi
mûszavak magyarosítása volt. Az Akadé-
mia katona tagjai tették a legtöbbet a
hadtudományi mûszavak magyarosításá-
ért, a hadtudományi mûszótárba és az
akadémiai nagyszótárba kerüléséért. A
reformkori hadtudományi munkálkodás
eredményesen járult hozzá az önálló ma-
gyar hadügy és nemzeti honvédelem
megalapozásához és az 1848-49-es pol-
gári forradalom és szabadságharc alatti
dicsõséges katonai sikerekhez.

DR. LOVASI GÁBOR

NYUGÁLLOMÁNYÚ EZREDES

A TT. TAGJA

Kazinczy emlékév 2009
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Az elsõ határõr kerületparancsnokság
hosszú évtizedekig Csorna településen
mûködött, ahol nagy gondot fordítottak a
nyugállományba került határõrökre. 

A csornai kerületparancsnokság Gyõr-
be diszlokált 1971-ben. Ezt követõen
Gyõrben hat tagozatból megalakult egy
jól mûködõ (kicsit mundérhoz kötötten)
nyugdíjas közösség, amelynek elsõ elnö-
ke Fekete Sándor határõr alezredes lett.
Ez a közösség egy csodálatos összefo-
gás eredménye volt, amelynek napjaink-
ban már nyoma sem tapasztalható. Eb-
ben az idõpontban összefogott a hon-
védség, rendõrség, határõrség, bünte-
tés-végrehajtás, pénzügyõrség, tûzoltó-
ság nyugdíjasainak nagy csoportja és
rendszeresen találkoztak a BM csónak-
házban. Az 1990-es években itt is "más
szelek" fújdogáltak, ennek hatására más-
más utakat kerestek. 

A Gyõri Határõr Igazgatóság Nyugdíja-
sainak Egyesülete 1993. december 20-
án alakult újjá. A határõrségi nyugdíjas
egyesületek közül a legeredményeseb-
ben tevékenykedett az elmúlt években.
Néhány év alatt 76 fõrõl 257 fõre növe-
kedett taglétszámunk. Egyesületünk ala-
pító tagja a megyei nyugdíjas szövetség-
nek és a Gyõr Városi Arrabona Nyugdí-
jas Egyesületnek. A korábban "zárt"
nyugdíjas közösségünk nyitottabbá vált.
2003-ban – hat évvel ezelõtt – a Bajtársi
Egyesületek Országos Szövetsége
/BEOSZ/ tagegyesülete lettünk. 

2004. május 28-án a határõr nyugdíja-
sok történetében elõször, Sopronban
négy megyébõl hat nyugdíjas közösség
(három honvédségi: Pápa, Gyõr, Szom-
bathely, illetve három határõrségi: Szom-
bathely, Sopron, Gyõr) részvételével,
több mint 150 fõs nyugdíjas fórumot
szerveztünk. Az ünnepséget megtisztelte
a Határõrség Országos Parancsnokának
megbízottja Bali József hõr. tábornok, a
BEOSZ elnöke Sipos Géza nyá. ezre-
des, a Nyugdíjasok Országos Szövetsé-
gének elnöke Jankovits György, a Gyõr-
Moson-Sopron Megyei Pannon Nyugdí-
jas Szövetség ügyvezetõ elnöke Merkli
Józsefné, illetve a Gyõr Városi Arrabona
Nyugdíjas Egyesület elnöke Bári Olga.

2005-ben a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum díszudvarán, katonai pompával
emléktáblát helyeztünk el több országos
szintû vezetõ jelenléte mellett. Az emlék-
táblát Béndek József hõr. altábornagy, a
Határõrség Országos Parancsnoka lep-

lezte le. Megtisztelt bennünket   és em-
lékbeszédet is tartott   a Nyugdíjasok Or-
szágos Szövetségének elnöke, Jankovits
György. A BEOSZ-t Erdõs László ezre-
des ügyvezetõ elnök képviselte. 2007-
ben pedig a volt csornai határõr laktanya
területén emléktáblát, emlékkövet helye-
zett el határõr közösségünk ezzel is
ápolva az ott szolgált több tízezer határ-
õr emlékét. 2006-ban egyesületünk – a
határõr nyugdíjas közösségek életében
elõször – a közösségi munkánk magas
színvonalú végzéséért, a bajtársi szellem
ápolásáért a Gyõr-Moson-Sopron Me-
gyei Közgyûléstõl nagy alakú megye-
zászló-, Komárom Város Önkormányza-
tától nagy alakú városzászló adomány-
ban részesült. A megyezászlót dr.
Szakács Imre, megyei közgyûlés elnöke,
míg a városzászlót Zatykó János Komá-
rom város polgármestere adta át Takács
Imre nyá. határõr alezredes, egyesületi
elnöknek. A zászlókra országos, megyei
és helyi vezetõk összesen 19 darab,
szolidaritást jelképezõ emlékszalagot he-
lyeztek el.

2008. december 12-én hármas ünnep-
ség volt határõr közösségünknél. Újjáala-
kulásunk és a Gyõr-Moson-Sopron Me-
gyei Pannon Nyugdíjas Szövetséghez
való tartozásunk 15., míg BEOSZ tagsá-
gunk 5. évfordulója.

