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1953 és 1956 között az Orsó utca 43-ban
lakott családjával Nagy Imre, mártír mi-
niszterelnök. Itt készült el 1953-ban a
nagy változásokat hozó „kormányprog-
ram”, itt írta le 1955-ben a hatalomból
kiszorított Nagy Imre az „emberarcú
szocializmusról” vallott nézeteit és 1956.
november 4-ei szovjet intervenció meg-
kezdésekor itt töltötte az utolsó szabad
óráit.

A magyar történelem egy darabja ez a
múlt évben szépen felújított villa, a
Nagy Imre Emlékház, amely a mártír
miniszterelnöknek nemcsak a megma-
radt személyes tárgyait, hanem szellemi
örökségét is õrzi. A BEOSZ elnöksége
nemrégiben megtekintette az ifjú Rajk
László tervei alapján egy éve korszerûsí-
tett emlékházat, amely minden látogató
számára felejthetetlen élményt nyújt.

A bejárati ajtónál Nagy Imre derût, op-
timizmust sugárzó teljes életnagyságú
fotója várja az érkezõket, amely Erich
Lessing neves osztrák fotómûvész 1956
nyarán készült alkotása. A hófehér kiál-

lítótérben négy vetítõasztalon a kézmoz-
dulattal vezérelhetõ képmegjelenítõk
idézik fel a mártír miniszterelnök életét.
A vetítõasztalok melletti vitrinekben
Nagy Imre tulajdonát képezõ tárgyak

szerepelnek. Itt látható az a fényképezõ-
gép is, amellyel a gyakran fotózta csa-
ládtagjait és barátait.

A verandán felsorakozott számítógé-
peken Nagy Imre teljes szellemi öröksége
olvasható, az emeleti szobában pedig a
miniszterelnök dolgozószobájának re-
konstrukciója látható. A korabeli rádió-
ból a mártír miniszterelnöknek a perben,
az utolsó szó jogán elmondott megrázó
erejû szavait hallhatjuk. Fodor Fanni az
állandó kiállítás kitûnõ felkészültségû
vezetõje a búcsúzásnál elmondta, hogy
csoportos látogatás esetén telefonos be-
jelentkezést kérnek (06-1-392-5011) és

mindenkit tisztelettel vár-
nak, akik kíváncsiak
Nagy Imre életútjára és
szellemi örökségére.

KÉP ÉS SZÖVEG: 
KACSÓ LAJOS

Nagy Imre öröksége



Már az ókorban is – ezt bi-
zonyítják az elõtalált lele-
tek – gondoskodtak az idõ-
sekrõl: hasznosították va-
dászati tapasztalataikat,
sõt, pépesítették nekik az
ételt. Így sem éltek sokáig,
a görög demokráciában is
csak harminc-negyven
évig. Az elmúlt kétszáz év-
ben azonban az idõsek át-
lagéletkora megduplázó-
dott. Ezzel nem azt mond-
tam, hogy a következõ 200
évben ez a tendencia meg-
ismétlõdik, de az már tény,
hogy egyre több lesz az
idõs ember az egész vilá-
gon, tehát Magyarországon
is. Nem az alkimisták sike-
re ez, és nem is találták
meg a fiatalság kútját. Ez a
civilizáció diadala. Tény,
hogy tovább élünk – 2005-
ben az Európai Unió tagor-
szágainak minden ötödik állampolgára
60 éven felüli volt –, miközben a csalá-
dok instabilitása növekedett, csökken
a házasságkötések, illetve nõ a válá-
sok száma, csökken a gyerekvállalási
kedv. Az értékrendek változásának
egyik „eredménye” az lett, hogy a tár-
sadalom tagjai nem érdekeltek többé a
hagyományos szerepek fenntartásá-
ban. A multikulturális társadalmak ki-
alakulása újabb feszültségeket szült a
befogadó országokban. Az idõskori
elszegényedés növekszik. A generációs
szerzõdések felbomlásának vagyunk –
szenvedõ – tanúi. Rossz a nyugdíj-
rendszer, ugyanakkor a fiatalabb ge-
nerációk úgy tekintenek ránk, mint
egyfajta kiváltságosokra. Nekünk alig
adatott meg az öngondoskodás lehetõ-
sége. A társadalmi kirekesztettség el-
len kell küzdenünk, 50 éven felül ki-
nek kell például a munkaerõnk? Talán
mi vagyunk a hibásak azért, mert drága
kórházi ágyakon szociális indikáció-
val fekszenek betegek?

Ezek a kérdések különleges intézke-
déseket igényelnének a társadalom ré-
szérõl a gazdasági, szociális, oktatási
és egészségügyi területeken egyaránt.
Ezek azonban rendre elmaradnak.

A BEOSZ is idõsödik. Ez nem
probléma, hanem kihívás. Ennek meg-

ismerése és értelmezése rendszer-
szemléletet igényel azzal a megközelí-
téssel, hogy ezen belül egyéni, korcso-
portos és nemi különbségek figyelem-
bevétele is szükséges. Felvilágosítás,
tájékoztatás, nevelés, egészség meg-
óvási programok, nyilvános fórumok,
viták ajánlottak a tagegyesületeknek. 

A bennünket körülvevõ „fiatalabb”
világnak pedig egy Sütõ András idé-
zettel üzenjük: „Önmagát becsüli min-
den nemzedék azáltal, hogy tudomá-
sul veszi: a világ nem vele kezdõdött.”
Igen, köszönetet, megbecsülést és
tiszteletet várunk tõlük, egyben kíván-
juk, hogy éljenek nálunk is hosszabb
ideig, a késõbbi években születettek
által tisztelve és megbecsülve. 

Az idõsödés imázsa kultúrafüggõ,
ami – ezt a BEOSZ is tudja – rövidtá-
von alig, és egyébként is nehezen be-
folyásolható. Mint magánember, kö-
zeledve az „idõsödéshez”, ezt tudva
nevelem (neveltem) gyermekeimet, de
különösen unokáimat. 

Az öregedéssel kapcsolatos minden
félelmem ellenére õszinte hittel adom
tovább Seneca gondolatát: „…öleljük
az öregséget szívünkre és szeressük.
Tele van gyönyörûséggel, ha élni tu-
dunk vele.”

SIPOS GÉZA
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A fejér megyei honvéd nyugállományú-
ak székesfehérvári klubja, mint a Há-
borús Emlékhelyeket Gondozók Társa-
ságának egyik alapító tagja, a
Krajczáros Alapítvány szervezésében
emléktúrán vett részt 2009. május 28-a
és 30-a között Olaszországban és
Szlovéniában. A túrán részt vettek
még az alapítvány és a klubunk képvi-
selõin kívül a HTBK székesfehérvári
szervezete, a Nagykátai Hagyomány-
õrzõk Egyesülete, és a MATASZ
székesfehérvári szervezetének képvi-
selõi is. A túra célja az volt, hogy az
olaszországi Visintiben 1918-ban fel-
épített, de fel nem szentelt Magyar Ká-
polna 2009-ben történt felújítása utáni
felszentelésén részt vegyünk, illetve
felkeressük a többi elsõ világháborús
emlékhelyet.

A kápolnát a magyar honvédek
kezdték el építeni a közeli katonai te-
metõ mellett, de a felszentelését meg-
elõzõ napokban a háború befejezõdött.
Ezért 2009. május 29-ig kellett várni a
felszentelésre. Az esemény jelentõsé-
gét az is kiemelte, hogy azon jelen volt
Sólyom László a Magyar Köztársaság
elnöke és Tömböl László mérnök ve-

zérezredes, a Honvéd Vezérkar fõnö-
ke is. A felszentelésre több autóbusz-
nyi magyar emlékezõ érkezett.

A kápolnaszentelés után felkerestük
a környéken található magyar vonatko-

zású emlékhelyeket, valamint
a harcok során elhunyt ma-

gyar katonák nyugvóhelyeit,
ahol elhelyeztük az emlékezés
koszorúit. Szomorúan tapasz-
taltuk azonban, hogy több em-
lékhelyen felújításra vár az ott
elhelyezett emlékoszlop, ke-
reszt például az 1. Honvéd
Gyalogezred keresztje is. A
gondozott katonai temetõben
sok fejfáról hiányzik az ott el-
temetett katonák névtáblája. A
temetõkben nincs magyar
nyelvû felirat – például a szlo-
véniai Vipava nevû helység-
ben – amely az ott nyugvó ka-
tonákra és nemzetiségükre
utalna. Az út jól szolgálta azt
a célt, amiért megszervezték,
köszönet érte a szervezõknek.
Azonban úgy érzem, hogy
szövetségünk tagszervezetei-
nek van még tennivalója ezen

a területen, érdemes ezen elgondol-
kodni. „Mert a múlt tisztelete nélkül a
jelen silány, a jövõ pedig bizonytalan.”

SZALAI GÁBOR ELNÖK
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Kápolna Doberdón

(Folytatás az 1. oldalról.)



5

Ocsovai János nyugállományú ezredes,
a BEOSZ alelnöke fogalmazta meg a
munkavállalói oldal véleményét. Bejelen-
tette, hogy a munkavállalói oldal meg-
kezdte annak a felmérésnek az elõké-
szítését, amely bizonyíthatja, hogy a
Honvéd Idõsügyi Otthonra igenis szük-
ség van. Arra kérte dr. Vadai Ágnes ál-
lamtitkár asszonyt, hogy amennyiben le-
hetséges kaphassák meg az elõkészüle-
ti anyagokat tanulmányozás céljából.

Az államtitkár asszony szerint a Hon-
véd Idõsügyi Otthon kérdése régóta hú-
zódó ügy. Az utóbbi években pörgött fel
igazán a kérdés, és már kalkulációt is
végeztek a várható költségekrõl, eddig
ugyanis errõl még nem esett szó. Ez is
azt mutatja, hogy a tárca vezetése ko-
molyan veszi a kérdést. Ugyanakkor be
kell látni, hogy véget ért Magyarorszá-
gon az az idõ, amikor építettünk valamit
valamekkora létszámra, és megtöltöttük!

Fordítva mûködik a dolog. Elõször tudjuk
meg, hogy konkrétan hány ember igé-
nyelné a szolgáltatást, majd arra alapoz-
va már megépíthetõ az idõsügyi otthon,
ha találunk rá költségvetési forrást. Az
államtitkár asszony azt javasolta, hogy a
BEOSZ képviselõje által jelzett felmérést
el kell végezni, addigra õ is tudja már
összegezni a nyugdíjas klubokban szer-
zett tapasztalatait. A tényeket ütköztetni
kell – mert feltehetõen lesznek jelentõs
eltérések – majd ezt követõen lehet a
konklúziók alapján kialakítani, hogy egy-
általán milyen, mekkora és milyen igé-
nyeket kielégítõ otthonra van szükség. 

Szincsák Gyula, a munkavállalói oldal
ügyvivõje, a HOSZ alelnöke megkérdez-
te, hogy a helyszíni vizsgálatok eredmé-
nyét megkaphatja-e a munkavállalói ol-
dal? Reagálásként pedig többek között
hozzátette, hogy nyolc éve rögzítették
törvényben a nyugdíjas otthon ügyét.

Csák Gábor mérnök vezérõrnagy, a
HM Infrastrukturális Ügynökség vezér-
igazgatója felajánlotta, hogy akár a mos-
tani értekezlet után is megállapodhatnak
egy idõpontban, ahol tisztázhatják a té-
mával kapcsolatos kérdéseket, jogsza-
bályi kereteket. Kiemelte, hogy az épí-
tendõ objektum helyszíne is nagyon fon-
tos, mert az alapján tudják megítélni az
érdeklõdõk, hogy ki akarnak-e szakadni
saját környezetükbõl. Ha valóban lesz-
nek olyan igényjogosultak, akik számára
a jogszabályoknak megfelelõen kell és
fontos a férõhelyek létrehozása, akkor a
tárca a középtávú tervében végiggon-
dolja, hogy milyen forrásokat tud erre te-
remteni. Ezért az eddig elkészült belsõ
anyagokat még nem kívánja átadni a
társadalmi szervezeteknek.

A HÉF-ülés a napirendi pontot nyitva
hagyta, mivel a tárgyalt téma megoldása
nincs lezárva.

Húsz éves lesz a BEOSZ 2010. február
24-én. Közel 130 tagegyesület készül-
het fel arra, hogy a 13 ezer fõs tagság
méltó módon emlékezzen meg az évfor-
dulóról. Az elnökség egy ideiglenes
munkacsoportot hozott létre az elnök
vezetésével, a szövetségi szintû progra-
mok elõkészítésére. Kérjük, várjuk ja-
vaslataitokat, helyi terveitekbõl a közfi-
gyelemre ajánlottakat is. Tegyünk meg
mindent annak érdekében, hogy a ren-
dezvények erõsítsék a BEOSZ integritá-
sát, növeljék ismertségét, támogatottsá-
gát. Ez év januárjától megkezdte mun-
káját a „20 éves a BEOSZ” címû
kiadvány szerkesztõbizottsága. Elnöke
Tóth Sándor nyugállományú ezredes,
az észak-alföldi régió vezetõje. Teljesít-
sétek kéréseit, ötleteitekkel, írásaitokkal,
fotóitokkal segítsétek munkáját. 

Újra régi fényének, szándékainak fel-
elevenítésével akarjuk megrendezni a
katonagenerációk – családok? – találko-
zóját szeptember végén, október elején.
De nem feledkezhetünk el a jeles évfor-
dulókhoz köthetõ programokról sem.

Ilyen például Erkel Ferenc születésének
200. évfordulója.

Erõsítenünk kell az elnökség szolgál-
tató tevékenységét! A vitaanyag már a
régiók vezetõinél van. Mit vártok el a
testülettõl? Ez a nagy kérdés! Nem mel-
lékesen jegyzem meg: az elnökség az
önálló tagegyesületeknek nem a veze-
tõje, hanem sokkal inkább képviselõje,
támogatója, koordináló és szolgáltató
szervezete. Ezekre a feladatokra adja-
tok ajánlásokat, és kérjétek számon az
általatok jóváhagyottak teljesítését. 

1983 óta rendezik meg a különféle té-
mákról az európai éveket, amelynek ke-
retében „2010 – A szegénység és a tár-
sadalmi kirekesztés elleni küzdelem eu-
rópai éve” lesz. Aktualitását az adja,
hogy Európában a szegénység 78 millió
embert érint, köztük 19 millió gyereket!
Sajnos aktuális e téma itthon is. És a mi
„köreinkben” is egyre jellemzõbb a sze-
génység. Mit tegyünk ezzel kapcsolat-
ban? Hívjuk fel a nyilvánosság figyelmét
a szegénység, az elszegényesedés
tényére. Közvetítsük azt az üzenetet,

hogy az ilyen fokú szegénység és kire-
kesztõdés a társadalmi és gazdasági
fejlõdést is veszélyezteti. Szervezzetek
beszélgetéseket – a helyi korosztályos
szervezetekkel együttmûködve –, kap-
csolódjatok be a különbözõ programok-
ba: célzott programsorozat ajánlott. Az
elnökségnek az a feladata, hogy a ké-
szülõ nemzeti programhoz illeszkedõ
tervet készítsen, a lehetséges forráso-
kat felkutassa és azokból pénzhez jus-
son. (Lesznek pályázati kiírások az Eu-
rópai Szociális Alapot Kezelõ Nonprofit
Kft. részérõl.) Az elnökség 2010-re ter-
vezett munka- és rendezvénytervét no-
vemberben minden tagegyesületnek
megküldjük. Nyilván nem a mi dolgunk
a szegénység problémájának megoldá-
sa, de annak a hangsúlyozása, hogy a
szegénység elfogadhatatlan, és min-
denki, aki csak tud tenni ellene, az te-
gyen is, – nos ezt már jó hangosan kell
kommentálnunk. 

2011 az önkéntesség éve lesz, az azt
követõ év pedig a generációk együttmû-
ködésének éve. Gyakorlatilag már most
meg kell kezdeni a lehetséges progra-
mok egymásra építését: három évre le-
het elõre gondolkodni ebben az ügyben.