A közgyûlés által 2006-ban adomá-
nyozott megyezászlóra emlékszalagot
helyeztek el, amely újabb elismerése a
korábbi évek magas színvonalú, példás
közösségi életünknek, munkánknak
Ezen felül egy-egy díszoklevelet és
Gyõr-Moson-Sopron emlékérmet kapott
a közösségi munka elismerése jeléül
Stummer János és Takács Imre nyá. ha-
tárõr alezredeseknek.

Ez egy szép ünnepség, megemlékezés
volt határõr közösségünknél, amelyre írá-
sos meghívást kapott Sipos Géza ezre-
des úr a BEOSZ elnöke is. A BEOSZ-t
senki sem képviselte. A gyõri határõr
nyugdíjasok nevében úgy gondolom és
úgy érzem, hogy határõr közösségünk,
amely példája lehetne az összefogásnak,
a "létszámgyarapításnak", a bajtársi szel-
lem ápolásának, a tenni akarásnak, a
szövetségek irányába nyújtott és mutatott
elkötelezettségnek, a BEOSZ részérõl
több odafigyelést is megérdemelt volna.

TAKÁCS IMRE

NYÁ. HATÁRÕR ALEZREDES

PPeerrcczzeell  MMóórr  ttiisszztteelleettee  
KKiissbbéérreenn

1899. május 23-a nevezetes dá-
tum a magyar történelemben,
ekkor szûnt meg dobogni annak
a honvédtábornoknak a szíve,
aki úgymond "megúszta" Aradot,
mert elmenekült, azonban a ki-
egyezést követõen hazatért,
megírta emlékiratait és szülõfa-
lujában, Bonyhádon halt meg.
Róla emlékeztek meg Kisbéren
a Perczel Mór Hagyományõrzõ
Egyesület tagjai, akik kopjafát
állítottak a város nemrégiben ki-
alakított emlékparkjában.

Békesi Imre, az egyesület el-
nöke erõfeszítései sikerének kö-
szönhetõ, hogy 2009. május 23-
án szerény ünnepség keretében
felavatták a Nyilasi-György Zol-
tán fafaragó mester által készí-
tett kopjafát. Az ünnepséget – a
polgármester, dr. Udvardi Erzsé-
bet jelenlétében – a város képvi-
selõje, Belány Róbert nyitotta
meg. Verset mondott Szabó Mi-
hály, majd az ünnepi megemlé-
kezést Meretei János, ny. városi
gazgató mondta el. Hozzászólá-
sával emelte az ünnepség han-
gulatát Abonyi Gábor huszár ez-
redes, aki méltatta Perczel Mór
1848-as sikereit.

Visszaemlékezés és ünnepség



Figyelem!

Felhívjuk tisztelt szerzõink figyelmét, hogy a Bajtársi Hírlevél 4. lapszámának lapzártája, 2009. július 6-án lesz. A ha-
táridõ után érkezõ kéziratokat és fotókat, csak az 5. lapszámban tudjuk elhelyezni.     

16

A BEOSZ dél-alföldi régió 2007 decemberétõl bejegy-
zett, önálló jogi személyiségû, közhasznú tevékenységet
folytató társadalmi szervezet. Bár némi kétely övezte lét-
rejöttét, ezért a kételkedõk kedvéért meg kell jegyezni,
hogy a BEOSZ DAR megmaradt annak, amiért tíz esz-
tendõvel ezelõtt Deli József nyá. ezredes vezetésével
létrejött: a BEOSZ köztes irányító szervezetének, a régió-
ban lévõ tagegyesületeket összefogó, koordináló, segí-
tõ, közvetítõ szervezetnek. Ugyanakkor felismerve a vál-
tozó világ adta lehetõségeket és szükségszerûségeket,
Sinyi Imre nyá. ezredes elnökletével szélesebb útra lé-
pett a szervezet, ezzel megteremtve a saját erõforrások
megszerzésének lehetõségét is.

A dél-alföldi régió – mint közhasznú szervezet – idén
elõször adott számot éves tevékenységérõl. Sinyi Imre
elnök a szervezeti élet, a kulturális tevékenység, a pénz-
ügyi helyzet és gazdálkodás 2008. évi tapasztalatairól

beszélt. Elhangzott az ellenõrzõ bizottság elnökének be-
számolója, a közhasznúsági jelentés, melyek összegzett
következtetése, hogy a régió eredményes évet tudhat
maga mögött. Megfogalmazódtak az idei év feladatai is:
lesz mit tenni!

A közgyûlés tisztújítással zárult. Egészségügyi okok mi-
att az elnök kérte a felmentését, amit a közgyûlés elfoga-
dott, egyben érdemeire való tekintettel tiszteletbeli elnökké
választotta. Vitéz Zoltán alelnök betegség miatt, Mézes
Sándor titkár és Borbély Gáborné gazdasági felelõs
egyéb okok miatt kérték felmentésüket, amelyeket – meg-
köszönve a végzett munkát – szintén elfogadtattak. A de-
cemberben megválasztott jelölõbizottság javaslatai alap-
ján a közgyûlés megválasztotta  a régió új elnökségét.