És még mi minden vár még ránk
2010-ben? Lásd a mottót!

SIPOS GÉZA

Honvéd Idõsügyi Otthon – lesz, nem lesz? 

2010-re készülünk
Mottó: „Nem okos világ ez a mai, de hát istenem, a tegnapi sem volt okos. 
És bizonyára a holnapi sem. Ebben van valami vigasztaló.” 

(Mikszáth Kálmán)



AA  ssttrraattééggiiaa  ccéélljjaa  ééss  ttaarrttaallmmaa
A Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetsége (a továbbiakban szövetség)
2008. évi küldöttközgyûlésén elfoga-
dott négyéves feladatterv (2008–2012)
iránymutatást ad a szövetség nemzet-
közi kapcsolatainak mûködtetéséhez
is. Ennek – mint más együttmûködési
formának – az a célja, hogy a szövet-
ség szociális, érdekvédelmi, hagyo-
mányápoló, kulturális, hazafiságra ne-
velõ, bizalom- és biztonságerõsítõ, va-
lamint karitatív tevékenységét a
külföldi kapcsolatok eszközeivel és ta-
pasztalataival – ideológiáktól mente-
sen – segítse.

A nemzetközi kapcsolatok kialakítá-
sa és ápolása tehát elsõsorban nem
cél, hanem fontos eszköz és lehetõség
a szövetség elnöksége, régiói, tagszö-
vetségei és tagszervezetei részére, a
fentebb megfogalmazott célok haté-
kony és hiteles megvalósításához. A
határainkon túli együttmûködés haté-
konyan bizonyítja a szövetség erejét,
hitelét; szolgálja a tagság érdekeit és
lehetõség szerint nyújtson tágabb teret
az életminõség javításához.

Új kapcsolataink létesítésénél, illetve
a meglévõk ápolása, elmélyítése során
mindvégig ebben a tudatban, a kölcsö-
nös elõnyök szem elõtt tartásával cél-

szerû eljárni. Gyorsan változó vilá-
gunkban – a kapcsolatépítés során –
ezeket idõrõl-idõre követni, megerõsí-
teni, ha kell, felülvizsgálni szükséges.

A szövetség külkapcsolatainak min-
dig összhangban kell lenniük a Magyar
Köztársaság Nemzetbiztonsági Straté-
giájában és Külkapcsolati Stratégiájá-
ban megfogalmazott elvekkel és elvá-
rásokkal.

AA  ssttrraattééggiiaa  iirráánnyyuullttssáággaa
A szövetség külkapcsolati tevékenysé-
ge mindenki számára nyílt, célszerû
módosítások és javaslatok befogadá-
sára kész. Törekszik arra, hogy a két-
és többoldalú együttmûködés megva-
lósítása mindenkor az ésszerûség, a
szövetség mindenoldalú lehetõségei
és a takarékosság figyelembevételével
történjen. Mindezt különösebb szemé-
lyi vagy anyagi megterhelés nélkül a
hazai kapcsolatépítéssel egyensúly-
ban kell megvalósítani úgy, hogy a
tagság lehetõ legszélesebb körben él-
vezhesse annak elõnyeit.

Ezek alapján a szövetség, elsõsor-
ban a hazánkkal szomszédos orszá-
gok hasonló elveken mûködõ veterán
szövetségeivel, valamint a Veterán Vi-
lágszövetség földrajzilag közeli regio-
nális szervezeteivel épít kapcsolatokat. 

AA  kküüllkkaappccssoollaattookk  
mmûûkkööddééssii  mmeecchhaanniizzmmuussaa
Az elnökség – a nemzetközi ügyvivõn
keresztül – végzi az együttmûködõ or-
szágok nemzeti szövetségeivel folyó
kapcsolatok ápolását. A szövetség ré-
giói és tagszervezetei, az együttmûkö-
dési stratégiában foglaltak alapján,
önállóságuk és felelõsségük teljes
meghagyásával – lehetõségeik és ed-
dig kialakított külsõ együttmûködésük
szerint – mûködnek.

Az elnökség a szövetség éves tervé-
ben ajánlásokat fogalmaz meg a kül-
kapcsolati tevékenység aktuális irá-
nyairól. Az elnökség, valamint a régiók
(a tagszervezeteket bevonva) a
BEOSZ éves terve alapján, elnökségi
ülésen tájékoztatót tartanak külkapcso-
lataik alakulásáról. Elõre nem terve-
zett, vagy fontos eseményt alkalman-
ként, elnökségi döntés alapján egyez-
tetnek.

A külkapcsolatok anyagi háttere szû-
kös, azonban az események jelentõsé-
gét mérlegelve, az elnökség döntése
alapján anyagi támogatás adható.

AZ ANYAGOT AZ ELNÖKSÉG ELFOGADTA

2009. 06. 30-AI ÜLÉSÉN.
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A BEOSZ nemzetközi együttmûködési stratégiája

Katonai túra a Krivánra

Augusztus végén tizennegyedik alka-
lommal szervezték meg a Szlovák
Köztársaságban a Nemzetközi Kato-
nai Kriván Túrát a Magas Tátrában. A
rendezvényen -  amit az EUROMIL
tag Szlovák Veteránok Országos Szö-
vetsége szervezett - részt vettek a "vi-
segrádi négyek" aktív és nyugállomá-

nyú katonái, így a
szlovák, lengyel, cseh
és magyar meghívot-
tak. Magyarországot a
HOSZ és a BEOSZ
képviselte két-két fõ-
vel.

A túra legfontosabb
eseményei közül meg
kell említeni a Szlovák
Nemzeti Felkelés

65.évfor-
dulója al-
kalmából a Csorba tó mel-
letti emlékmû megkoszo-
rúzását, a 2493,7 méter
magas Kriván csúcs meg-
mászását, a hangulatos
bajtársi találkozókat és
baráti beszélgetéseket.

A kitûnõen megszerve-
zett programsorozatra a
tábortûzzel egybekötött

búcsúest tette fel a ko-
ronát.

A meghívottak köré-
ben megjelent
Jaroslav Baska, a
Szlovák Köztársaság
védelmi minisztere és
Peter Vojtek tábornok,
a szlovák haderõ sze-
mélyügyi fõnöke is,
akik személyesen kö-
szöntötték a magyar
résztvevõket. Csapa-

tunk két tagja, Szincsák Gyula alezre-
des, a HOSZ, és Ocsovai János nyá.
ezredes, a BEOSZ képviselõi, sikere-
sen teljesítették a Kriván túrát. A talál-
kozó - az eddigi hagyományoknak
megfelelõen - jó hangulatú, baráti lég-
körû volt, tovább erõsítette a katonák
összetartozását és együttmûködését.

O.J.
A SZERZÕ FELVÉTELEI



A BEOSZ nyugat-dunántúli régiója és
az ÖKB burgenlandi tartománya között
sok éves, jól mûködõ kapcsolat van.
Több éve kapunk meghívást a határ
menti „élõ” alakulatoktól is különbözõ
rendezvényekre (például laktanya ava-
tó, zászlóátadás, bál, stb.).