A dél-alföldi régió elnöke: Horváth Balázs István nyá.
mk. ezredes, elnökhelyettese: dr. Kovács György mk.
ezredes, titkára: Bíró János mk. ezredes, alelnökei:
Csepi László nyá. õrnagy, Kiss Imre ezredes, Csóka Ta-
más ezredes, gazdasági felelõse (pénztáros): Tóth
Józsefné.

Disznóvágás Gyenesdiáson
Böllérversenyt tartottak a gyenesdiási polgárõrõk a kör-
nyék, így Vonyarcvashegy, Balatongyörök, Keszthely,
Sümegcsehi települések polgárõreinek bevonásával. A
jeles eseményen jelen voltak a polgármesterek mellett,
dr. Túrós András nyá. r. altábornagy, az OPSZ elnöke,
Gáspár Kálmán, a ZMPSZ elnöke, de nem hiányoztak a
megyei, városi rendõrkapitányok sem. Részt vettek a
nemes vetélkedõn a nyugállományú katonák, rendõrök
és a tûzoltók is. Az esti vacsoránál több mint kétszázan
ülték körül a disznótorossal terített asztalokat. 

BOZSÓKY FERENC

ELNÖK-RÉGIÓVEZETÕ

A közhasznú régió elsõ számadása

Ejtõernyõs verseny 
A Magyar Ejtõernyõsök Bajtársi Szö-
vetsége (MEBSZ) – mint az Európai
Ejtõernyõs Unió (E.P.U.) soros elnöke
– 2009. július 2 és 5-e között rendezi
meg az E.P.U. éves ejtõernyõs verse-
nyét Szolnokon. A versenyen a tíz
nemzeti tagszövetség (Belgium; Cip-
rus; Franciaország; Görögország;
Lengyelország; Magyarország; Né-
metország; Olaszország; Portugália;
Spanyolország) öt-öt fõs csapatai

vesznek részt. A hagyományos ese-
ményt az ötödik alkalommal megren-
dezésre kerülõ Hüse Károly emlékver-
senyre alapozva, a szolnoki székhelyû
Honvéd Sportrepülõ Egyesülettel kö-
zösen szervezzük. A versenyen cél-
baugrásban mérkõznek meg a csapa-
tok. A négynapos rendezvény során a
résztvevõk megismerkednek a város
és a megye nevezetességeivel is, va-
lamint a helyõrség katonai szervezetei-
nek életével. A budapesti napon a fõ-
város nevezetességeinek megtekinté-

se mellett, módjuk lesz a katonai és
rendvédelmi tagszervezeteink meglá-
togatására is. A rendezvény fõvédnö-
ke dr. Vadai Ágnes, a HM államtitkára,
fõ támogatónk a Honvédelmi Miniszté-
rium. Támogatóink között tudhatjuk
egyebek mellett Szolnok város és a
megye vezetését, az ÖHP és a helyi
katonai szervezetek parancsnokait, a
Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetségét, valamint az IRM Nemzetközi
Oktatási Központját.



A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület el-
nöke, Nacsa Ferenc, a Magyar Köztársaság honvédelmi
miniszterétõl a "Hadisírgondozásért Kitüntetõ Címet"
vehette át a Honvédelem napja alkalmából.

Nacsa Ferenc 2001-tõl foglalkozik a II. világháborús
katonasírok felkutatásával, megmentésével, kapcso-
lódva a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi
Irattár tevékenységéhez, amely során Vas, Zala,
Veszprém, Pest, és Nógrád megyék temetõit kutatta, il-
letve kereste fel azonosítás és adatgyûjtés céljából. A
felkérés a II világháborúban Magyarország területén el-
esett és eltemetett magyar katonák sírjainak felkutatá-
sára szólt, a készülõ Béke poraikra címû emlékkönyv
második kötete anyagának elõkészítéséhez.

A dr. Bus János és dr. Szabó Péter alezredesek által
írt Béke poraikra címû emlékkönyv megtalálható Tapol-
ca Város Könyvtárában is.
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A Magyar Honvédség Zalaegerszegi Nyugállományúak
Klubja, a Zala Volán Senior Klubbal közösen – az együtt-
mûködési megállapodásuk szellemében – meglátogatták
az egykori koronázó városunkat. A csoportot Szalai Gá-
bor nyugállományú õrnagy, a Fejér megyei testvérklub
elnöke fogadta, röviden bemutatva a klubjuk életét, és
egy kis "lélekmelegítõvel" kedveskedett zalaegerszegi
barátainak. 

Ezt követõen, a 85. életévében járó Tölgyesi úr mutatta
be a kirándulóknak a történelmi belvárost. A  városnézés
után a csoport ellátogatott a Magyar Honvédség

Összhaderõnemi Parancsnokságá-
ra, ahol Benkõ Tibor altábornagy
köszöntötte a vendégeket, majd
tájékoztatót hallgathattak meg az
ÖHP életérõl.

Tombi Lajos, Zalaegerszeg me-
gyei jogú város alpolgármestere –
aki a laktanyai programot meg-
tisztelte jelenlétével –, illetve Gon-
dos Ferenc, a klub elnöke egy-
egy Zala megyei, zalaegerszegi
kiadvánnyal köszönték meg Benkõ
Tibor altábornagy és Visi ezredes
uraknak a figyelmességét. Benkõ
Tibor altábornagy az MH ÖHP em-
lékplakettjét adta át a látogatók-
nak, melyet Gondos Ferenc nyug-
állományú ezredes vett át.

Ebéd után a csoport koszorút helyezett el a Doni és a
Pákozdi Katonai Emlékhelyen, ahol Görög István ezre-
des segített a tájékozódásban, bemutatva az emlékhe-
lyet és a múzeumot.

A klub, amely programja szerint minden évben meglá-
togat egy-egy katonai szervezetet – 2009-es terve sze-
rint – Szentendrét és a festõi szépségû Duna-kanyart je-
lölte ki úticélul.                                                                    

GONDOS FERENC

NYUGÁLLOMÁNYÚ EZREDES

A KLUB ELNÖKE

A kutatómunka elismerése

Székesfehérvári kirándulás



A Burgenlandi Bajtársi Szövetség Güss-
ing (Németújvár) városi elnöke II. osztá-
lyú Honvédelemért Kitüntetõ Címet vett
át dr. Vadai Ágnes államtitkár asszony-
tól Budapesten, május 19-én, a Stefánia
Palotában. Richard Dragosits úr sokat
tett a két szövetség magas színvonalú
együttmûködéséért, az osztrák-magyar
kapcsolatok ápolásáért. 

Az általa irányított egyesület és a
Zalaegerszegi Honvédklub közötti
együttmûködés ötéves múltra tekint
vissza, amely alapvetõen a hagyo-
mányápolásban, közös rendezvények
szervezésében valósul meg. Kiemel-
kedõ munkája elismeréséül a határ-
menti kapcsolatok ápolásában végzett
munkája elismeréseként, 2008-ban
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, Zalaegerszeg tisztelet-
beli polgárává fogadta.

Mindezeken túl, az említett államtitkári
ünnepségen, átlagon felüli munkájuk el-
ismeréseként a Zalaegerszegi Honvéd-
klub tagjai közül a Honvéd Vezérkar fõ-
nökének Emlékplakettjét kapta meg
Bánfai Sándor, Kaczor József nyugállo-
mányú alezredesek és Németh István
nyugállományú mérnök õrnagy.

A Honvédelem napja alkalmából

megrendezett helyi megemlékezésen, a
Zalaegerszegi Honvédklub az egyesüle-
tet évek óta támogató munkájáért a klub
tiszteletbeli tagjává fogadta Tombi Lajos
urat, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
alpolgármesterét és Telegdi Béla nyug-
állományú dandártábornokot, az egykori
8. gépesített lövészhadosztály utolsó
parancsnokát. Az errõl szóló határoza-
tokat a klub honvédelem napi ünnepsé-
gén – ahol az ünnepi beszédet Sághe-
gyi Attila õrnagy, a Zalaegerszegi To-
borzó- és Érdekvédelmi Iroda vezetõje

mondta el – a rendezvényen résztvevõ
állomány elõtt ismertették. 

Az ünnepséget az együttmûködõ
osztrák egyesület 16 fõs delegációja is
megtisztelte jelenlétével.  

A klub elnöksége gratulál és erõt,
egészséget kíván az elismerésben ré-
szesülteknek.

GONDOS FERENC

NYUGÁLLOMÁNYÚ EZREDES

FOTÓ: TÖRÖK JÓZSEF

NYUGÁLLOMÁNYÚ ZÁSZLÓS

Idén sem csalódtak azok a katona családok, akik június
elején felkerekedtek, hogy részt vegyenek az immár ha-
gyományos komáromi családi napon. Rengeteg látniva-

ló, pergõ programok, kitûnõ mûsorok szórakoztatták a
közönséget, arról nem is szólva, hogy milyen jó érzés a
rég nem látott bajtársakat, barátokat, cimborákat hátba
veregetni és látni, hogy egészségben, jó kedvvel tudnak
még ma is örülni annak a közösségnek, amelyben so-
kan, sok évtizedet töltöttek el. Jövõre is, Veletek, ugyanitt!
Aki még nem jött el, igazán bánhatja!

Elismerések a Honvédelem napján

Újra Komárom
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Tisztelt Hirdetõink!

A Bajtársi hírlevél kéthavonta
2000 példányban megjelenõ, or-
szágosan ingyenesen terjesztett
lap. Olvasóink elsõsorban a hon-
és rendvédelmi szervezetektõl
nyugállományba vonult katonák,
rendõrök, határõrök, tûzoltók és
büntetés végrehajtási dolgozók.
Hirdessen nálunk!