Hagyományápoló tevékenységünk
elismerése volt a 19. vadászzászlóalj
parancsnokának személyes meghívá-
sa 2009. április 24-ére a parancsnoki
beosztása átadási ünnepségére. A fel-
adat átadására – a média nagy érdek-
lõdése mellett – számunkra szokatla-
nul – megjelent a védelmi miniszter,
Burgenland tartományi elnöke, ország-
gyûlési képviselõk, vezérkar, tartomá-
nyok, a dandárok, zászlóaljak parancs-

nokai, más fegyveres testületek képvi-
selõi és polgármesterek is. A résztve-
võk száma elérte a 300 fõt. Újból kato-
nának éreztem ma-
gam. Külföldi
meghívottak, csak
László Attila nyugállo-
mányú alezredes és
Horváth Zsolt tartalé-
kos õrnagy voltak, akik
a BEOSZ-t képviselték.
Az alakuló téren meg-
rendezett ceremónia
közel két órát vett
igénybe. A miniszter
beszédében kiemelte,
hogy a jövõben, ebben
a térségben 40 millió

eurós fejlesztésre kerül sor. A zászló-
átadás után a leköszönõ – magasabb
beosztásba kerülõ – parancsnokot kö-
szöntötték. A gratulációk fogadása
mellett szablyát, emléktárgyakat, beke-
retezett karikatúrát adtak át. A BEOSZ
elnöksége nevében a nyugat-dunántúli
régió vezetõje adta át az emléktárgyat,
kiemelve azt, hogy az új beosztásához
sok katonasikert kívánunk. A BEOSZ
nyakkendõ átadásakor a következõk is
elhangzottak: a mi logónkon szereplõ
jelmondat a világ összes katonájára il-
lik, mert minden katona részére „A HA-
ZA MINDEN ELÕTT!” Nagy tetszést
aratott a válasz erre a kijelentésre,
mert az országgyûlési képviselõ asz-
szony külön elismerését fejezte ki
ezen gondolatokért. A parancsnok
megköszönte az együttmûködésünket
és közölte, hogy új beosztásában is
szeretné tovább ápolni kapcsolatunkat. 

LÁSZLÓ ATTILA NYUGÁLLOMÁNYÚ

ALEZREDES, NYDT RÉGIÓVEZETÕ
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A Fejér Megyei Honvéd Nyugállomá-
nyúak Székesfehérvári Klubja elnöke-
ként meghívást kaptam 2009. július
24-én, a Szlovéniai Hodos község ta-
nácsának ünnepi ülésére, melyet a ta-
nács megalakulásának 10. évfordulója
alkalmából rendeztek. Az ülésen je-
len volt és felszólalt a Mura menti
(magyar) lakosság országgyûlési kép-
viselõje, továbbá a környezõ szlovéniai
és magyar községek polgármesterei,
illetve alpolgármesterei mellett a szlo-
vákiai Hodos község polgármestere,
Tóth István úr vezette küldöttség is.
Orbán Lajos, Hodos község polgár-

mestere beszámolója után, elismeré-
seket adtak át, amely keretében okle-
vél elismerésben részesültem. Az elis-
merés indoklásában elhangzott, hogy a
BEOSZ és a Szlovén Veterán Harci
Szövetség közötti kapcsolat eredmé-
nyeként, klubunk a muraszombati szer-
vezettel együttmûködési szerzõdést
kötött. A muraszombati szervezet több
tagja Hodos községben él. E kapcsolat
révén ismertük meg Hodos községet
és lakosságát, amellyel az elmúlt évek
során több találkozót is szerveztünk,
így egyre erõsödnek kapcsolataink,
kulturális és egyéb téren is.

Az elismerés átvétele után, a vá-
laszbeszédemben megköszöntem a
részemre adott elismerést, de hang-
súlyoztam, ez személy szerint ugyan
nekem szól, de a klubunk tagságának
eddigi munkájának az eredményeként
kaptam és köszönettel tartozom érte
tagjainknak is.

Az ünnepség utáni baráti beszélge-
tések során, a szlovén állami televízió
által készített riportban elmondtam,
az eredményes kapcsolat nem jöhe-
tett volna létre a Bajtársi Egyesületek
Országos Szövetsége és a Szlovén
Veterán Harci Szövetség támogatása
és segítsége nélkül.

SZALAI GÁBOR

Nemzetközi barátság

Élõ kapcsolat – Szlovéniában 
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Így köszöntött bennünket Horváth Ti-
bor, Fertõszentmiklós polgármestere.
Ennek a köszöntésnek megvolt az ap-
ropója. Gergácz Lászlóné, Pannika a
helyi Rozmaring Hagyományõrzõ
Nyugdíjas Egyesület vezetõje olyan
egyedi, bátor kezdeményezéssel lepte
meg a települést, amely a megyében
– úgy tudom – idáig nem volt. Katona-
nóta fesztivált szervezett a nyugdíjas
egyesület vezetõivel összefogva. Ti-
zennyolc településrõl vonult a „had” a
fertõszentmiklósi Felsõbüki Nagy Pál
Általános Iskola aulájába. Szántó Zol-
tán igazgató örömmel tett eleget a

nyugdíjas egyesület kérésének és jó
szívvel ajánlotta fel a katonanótákat
éneklõ közösségeknek a csodálatos
létesítményt.

Pannika és segítõi nagy szeretettel
és tisztelettel fogadták az érkezõket,
akik több mint kétszázan voltak és si-
keresen „foglalták el” az objektumot
az érkezés után. Ez az összefogás
példaértékû. Volt étel, ital, finom házi
sütemény. A jó fehér és vörösbor sem
hiányzott. Az elõadó közösségek, da-
lárdák, kórusok, énekkarok szívhez
szóló katonanótákkal jeleskedtek. Fel-
tétlenül említésre méltó, hogy a Him-

nusz elhangzása elõtt, katonásan,
zászló kísérettel, Igler Attila
hagyományõrzõ hadnagy és három
egyenruhás fiatalember tisztelegtek a
nagyérdemû elõtt. Szép példája volt a
katonai hagyományõrzésnek!

Fontos tudni, hogy Fertõszentmiklós
a Kisalföld északnyugati részén, a
gyõri medence peremén terül el, a
Fertõ-tó és partvidéke, illetve a Han-
ság mocsárvilága közelében. A köz-
ség a mai nevét 1906-tól használja,
két település – Szentmiklós és Szer-
dahely – összevonásából fejlõdött és
növekedett. Lakosainak száma közel
4000 fõ. A fellépõ közösségek csino-
san kiöltöztek és jól felkészültek. Zen-
gett a katonanótáktól a helyiség. Ren-
geteg katonanóta hangzott el a nap
folyamán. Sokat tanultunk egymástól.
A legvégén közös énekléssel zártuk a
napot.  

Minden dalárda, kórus, énekkar a
teljes ellátás – étel, ital – mellett egy-
egy szépen becsomagolt ajándékot is
kapott a fellépések után (emléklap,
fertõszentmiklósi képeslap, térkép és
egy üveg bor). Ez szép példája a kö-
zösségi munkának, a résztvevõk iránti
tiszteletnek. Az összefogás jele és
színfoltja volt, hogy Pannikának sok-
sok helyi segítõje kényeztetett ben-
nünket õszinte köszönet nekik az ön-
zetlen segítségért.

Megtisztelte és köszöntötte a közös-
ségi rendezvényt Ivanics Ferenc
országgyûlési képviselõ is. Ezen felül
több polgármester képviselte a telepü-
léseket és kísérte el a fellépõket. Szép
példája annak, hogy fontosak vagyunk
egymásnak.

A Pannon Nyugdíjas Szövetség ne-
vében külön köszönöm a Rozmaring
Hagyományõrzõ Nyugdíjas Egyesület-
nek, segítõinek és minden
résztvevõnek, hogy június 14-én cso-
dálatos és felejthetetlen nap részesei
lehettünk. A hagyományokat kell és
szükséges megõrizni, ápolni, tovább
adni, így a KATONADALOKAT is.
Összegzésként megemlítem, hogy a
kistérségek összefogásával egy-egy
bátor klub, vagy egyesületi vezetõ
kezdeményezésével olyan felhõtlen
szórakozást és kikapcsolódást szerez-
hetünk másoknak, magunknak, amely
a legjobb orvosság, mindnyájunknak.

TAKÁCS IMRE

A PANNON NYUGDÍJAS

SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI TAGJA.

Erõt, egészséget!
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Klubunk Nõszirom énekkara, 2009. július 4-én, Szén Jó-
zsef, Kisköre város polgármestere és Kreskai Ágnes éne-
kes, a rendezvény szervezõje meghívására a „Kiskörei Ti-
sza-parti Nótástalálkozó” fellépõ vendégei voltak.