TTaarriiffááiinnkk  aa  22000099--eess  éévvrree::
Egész oldal színes hirdetés: 
80 000 Ft + áfa; 
(három vagy több alkalommal: 
60 000 Ft + áfa)
1/2 oldal színes hirdetés:
45 000 Ft + áfa; 
(három vagy több alkalommal: 
40 000 Ft + áfa)
1/4 oldal színes hirdetés:   
25 000 Ft +áfa; 
(három vagy több alkalommal: 
20 000 Ft + áfa)

Egész oldal fekete-fehér hirdetés:
50 000 Ft +áfa; 
(három vagy több alkalommal: 
40 000Ft+áfa)
1/2 oldal fekete-fehér hirdetés: 
30 000 Ft + áfa; 
(három vagy több alkalommal: 
25 000 Ft + áfa)
1/4 oldal fekete-fehér hirdetés: 
15 000 Ft + áfa; 
(három vagy több alkalommal: 
10 000 Ft + áfa)

Apróhirdetés: 300 karakter 
(szóközökkel!) 800 Ft +áfa.

HHiirrddeettééssffeellvvéétteell::  

hhééttffõõttõõll––ccssüüttöörrttöökkiigg::  0088..0000  ––  1144..0000
11008877  BBuuddaappeesstt,,  KKeerreeppeessii  úútt  2299//BB..
BBEEOOSSZZ  IIrrooddaa..
TTeell..//FFaaxx::  0066--11--221100--77551133

ÁÁRRZZUUHHAANNÁÁSS

A HM Kulturális Szolgáltató Kht.
üdülõiben mûködõ, saját kezelésû
büfékben, presszókban  forgalma-
zott szeszes és szeszmentes italok,
illetve egyéb büfé-árúk árát 2009.
május elsejétõl jelentõs, kb. 20 %-al
csökkentették. Kovács László, a tár-
saság mb. szakmai igazgatója el-
mondása szerint az árleszállítással
a céljuk, hogy a nehéz gazdasági
helyzetben az üdülõ vendégeket ez-
zel is segítsék. Az alkalmazott árak
haszonkulcsa minimális, a piaci át-
lag fele.  A bevétel kiesést a forga-
lom növekedésével kívánják kom-
penzálni. Az intézkedés nem érinti a
rendezvények árképzését, amely-
ben továbbra is a rendezvény típu-
sától függõen állapítják meg az al-
kalmazott árakat. 

ÜÜDDÜÜLLÉÉSSII  CCSSEEKKKKEEKK  
FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSSAA

2009. május elsejétõl az üdülési
csekkek felhasználása is kedvezõb-
bé válik a korábbiakhoz képest. A
Magyar Honvédség és a Honvédel-
mi Minisztérium hivatásos és szer-
zõdéses állományú katonái, köz-
tisztviselõi, közalkalmazottjai és az
ügyészségi alkalmazottjai számára
biztosított üdülési csekk, függetlenül
attól, hogy azt melyik évben állítot-
ták ki, felhasználható  a társaság
kezelésében lévõ üdülõkben, ked-

vezményes
belföldi
egyéni, csa-
ládos és
gyermek
üdültetés el-
lenértékének
megtérítésére.  Fontos megjegyez-
ni, hogy csak az igényjogosult nevé-
re kiállított üdülési csekk használha-
tó fel erre a célra.

***

HHíírreekk  ééss  aajjáánnllaattookk

ÉÉLLDD  MMEEGG  AAZZ  ÉÉLLEETTEEDD  ……  
BBAALLAATTOONNKKEENNEESSÉÉNN!!

A HM Honvéd Kulturális Szolgáltató
Kht. nagy sikerû egészségmegõrzõ
és életmód programsorozata a tava-
lyi sikerre való tekintettel idén is
többször megrendezésre kerül a
kenesei üdülõkomplexumban, a rek-
reáció jegyében 2009. június 20-án,
augusztus 15-én és szeptember 5-
én kerülnek megrendezésre. 
Részletes program és információk:
www.klubkht.hu

SSZZEENNTTIIVVÁÁNNÉÉJJII  ÁÁLLOOMM  --    
EEGGYY  ""TTÜÜZZEESS""  EESSTTEE  
AA  SSTTEEFFÁÁNNIIÁÁNN

2009. június 26 péntek 18.00
www.klubkht.hu
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Külföldi támogató
A Szlovéniában élõ Ludvig Jonas nyug-
állományú ezredes, a BEOSZ nemzetkö-
zi kapcsolatainak ápolását 50 Euró
egyéni adománnyal támogatta. Köszönet
érte!

BEOSZ ELNÖKSÉG

Közérdekû információk



Minden ember szeretne sokáig élni,
de tudomásul kell vennünk, hogy az
életünk hossza véges. Ha öregszünk,
az azt jelenti, hogy élünk, és csak
éveink száma mutatja, hogy életko-
runk melyik szakaszában (gyermek-
kor, felnõttkor, idõskor) tartunk. Re-
mek dolog fiatalnak lenni, de szerin-
tem a lényeg mindig az, hogy
mennyire tud valaki a lelkében fiatal
maradni. Minden életkornak megvan
a maga elõnye, és ezt ha tudatosan
kihasználjuk, vagyis odafigyelünk tes-
tünk-lelkünk, ill. szellemünk folyama-
tos "táplálására", és mértékletes élet-
módot folytatunk, akkor életkorunkat
sikeresen meghosszabbíthatjuk. 