A találkozón történõ részvételünket, a Bajtársi Egyesüle-
tek Országos Szövetségének támogatása tette lehetõvé, kö-
szönettel tartozunk érte. A házigazda kiskörei nyugdíjasok
és a klubunk Nõszirom énekkara mellett felléptek még
Sülysáp, Békéscsaba, Hajdúböszörmény, Tarnaszentmik-

lós, Gyöngyössolymos, Sárrétudvar és Budapest XVII. kerü-
let, „Rákoshegyi Rezedák” énekarai. A találkozók történeté-
ben elsõ esetben fordult elõ, hogy egy fellépõ énekkart vas-
taps kíséretében újból a színpadra hívjanak, de ez most
megtörtént klubunk énekkarával. A siker eredményeként a
találkozó elsõ részének befejezésekor Gruming Ferencné,
klubunk énekese lehetõséget kapott, hogy dalával tovább
szórakoztassa a nagyszámú hallgatóságot.

A találkozó bemutatta a klubunkban folyó kulturális
munkát és népszerûsítette a honvéd nyugállományú klubo-
kon keresztül a Magyar Honvédséget, de hírnevet szerzett
Székesfehérvár városának is. Természetesen a sikerünkhöz
nagyban hozzájárult énekeseink fellépõ ruhája, melyhez a
blúzt a Krajczáros Alapítvány, a szoknyák anyagát pedig
klubunk vásárolta meg és varrását két tagtársunk végezte.

A BEOSZ közgyûlése 2008-ban húsz fõre emelt létszámmal vá-
lasztotta újjá a szövetség elnökségének tanácsadó testületét
(TT). A TT tagjai három tagozatban és négy szakbizottságban
végzik munkájukat, melynek során elõkészítik a tervezett napi-
rendeket és a kapcsolódó ajánlásokat. A tanácsadó testület álta-
lában negyedévente ülésezik, ekkor a szövetséget érintõ aktuális
kérdésekkel kapcsolatos tennivalókra dolgoz ki ajánlást a szö-
vetség elnökségének. A tanácsadó testület megválasztását
követõen eddig, az alábbi témákban tett  ajánlásokat: 

A hivatásos és szerzõdéses állományúak és a körükbõl kivál-
tak taggá szervezésének lehetõségei;

Kommunikáció és PR kapcsolatok hatékonysága növelésé-
nek lehetséges eszközei és fõbb módszerei a szövetség munká-
jában;

A társ fegyveres testületek és rendvédelmi szervezetek nyug-
állományú egyesületeinek, illetve a Rendvédelmi Szervek
nyugállományú tagjai BEOSZ-ba való integrálásának
lehetõségei;

Szövetségünk érdekvédelmi feladatai és esélyeink szociális
képességeink erõsítésére.

A tanácsadó testületi tagságáról – összhaderõnemi parancs-
nokká történt kinevezését követõen – lemondó Benkõ Tibor altá-
bornagynak, a testület elnöke köszönte meg tevékenységét.

Fergeteges siker

A BEOSZ Tanácsadó Testületének 
munkájáról 

TTiisszztteelltt  BBeennkkõõ  BBaajjttáárrss,,  KKeeddvveess  TTiibboorr!!

A Tanácsadó Testü-
let sajnálattal vette
tudomásul a testü-
letben viselt tiszt-
ségedrõl és testületi
tagságodról történõ
lemondásodat. Meg-
értve indokaidat,
magam és a testü-
let tagjai nevében
megköszönöm a
Tanácsadó Testü-
letben eddig végzett

lelkiismeretes és áldozatos munkádat.
Felelõsségteljes beosztásod ellátásához jó

erõt, egészséget és sok sikert kívánva, fogadd
õszinte megbecsülésünket és bajtársi üdvözle-
tünket:

Budapest, 2009. június 2.     

Bajtársi tisztelettel:

DR. VÉGH FERENC

NYÁ. VEZÉREZREDES ELNÖK

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SIMON BÉLA

NYÁ. EZREDES, TT TITKÁR
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Június 16-án délután Budapesten, a
Maléter Pál nevét viselõ laktanyában
újratemetésének 20. évfordulója al-
kalmából felavatták a névadó mell-
szobrát, Paulikovics Iván szobrász-
mûvész alkotását. Az ünnepi rendez-
vényre meghívást kapott a Magyar

Ellenállók és Antifasiszták Szövetsé-
ge, Összefogás a Demokráciáért
kezdeményezése által az év elején a
Pápa és Vidéke Honvéd Kulturális
Egyesület /PVHKE/ közremûködésé-
vel meghírdetett  Maléter-vetélkedõre
jelentkezett pápai diákok, Szekeres

István nyugállományú dan-
dártábornok, a MEASZ or-
szágos alelnöke és 
Kerecsényi Zoltán PVHKE-
elnök. Az ünnepi eseményen
résztvevõ fiatalok talákozhat-
tak, beszélgethettek Gyenes
Judith asszonynyal, Maléter
Pál özvegyével, valamint dr.
Szekeres Imrével, a Magyar
Köztársaság honvédelmi mi-
niszterével.

A MEASZ szívén viseli a
második világháborús anti-
fasiszta ellenállás mártírjai-
nak, hõseinek, résztvevõi-
nek, tanúinak emlékét, sor-
sát, így Maléter Pálét is, aki
'56-os szerepén kívül 1944.
júniusában önként jelentke-
zett a németek elleni harcra

és Erdélyben vett részt a partizán-
harcokban. A MEASZ folyamatos
Maléter-emlékápolásának szép pél-
dája az is, hogy nemrég meghirdet-
tek egy irodalmi és mûvészeti pályá-
zatot  (www.klubhalo.hu/pic/maleterp
palyazat.pdf )

Reagálás Pintér Ferenc nyugállományú ezredes 
„Együtt, egymásért” cikkére:

TTiisszztteelltt  EEzzrreeddeess  ÚÚrr!!

Elolvasva levelét, nagyon egyetértek Önnel, sajnos az én
férjem is napról-napra gyengébb. A felsorolt betegségek
mind jelentkeznek nála. Segítség helyett pedig egy csa-
ló, aki Baranyai János repülõs-mérnök ezredesként ke-
reste fel (immár másodszor, elõször tavaly a tiszti klub-
ban) azzal a mesével, hogy a fia a helyi kórház igazgató-
fõorvosa lesz, õ majd segít a gyógyulásban. Olyan
ismeretségekre hivatkozik, mint pl.: a miniszter úrral volt
Afganisztánban, vadászbarátok, közös ismerõseink van-
nak. Elmesélte, hogy most születtek Hamburgban élõ fi-
ának ikerlányai és 15 000 forintot kért kölcsön, mert a fiá-
nak hirtelen el kellett mennie. Õt pedig itt hagyták pénz
nélkül. Azóta nem jön, de kiderült, hogy több nyugdíjas
öreg katonatisztet is felkeresett ezzel a mesével, és
megtudtam, hogy Kecskeméten is sikerrel járt, ott is hit-
tek neki. Rendõrséghez nem akarok fordulni, ekkora
összegért úgysem tesznek semmit. Az bosszant, hogy
büntetlenül adhatja ki magát nagyhatalmú fõtisztnek és

hivatkozni mer olyan ismert személyekre, akiket ezzel a
tettével tulajdonképpen lejárat. Lehet, hogy csak a Dél-
alföldön jár, de az sem kizárt, hogy országos csaló. Mit
lehet tenni, ha az öreg, beteg katonatisztek ilyen gazem-
ber kezébe kerülnek? Jó lenne, ha a mi kárunkon tanul-
nának mások is, és nem dõlnének be a jó összekötteté-
sek meséjének, még a gyógyulás reménye árán sem.

TISZTELETTEL: BAKAITY ISTVÁNNÉ

TTiisszztteelltt  BBaajjttáárrssaakk!!  KKeeddvveess  OOllvvaassóóiinnkk!!

Ezúton kérünk minden olyan bajtársunkat, bajtársnõnket,
hogy akiket a fent említett személy ezen, vagy más né-
ven megkörnyékezett, kölcsönt vett fel, jelentkezzen le-
vélben, e-mail-en, telefonon a BEOSZ irodájában. Közö-
sen kellene fellépnünk ellene!