Az életünk folyamán számos tantár-
gyat megtanultunk, de a legfontosab-
bat, hogy miként õrizzük meg hosszú
ideig egészségünket, azt sosem sike-
rült igazán elsajátítani. Az emberek
sajnos idõ elõtt megbetegszenek és
meghalnak, pedig hatalmas pénzeket
költünk orvosi kutatásokra és gyógy-
szerekre.  Az életünk hosszát 7o szá-
zalékban az életmód határozza meg,
tehát ha helyesen táplálkozunk, rend-
szeresen mozgunk, kiegyensúlyozott
a lelki állapotunk, és olyan munkát
végzünk, amit szeretettel csinálunk,
akkor 15-2o évvel is meghosszabbít-
hatjuk életünket. Az életünk során
számos változást kell átélnünk, de az
élet utolsó harmadában nagyobb a
veszteség és a krízishelyzet, mint az
élet többi szakaszában. Szembe kell
néznünk állásunk elvesztésével,
nyugdíjba vonulásunkkal, barátaink
elvesztésével, és jövedelmünk csök-
kenésével. Az a stressz, amit a nyug-
díjazás jelent, igencsak nagy alkal-
mazkodást igényel, és ez próbára te-
szi az embert. Amikor jelentõs
változás következik be az életünkben,
a család és a barátok azok, akik biz-
tatást adhatnak, amikor leginkább
szükségünk van rá. 

Életkorunk elõrehaladtával szerve-
zetünk is öregszik, és az öregedõ
szervezet legszembetûnõbb elválto-
zása a mûködõképes sejtek számá-
nak csökkenése (magyarul összeme-
gyünk). A tüdõ légzõfelülete 6o éves
korra átlagosan mintegy 15 százalék-
kal, a vese súlya körülbelül 3o száza-

lékkal, a szív nyugalmi perctérfogata
akár 4o százalékkal, és néhány szá-
zalékkal a máj tömege is csökken.
Idõskorban már egyik szervünk sem
mûködik olyan jól, mint fiatalon, tehát
nem érdemes az idõt hajtani és gyor-
san megöregedni. A helytelen élet-
mód a fiatalok egészségi állapotát is
befolyásolja, de idõskorban ez még
sokkal veszélyesebb. Idõskorban a
szervezet alkalmazkodóképessége
csökken, és így a fokozott megterhe-
lést, amit a helytelen életmód, a rizi-
kótényezõk jelentenek, sokkal nehe-
zebben tudja követni. Idõskori jólé-
tünk nagyrészt rajtunk múlik, tehát
tennünk kell érte. Mindenkinek tudnia
kell, hogy mit tehet, hogy fenntartsa
hosszabb távon fizikai, intellektuális
és szociális egyensúlyát.

Valamennyiünknek megvan a külsõ
és belsõ testi, lelki és szellemi való-
sága, amely állandóan változik. A tö-
kéletes egészség mindezen elemek
harmonikus együttmûködése egy
komplex és dinamikus egyensúlyban.
Minden ember többet tehet saját
egészsége érdekében, mint bárki más.
Egészséges élettartamunk meghosz-

szabbítására, életminõségünk javítá-
sára szívbõl ajánlom az alábbi prog-
ramot minden kedves bajtársam fi-
gyelmébe.

A program elemei: 
1. Pozitívan hangolódjunk 

a változásokra.
2. Táplálkozzunk 

egészségesebben.
3. Mozogjunk rendszeresebben.
4. Tanuljuk meg a stressz 

kezelésének hatékony technikáit. 
5. Szellemi aktivitásunkat 

mindig tartsuk szinten.
6. Menjünk rendszeresen 

szûrõvizsgálatokra.
7. Pihenjünk eleget, és aludjunk 

jókat.
8. Találjunk mindig valami 

elfoglaltságot, és éljünk 
társasági életet.

A most elindított egészséges életmód
sorozatban, a program elemeit részle-
tesebben kibontva foglalkozom a lehe-
tõségekkel, amelyek gyakorlati alkal-
mazása nagy segítséget nyújthat baj-
társaink életminõségének javításában. 

Minden kedves bajtársamnak to-
vábbi jó erõt és egészséget kívánok!

SÁRKÖZI ZOLTÁN NYUGÁLLOMÁNYÚ

ÕRNAGY (ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ)
A BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI

EGYESÜLET TAGJA

(folytatás a következõ számban)
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Az egészséges életmódért

Sárközi Zoltán nyugállományú õrnagy

1962-ben Szolnokon
született, a szakközép-
iskolát Túrkevén vé-
gezte el, majd ezután
a Zalka Máté Katonai
Mûszaki Fõiskola had-
tápszakán folytatta ta-
nulmányait. Katonai
pályafutása alatt sok
fontos beosztást töltött
be. A most elindított
életmód sorozatában
igyekszik hasznos
gyakorlati tanácsokkal
szolgálni (egészség-
megõrzési tippek, élet-
mód-életvezetési aján-
lások, testedzési és relaxációs módszerek, stb.). Célja, hogy bajtársai, az
ésszerû étkezés, a rendszeres testmozgás és a megfelelõ pihenés össz-
hangjának a megteremtésével rendellenesség (betegség) nélkül, jó erõ-
ben és egészségben élvezzék a nyugdíjas éveket.

Bajtársaink egészségéért
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Azt mondják, amikor meghal va-
laki, egy csillag lehullik az égrõl.
Bajtársunk halála napján sze-
rény észrevétlenséggel lehullott
egy csillag. Ez a most lehullott
csillag valaha fényesen ragyo-
gott, tündökölt fiatalon, erejének
teljében, de az évtizedek múlá-
sával az erõ egyre jobban meg-
kopott, haloványabb lett, s ter-
mészetes hát, hogy örökre le-
hullott.

Amikor az emlékek fájdalmas
és gyászos gondolatai égnek
bennünk, nagyon nehéz gyarló
emberi szavakkal szívünk fájdal-
mára és sebére gyógyító írt ke-
resni.

Február 11-én utolsó útjára kí-
sértük az életet szeretõ, család-
jáért és a közösségért tenni
akaró és tenni tudó barátunkat,
munkatársunkat, a szeretõ fér-
jet, édesapát, és nagyapát 
dr. Ráthonyi Sándor nyugállo-
mányú rendõr ezredest, a Bocs-
kai István Bajtársi Egyesület el-
nökségi tagját, jogtanácsadóját.

Temetésén a családtagok, ba-
rátok, ismerõsök között ott vol-
tak: Molnár Ferencné, a Hajdú-
Bihar megyei Nyugdíjas Szerve-
zetek Szövetségének elnöke,
Szarka János nyugállományú
honvéd alezredes, a Bocskai Ist-
ván Bajtársi Egyesület elnöke,
valamint Kollár János nyugállo-
mányú rendõrtábornok, korábbi
megyei fõkapitány.                       

Oláh László 
nyugállományú alezredes  

Ülésezett az elnökség

Az elnökség Erdõs László nyá. ezredes, a BEOSZ Tanácsadó Testület kom-
munikációs munkabizottságának vezetõje elõterjesztésében, meghallgatta a
TT ajánlásait a szövetség kommunikációs feladataira. A hozzászólók méltat-
ták a kidolgozott anyagot, kifejezték, hogy tovább kell folytatni az internetes
kapcsolatok felhasználását, de többen elmondták, hogy emellett szükség van a
hagyományos bemutatkozó kiadványok megjelentetésére is. Több régióvezetõ
saját régiós, illetve tagegyesületi honlap létrehozását szorgalmazta, ami jelen-
tõsen javíthatná az információk szövetségen belüli terjesztését. Megkezdõdött
a Bajtársi Hírlevél formai, tartalmi megújítása, ami jó irányban halad, de elhan-
goztak kritikai észrevételek is. Felmerült, hogy javítani szükséges a szövetség
külsõ kommunikációját, különösen a régiók szintjén. Az országos médiában
való megjelenés kevés és nem célirányos. A nagy rendezvényeket CD és
DVD hordozókon meg kell õrizni. A szövetség történetérõl szóló emlékeket ar-
chiválni kell. Az elnökség megállapította, hogy a TT anyaga iránymutató a
kommunikációs stratégia kialakításához.

Az elnökség, Hatvani Károly nyá. ezredes, nemzetközi ügyvivõ elõterjesztésé-
ben áttekintette a nemzetközi együttmûködés feladatait. Sokrétû és széleskörû
a kapcsolatok rendszere, ami az országos szövetségek hivatalos megállapo-
dásai mellett elsõsorban régiós és határ menti közös rendezvényeket, valóban
aktív együttmûködést jelent. Szükségessé vált az eddigi tapasztalatok összeg-
zése, a kapcsolatok további egyeztetése, az együttmûködés továbbfejlesztési
lehetõségeinek kijelölése. A régióvezetõk beszámoltak saját területük élõ kap-
csolatairól, ami esetenként többet is jelent, mint helyi együttmûködést. Kele-
men József nyá. altábornagy, a BEOSZ korábbi elnöke, a TT alelnöke tájékoz-
tatta az ülést, hogy megkeresték a Finn Köztársaság Nagykövetségétõl, mi-
szerint szívesen felvennék a kapcsolatot a békefenntartásban részt vett
veterán személyekkel, szervezettel. Ez egy újabb kapcsolati lehetõség, amit át
kell gondolni.

Az elnökség – Magócsi Zoltán nyá. ezredes, alelnök elõterjesztése alapján
– megtárgyalta a "Krajczáros" Alapítvány tagfelvételi kérelmét, és úgy döntött,
hogy azt elfogadásra a választmány elé terjeszti.

Ipacs József nyá. ezredes, ügyvezetõ elnök elõterjesztésében az elnökség
megtárgyalta a tagegyesületek 2009. évi programjainak támogatására benyúj-
tott pályázatokat. Az írásos elõterjesztést az elnökség régiónként megvitatta
és döntést hozott a támogatás mértékérõl. A megítélt támogatások összegét
jelentõsen befolyásolta, hogy a szövetség még nem kapta meg a tárcától várt
támogatást. Az egyesületek a döntésrõl írásos tájékoztatást kaptak, illetve átad-
ták az elsõ félévre esedékes összegeket is. 