BEOSZ ELNÖK

11008899  BBuuddaappeesstt,,  KKeerreeppeessii  úútt  2299//BB..
TTeell//FFaaxx::  0066--11--  221100--7755--1133
EE--mmaaiill::  bbeeoosszz..iirrooddaa@@ggmmaaiill..ccoomm    

PÁPAIAK FÕHAJTÁSA MALÉTER PÁL ELÕTT



A Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Központ pa-
rancsnokságának meghívására és szervezésében, Vár-
palotán minden évben bajtársi találkozót tartanak mind
azon nyugállományú tisztek és tiszthelyettesek részére,
akik valamikor a BHK jogelõdjeinél szolgáltak. A találko-
zóra eljöttek mind azok, akiknek egészségi állapota ezt
megengedte, Pécstõl Budapestig, Ceglédtõl Veszprémig.

A rendezvény rendkívül színes és tartalmas volt, ame-
lyen Fürst Tamás ezredes, a katonai szervezet parancs-

noka vázolta az egység alaprendeltetésû feladatainak
végrehajtását. Ezt követõen a résztvevõk bakonykúti bá-
zist tekintették meg. Majd a nyugállományú katonák képvi-
selõi megkoszorúzták az 1994. július 25-i aknavetõ csõ-
robbanás áldozatainak emlékmûvét a Csörlõháznál, vala-
mint a Kossuth laktanyában található Kránitz Antal
posztumusz õrnagy emlékmûvét, tisztelettel adózva a ki-
képzési balesetben elhunyt katonák emléke elõtt.

Ezen a napon avatták fel a csapat emlékszobát, amely
hûen tükrözi nemcsak a BHK, hanem a jogelõd katonai
szervezetek életét, tevékenységét is. A parancsnok ki-
emelte Kreizinger Károly nyugállományú ezredes és Dob-
szai József nyugállományú alezredes urak sokrétû segít-
ségnyújtását a relikviák, dokumentumok, fényképek gyûj-
tésében, amelyeket a katonai szervezet rendelkezésére
bocsátottak.

A nyugállományú katonák sok szép élménnyel távoztak
a laktanyából. Köszönetet mondtak Fürst Tamás ezre-
desnek a szíves vendéglátásért, valamint azért, hogy
személyesen kalauzolta végig az obsitos katonákat min-
den programon. Azzal búcsúztak egymástól, hogy „Vi-
szontlátásra jövõre, ugyanitt!”.

GÁGÓ ANITA

PALOTAI HÍRNÖK TUDÓSÍTÓJA
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Az Európai Ejtõernyõs Szövetség
(UEP) 2009. évi Nemzetközi Ejtõer-
nyõs Versenyét Szolnokon, 2009. júli-
us 8 és 13-a között szervezték meg. A
verseny rendezési jogát ez évben, az
UEP soros elnöki tisztét ellátó Magyar
Ejtõernyõsök Bajtársi Szövetsége
(MEBSZ) kapta meg. A verseny a vele
egy idõben zajló V. Honvéd Kupa,
"Hüse Károly" ejtõernyõs emlékver-
sennyel együtt került lebonyolításra a
Szandaszõlõsi Sportrepülõtéren. A
Honvéd Sportrepülõ Egyesülettel
(HSRE) kötött megállapodás értelmé-
ben két külön lebonyolított, értékelt, és
díjazott versenyrõl volt szó, amelynek
két mezõnye volt, de egy közös szer-
vezõ gárdája. 

A végrehajtott verseny legfontosabb
jelzõje a "népes", hiszen Magyaror-
szág legnépesebb ejtõernyõs mezõ-
nye indult el Szolnokon, ahol idén 83
ejtõernyõs mérte össze tudását, mely-
bõl 32 fõ az UEP színeiben verseny-
zett. Az UEP jelenleg 10 európai or-

szág szövetsége. Az idei versenyre 8
tagország (Ciprus, Franciaország, Né-
metország, Görögország, Magyaror-
szág, Lengyelország, Portugália és
Spanyolország) küldött csapatot. Az
UEP kiemelt rendezvényét megtisztelte
jelenlétével a szövetség állandó fõtit-
kára, Eric Fouletier is. 

A verseny során ejtõernyõs célba
ugrásról lévén szó 1000 méteres ma-
gasságból történõ kiugrást követõen a
levegõben való manõverezés, eresz-
kedés után egy 3 cm átmérõjû kört
kell eltalálniuk a versenyzõknek, ah-
hoz, hogy "nullás" eredményt érjenek
el. 

A szélsõséges szeles idõjárás elle-
nére is értékelhetõ versenyt sikerült
elérniük a szervezõknek. A teljes me-
zõny végrehajtott 6 sorozatot, ami 498
versenyugrást jelentett. A hazai ver-
senyzõk szempontjából a verseny si-
keres volt, mert a jövõ évre vonatkozó
sportminõsítéseket is meg lehetett
szerezni. A külföldiek számára szintén

sikeres volt, mert széles nemzetközi
porondon léphettek fel, a sok csapat
és versenyzõ révén lehetõség volt a
megmérettetésre.

A közös munka példa értékû volt a
verseny során, mely olyan rendez-
vényt eredményezett, ami nagy való-
színûséggel egyedi lesz még sok évig
hazánkban. A két fõszervezõ (HSRE-
MEBSZ) mellett az elõkészítésben, a
levezetésben nagy szerepet kaptak a
szolnoki katonai szervezetek is. 

EERREEDDMMÉÉNNYYEEKK::

EEggyyéénnii  ccééllbbaa  uuggrrááss::
1. Hotopp, Oliver, Németország
2. Mészárovics György nyá. tzls. 
Magyarország (Ö egyúttal teljesítette
a 15 000. ugását is).
3. José Lago Rubio, Spanyolország

CCssaappaatt  ccééllbbaa  uuggrrááss::
1. Magyarország MEBSZ,
2. Spanyolország FENASVPE
3. Németország .LL/LTS

KISS ANTAL

MEBSZ MUNKACSOPORT VEZETÕJE

Nyugállományú katonák találkozója

Ejtõernyõsök vetélkedése
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Népdalkörünk az egyesület éves mun-
katervének megfelelõen, május 15-tõl,
17-ig csapatépítõ tréningen vett részt
a Magyar Honvédség Támogató Dan-
dár 3. számú Kiképzé-
si, Oktatási és Rege-
neráló Központjában,
Mályiban. A honvéd-
ség kezelésében lévõ
üdülõ, a Miskolctól 1o
km-re fekvõ Mályi köz-
ségben, annak keleti
végében, a kavicsbá-
nya tó partján találha-
tó. Az üdülõ vezetõje
Demõk János, nagy
szeretettel fogadott, az
étteremben pedig fi-
nom meleg ebéddel
vártak minket. A szál-
lások elfoglalása, és a
bõröndök tartalmának
kipakolása után bejár-
tuk az üdülõt, és feltér-
képeztük a területet. A
két hektáron elhelyez-
kedõ honvédségi üdü-
lõben 12 faház és 5
kõház biztosítja a ven-
dégek igényes elszál-

lásolását. Minden házban van zuhany-
zó, wc, hûtõszekrény, televízió, és rá-
dió. A csapatépítkezés keretében
épült üdülõt, 1972-tõl minden parancs-

nok a szívügyének tekintette, így az
folyamatosan bõvült. A közkedvelt
üdülõben jelenleg is korszerûsítési
munkák zajlanak, és a folyamatos fel-

újításoknak köszön-
hetõen a vendégek
színvonalas körülmé-
nyek között pihenhet-
nek. Az üdülõ dolgo-
zóitól megtudtuk,
hogy a Mályi-tó átla-
gos vízmélysége kb.
6 méter, de helyen-
ként eléri a 1o-15 mé-
tert is, így sok halfaj
megtalálható benne
(ponty, harcsa, csuka,
keszeg), ezért igen
kedvelt horgászhely.
A tónál rendszeresen
tartanak búvár, vitor-
lás, és szörfversenye-
ket.

A vacsoránál már
ismét együtt volt a
csapat és nagy lelke-
sedéssel készültünk a
zenés szórakoztató
estre. A rendezvényt,
a házigazda Demõk

Csapatépítõ tréningen a Balassi Népdalkör
Mályiban a dal is más...