Kommunikáció és együttmûködés

krimiklub.hu  Könyvkiadó

Rendeljen, vásároljon kedvezménnyel! Munkanapokon: 8-15.30-ig
Kenderes Magdi – mobil: 06-30-343-76-06

Tel.-fax: 06-1-459-53-83, E-mail: kenderes@armedia.hu
Zrínyi Kiadó, 1087 Budapest Kerepesi út 29/B.

Tisztelt Bajtársak!
A Bajtársi Hírlevél a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének ingye-
nes, tájékoztató kiadványa. Mivel az elkészítés költségei önmagukban is
elég magasak, kérjük, hogy a terjesztéséhez Önök is járuljanak hozzá!

Amennyiben szeretnék, hogy a Bajtársi Hírlevelet évente hat alkalommal
megtalálják a postaládájukban, kérjük, hogy megrendelésükkel együtt –
amely tartalmazza lakcímüket is! – küldjenek postaköltségre 500 forintot a
BEOSZ címére. Cím: BEOSZ 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B.



22



Végre itt a tavasz, melengetõ napsütés
feledteti a hideg napokat, hamarosan
jelentõsen csökken a fûtésszámla is.
Sõt, jó volna kicsit utazgatni és a für-
dõszobára is ráférne egy kis korszerû-
sítés. Az árak sajnos emelkednek, a
nyugdíjak pedig ezúttal sem bírják kö-
vetni. Az apró megtakarításokat – ha
egyáltalán még van – muszáj megtar-
tani a nehezebb idõkre. Érdemes el-
gondolkodni az FHB Életjáradék Zrt.
által ajánlott járadékszerû pénzszerzési
lehetõségeken: az FHB Életjáradékon
és az FHB Jelzálogjáradékon. Mind a
kettõhöz saját ingatlanra van szükség,
és a szerzõdést követõen máris van
pénz utazásra, fürdõszoba felújításra,
a gyerekek hiteltartozásának csökken-
tésére vagy bármi másra. Amennyiben
rendelkezik legalább ötmillió forint érté-
kû tehermentes házzal vagy lakással,
elérte a nyugdíj korhatárt, már hívhatja
is az FHB szakértõit, hogy életjáradé-
kot, vagy jelzálogjáradékot igényeljen. 

Mindkét szolgáltatás legfõbb célja,
hogy úgy juttassa készpénzhez a fel-
ajánlott lakóingatlan tulajdonosát, hogy
közben továbbra is élvezhesse családi
otthona meghitt nyugalmát. 

Az FHB Életjáradékot fõleg annak
érdemes igényelni, akinek nincs örökö-
se, vagy úgy gondolja, hogy az örök-

ség egy része már most jól
jönne a családnak, vagy a la-
kását, házát nem kívánja hoz-
zátartozóra hagyni, ugyanak-
kor élete végéig szüksége len-
ne egy rendszeres és biztos
nyugdíj kiegészítésre, amelyet
kedve és szükségletei szerint
használhat fel. Hodorics And-
rás, az FHB Életjáradék Zrt.
vezérigazgatója ezt a konstruk-
ciót javasolja annak is, aki ko-
rábban felvett, mára napi te-
herré vált hitelétõl szeretne
megszabadulni. 

Az életjáradéki szolgáltatás
választása esetén a felajánlott
ingatlan tulajdonjoga átszáll az
FHB Életjáradék Zrt-re, de ez-
zel egyidejûleg az eredeti ingat-
lantulajdonosok javára haszon-
élvezeti jogot és életjáradéki jo-
got jegyeztetnek a tulajdoni
lapra. A haszonélvezeti joggal
100%-os biztonságban tudhatja
magát az ügyfél az ingatlan
használatára vonatkozóan, sõt ezen
felül az ingatlant akár bérbe is adhatja,
ezzel többletjövedelemhez juthat.

Az FHB másik ajánlata az FHB Jel-
zálogjáradék, amely az FHB Jelzálog-
bank Nyrt. terméke. E szolgáltatással

olyan ügyfeleket céloz meg az FHB,
akik lakásukat, házukat örökösükre
szeretnék hagyni, vagy nyugodtabbak,
ha az életük során megszerzett ingat-
lan saját tulajdonukban marad. A jelzá-
logjáradékot választók is kérhetnek
egy nagyobb kezdeti összeget, vala-
mint rendszeres havi járadékot,
amelynek idõtartama elõre meghatá-
rozható. A jelzálogjáradék tulajdon-
képpen egy olyan speciális kölcsön,
ahol az igénybevevõ ingatlantulajdo-
nost nem terheli a hitel visszafizetési
kötelezettsége, azt majd örököseinek
kell rendezniük. 

Itt a tavasz, vagy már a nyár is? Jól
fog jönni az a plusz jövedelem, ame-
lyet az FHB tud adni kívánságaik
megvalósításához és a mindennapi
megélhetés nagyvonalúbbá tételéhez. 

Engedje meg, hogy segítsünk!  Tár-
csázza a 06-40-322-322 (helyi tarifá-
val hívható) információs vonalunkat! 
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