János nyitotta meg, és Máté Péter:
Azért vannak a jó barátok címû dalá-
nak eléneklésével indította el. Az üdü-
lõ vezetõjének kollégái, játékos próba-
tételek teljesítésével, csapatunk min-
den tagját "játékra hívta", amely
megadta a zenés-táncos est kezdõ
hangulatát.  A szórakoztatásunkra ren-
delt zenész igen sok ismert számot ját-
szott, és az egyéni kéréseket is teljesí-
teni tudta. Ezekre a számokra szinte
mindenki táncra perdült és többször
verejtékezve távoztunk a táncparkett-
rõl.  Népdalkörünk profi énekesei, mint
általában minden ilyen rendezvényen,
a hangulatot tovább fokozva, elénekel-
tek néhány kedvenc nótát. Ezt követte
a közös nótázás, amely csapatunkat
igazi formába hozta, és minden szó-
lam egyre tisztábban, illetve szebben
szólt.  A zenés est folyamán természe-

tesen volt tombola is, és a nyerõszá-
mok tulajdonosai ajándékkal távoztak
a szórakoztató rendezvényrõl.

A csapatunk összekovácsolását
szolgáló "vidéki kihelyezés" nem egy
kötött és zsúfolt programra épült, ha-
nem a rendelkezésre álló szabadidõt
mindenki az érdeklõdésének megfele-
lõen tölthette el. A többség az üdülõ-
ben talált aktív kikapcsolódási lehetõ-
séget, de voltak tagjaink, akik átruc-
cantak Miskolcra, illetve Lillafüredre.
Az üdülõben szinte minden szórakozá-
si lehetõség biztosított volt, hiszen a
regeneráló központ rendelkezik mû-
anyag borítású teniszpályával, salakos
futbal pályával, kondicionáló teremmel,
szaunával, kosárlabda palánkkal, na-
pozópadokkal, horgászstégekkel, sza-
lonnasütési hellyel, játékteremmel.
Népdalkörünk tagjai tehát széles körû

"kínálatból" tudtak választani, csak a
rövid ott tartózkodási idõ szabott gátat
annak, hogy minden szolgáltatási lehe-
tõséget kihasználjunk. A közös kártya-
csaták, az asztalitenisz és billiárd
játszmák, a kellemes séták, a könnyed
bringatúrák, a tartalmas beszélgetések
és a hangulatos szalonnasütéssel
megspékelt "Nótaest" programja mind-
mind hozzájárult ahhoz, hogy népdal-
körünk még jobban összekovácsoló-
dott. 

Mályiban eltöltött néhány nap az ak-
tív pihenés mellett, maximálisan bizto-
sította népdalkörünk szakmai tovább-
fejlõdését, hiszen most kipihenten, az
elõttünk álló fellépésekre nagyobb
energiával tudunk felkészülni. Dalain-
kat szakmailag jobban át tudtuk be-
szélni, azokat finomítva, és többször
begyakorolva, már színvonalasabb
módon tudjuk elõadni.  Nagyon fontos
számunkra a szakmai fejlõdés, hiszen
csak így tudunk lépést tartani a többi
népdalkórussal, és folyamatosan meg-
újulva, mûsorunkat bõvítve egyre szín-
vonalasabb elõadást tartani.

A Balassi Bálint Bajtársi Egyesület
nevében hálás köszönetet mondunk a
Magyar Honvédség Támogató Dandár
3. Kiképzési, Oktatási és Regeneráló
Központ Vezetõjének, Demõk János-
nak és az üdülõ teljes személyi állo-
mányának, hogy az igényes elhelye-
zéssel és minõségi szolgáltatásukkal
biztosították számunkra a szakmai fel-
készülést és a gondtalan pihenést. 

SÁRKÖZI ZOLTÁN

NYUGÁLLOMÁNYÚ ÕRNAGY,
A BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI

EGYESÜLET TAGJA
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Hírcsokor

Dr. Vadai Ágnes a Honvédelmi Minisz-
térium államtitkára tett látogatást a sza-
badszállási Honvéd Nyugdíjas Klubnál.
Horváth Balázs nyugállományú ezredes
köszöntõjében elmondta, hogy az ál-
lamtitkár asszony az elsõ olyan felelõs
poszton lévõ minisztériumi személy, aki
végiglátogatja a Magyar Honvédség
meglévõ alakulatait és ellátogat társa-
dalmi szervezetekhez is.

Az államtitkár asszony hangsúlyozta,
hogy érdemes honvéd nyugállományú
klubtagnak lenni, mert minden nehéz-
ség ellenére olyan lehetõségeket kínál a
közösségeknek, amivel érdemes és kell

is élni. A honvédség vezetõinek pedig
kötelessége, hogy a
nyugállományba vo-
nult katonák tudását,
tapasztalatát hasz-
nosítsák. Ezért is ke-
resi fel szívesen a
klubokat. Missziójá-
nak érzi a toborzást,
amit ezen az össze-
jövetelen is elõtérbe
állított, valamint elmondta, hogy a nyug-
állományú katonákra is elsõsorban a to-
borzó munkában számítanak. Bár min-
denkiben felmerül ilyenkor a kérdés,

hogy a magas képzettséggel, a törvény
adta lehetõséggel, vagy törvényi kötele-
zettséggel nyugdíjba kerültek tudását
milyen aktív munkakörökben lehetne

hasznosítani, de errõl
nem hallottunk konkrétu-
mokat. Magasztalta vi-
szont a minisztérium által
kidolgozott, a maga ne-
mében még egyedülálló-
nak nevezhetõ idõsügyi
stratégiát, ami a honvéd-
ségi életpálya-modellel
együtt, szinte a bölcsõtõl

a sírig tartó kapcsolatot jelent(het) az
aktív és a nyugállományú katonák, csa-
ládjuk és a honvédség között. 

SZABÓ MÁRIA

Államtitkári látogatás

Örömkönnyes találkozás

2009. július 19-én napfényes reggelre ébredve emlékeztem,
hogy ma nekem a pápai Malom-tóhoz kell sietnem. Nem is
bántam meg, hiszen ott olyan emberekre találtam, akiknek
ugyan több õsz hajszál volt a hajában, de a szemükben külö-
nös fényt láttam. Fõleg akkor, amikor rég nem látott ismerõsök
üdvözölték egymást. Szóba elegyedett az ismeretlen az isme-
retlennel is – akik igazából csak néhány percig voltak azok
egymás számára. A BEOSZ közép-dunántúli régió tagegyesü-
lete, a pápai Honvéd Bajtársi Klub meghívta az isaszegi Nyug-
díjas Klubot, a Gyõri Határõregyesület Klubját, a Honvéd Bajtár-
si Klubot Tatáról, a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi
Egyesületet, valamint a „Meggyeserdõ” Honvéd Nyugdíjas
Klubot Devecserbõl. Nagyszerû programot szerveztek a pápai
rendezõk a több mint 200 fõs vendégseregnek. Még most is
szívesen emlékezem az oldott légkörû hangulatra. A fellépõ
együttesek, szólisták olyan lelkesen, önfeledten adták elõ mû-
sorukat, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne. Ve-
télkedés, virtus? Minden belefért ebbe a programba, ezt érezték
azok is, akik a közönség vastapsától örömkönnyeket ejtve
hagyták el a színpadot. Köszönjük nektek pápai szervezõk,
köszönjük amit adtatok nekünk!

ERDÕS GÉZA

NYUGÁLLOMÁNYÚ ALEZREDES

KDR RÉGIÓVEZETÕ

Ejtõernyõs csúcstalálkozó
A Magyar Ejtõernyõsök Bajtársi Szövetsége
(MEBSZ) - mint az Európai Ejtõernyõs Unió (E P.
U) soros elnöke - 2009. szeptember, 21-26-a kö-
zött rendezi meg az E.P.U. XIX. kongresszusát
Szolnokon, 11 nemzeti tagszövetség (Belgium;
Ciprus; Franciaország; Görögország; Lengyelor-
szág; Magyarország; Németország; Olaszország;
Portugália; Spanyolország, valamint megfigyelõ-
ként Ausztria) részvételével. A nemzeti szövetsé-
geket 4-4 fõs delegáció képviseli, az E.P.U. fõtitká-
rával és a szükséges technikai személyzettel ki-
egészítve.

A kongresszus témája - az elmúlt kongresszus
óta végzett feladatok feldolgozása mellett - "Az Eu-
rópai Ejtõernyõs Unió története, a tagállamok ejtõer-
nyõs történetére alapozva" lesz. A rendezvény idõ-
tartama négy munkanap, melynek során a hivata-
los téma feldolgozásán túl a résztvevõk
megismerkednek Szolnok és a megye nevezetes-
ségeivel, a helyõrségben települt katonai szerveze-
tek életével, tevékenységével. Terveink között sze-
repel a kecskeméti repülõ bázis, a keceli haditechni-
kai park, valamint Hajós község meglátogatása.
Tervezünk egy budapesti napot, melynek során re-
ményeink szerint dr. Vadai Ágnes, a HM államtitká-
ra hivatalában fogadja a kongresszus küldöttségét,
majd a budapesti és a rendvédelmi tagszervezete-
ink szervezésében megtekintjük Budapest neveze-
tességeit.

A rendezvény fõvédnöke dr. Vadai Ágnes államtit-
kár asszony, fõ támogatónk a Honvédelmi Minisz-
térium. Támogatóink között tudhatjuk egyebek mel-
lett Szolnok város és a megye vezetését, az ÖHP.
és a helyi katonai szervezetek parancsnokait, a
Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségét, vala-
mint az IRM Nemzetközi Oktatási Központját. 
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A Honvéd Nyugdíjas Klub (a továbbiak-
ban klub) fõszervezõként készítette elõ,
hirdette meg, vezette le a Szabadszál-
lás Városi Napok részeként, a Honvéd
Hétvége 2009 programsorozatot. A fõ
események az V. Szabadszállás Hely-
õrségi Honvéd Találkozó és a Baj-
társi Egyesületek Országos Szö-
vetsége dél-alföldi régió kistérségi
találkozója voltak. Ezek mellett a
klub védnöke volt a Szabadszállás
Városi Napok kispályás labdarúgó
kupa és a gyermek labdarúgó kupa
sportrendezvényeknek, valamint
segítette az V. Szabadszállási
Amatõr Rockfesztivál megrendezé-
sét is. A szervezésben részt vett a
József Attila Közösségi Ház, a ren-
dezvények költségeinek fedezetét
a klub saját lehetõségei, támogatá-
sok, adományok, továbbá a HM
Kommunikációs és Toborzó Fõ-
osztály által kiírt pályázaton nyert
források adták.

Július 3-án, a Honvéd Hétvége 2009
nyitónapján, az V. Szabadszállás Hely-
õrségi Honvéd Találkozó a már jól kiala-
kult protokoll szerint zajlott, de termé-
szetesen volt  újdonság is. Öröm, hogy
az elmúlt évekhez képest többen jöttek
el, és sok új arc volt a résztvevõk között.
Köszönthettük a találkozón a német
partnertelepülés Schönenberg-
Kübelberg és a székely Vargyas község
képviselõit is. A rendezvényt kihasznál-
va tartották osztálytalálkozójukat a 40
évvel ezelõtt, a Páncélos- és Kiképzõ
Központ (MN 7260) harckocsi különle-
ges szakon, tiszthelyettesként végzett
katonatársaink. A beérkezés és a talál-
kozó alatt az MH KM HP kecskeméti
Toborzó- és Érdekvédelmi Iroda mun-
katársai szociális- és érdekvédelmi tájé-
koztató helyen fogadták az érdeklõdõ-
ket. 

A klubelnöki megnyitót követõen, dr.
Balázs Sándor, Szabadszállás város
polgármestere köszöntötte a megjelen-
teket, akik ezután a szabadszállási
Jazz-balett csoport látványos bemutató-
ját fogadták nagy tapssal. Dr. Végh Fe-

renc nyá. vezérezredes, egykori helyõr-
ségparancsnok emlékezett vissza a
helyõrség életére, méltatta az ilyen talál-
kozók fontosságát, s kérte a jelenlévõ-
ket e szép hagyomány folytatására, a
most távollévõk ide invitálására. A ren-
dezvényen nagy sikerrel mutatkoztak be
a Honvéd Színház mûvészei.

A Közösségi Házból a temetõben lévõ
"A Szabadszállási Katonák Emlékére"
állított kopjafához vonultak az emléke-
zõk. Horváth Balázs klubelnök szólt az
emlékhely szerepérõl, létrehozásának
miértjérõl, körülményeirõl. Majd az alko-
tóval közösen átadták az emlékezõ kö-
zösségnek "A Szabadszállási Honvéd-
ségi Dolgozók Emlékére" elhelyezett
kopjafát. Mindkettõt Varga Károly nyá.
fõtörzszászlós készítette (csak közben
eltelt közel hat esztendõ). A HM Tábori
Lelkészi Szolgálat katolikus és protes-
táns lelkészei felszentelték, s ezt köve-

tõen a készítõ, a klubelnök, a polgár-
mester, a parancsnokok, Kalocsa hely-
õrségparancsnoka (néhány évet itt szol-
gált), valamint az osztálytalálkozó részt-
vevõi megkoszorúzták a kopjafákat.

Papp Miklós nyá. ezredes, a helyõr-
ség utolsó parancsnoka köszöntötte az
emlékezõ résztvevõket, akik az emlék-
oszlop és a szobor elé helyeztek el egy-
egy koszorút illetve az emlékkövekhez
egy-egy szál virágot. A parancsnokok
parkjában Szabó János nyá. mk. vezér-
õrnagy emlékezett vissza a honvédség
és a település jó kapcsolatára. A részt-
vevõk körbejárták a lakótelepet, meg-
nézték az utolsóként felszámolt alaku-
lat, az Alföldi Kiképzõ Központ - a klub
által gondozott - emlékszobáját. A talál-
kozó a Róna étteremben ebéddel zárult. 

A Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetsége dél-alföldi régió hagyományos
rendezvénye a kistérségi találkozó,

melynek keretében
Jánoshalma, Kalocsa,
Kiskõrös, Kiskunhalas
és Szabadszállás -
honvédséghez kötõdõ
- tagegyesületeinek
képviselõi jönnek ös-
sze. Ebben az évben
a Szabadszállási Hon-
véd Nyugdíjas Klub
volt a soros szervezõ. 

A találkozó résztve-
või megtekintették a
polgármesteri hivatal-
ban a "Kurultaj" fotóki-
állítást (A 2008. évi
Bösztörpusztán tartott

Magyar-Madjar Kurultaj a Kárpát-me-
dencei magyarság és a kazakisztáni
Madjar törzs közös, eddigi legnagyobb
magyar hagyományõrzõ rendezvénye
volt, tízezres látogatottsággal.), majd a
Közösségi Házban szavalók, valamint a
Kiskun Népdalkör és Vadrózsák citera-
zenekar mûsora köszöntötte a vendé-
geket. 

Az emlékparkban koszorút helyeztek
el az emlékoszlopnál és a Mátyás szo-
bornál, s egy-egy szál virágot az egykori
helyõrség alakulatainak emlékkövénél.
A találkozó a Tóth Autómix étteremben
ebéddel zárult. Itt találkozott a résztve-
võkkel Szabadszállás város polgármes-
tere, dr. Balázs Sándor, aki köszöntõjét
követõen egy-egy Szabadszállást be-
mutató képeskönyvet ajándékozott a
klubok részére.

HORVÁTH BALÁZS ISTVÁN

NYÁ. MK. EZREDES

Honvéd Hétvége 2009
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A "Katonák Munkaerõ-piaci Reintegrációjának Kép-
zési Programja" projekt keretében megszervezett
képzéseken való részvétel támogatására.

11..  AA  MMaaggyyaarr  HHoonnvvééddsséégg  sszzeemmééllyyii  áálllloommáánnyyáábbóóll
áátt--  ééss  ttoovváábbbbkkééppzzééss  ((ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  kkééppzzééss))  ttáámmoo--
ggaattáássáárraa  jjeelleennttkkeezzhheett  aazz  aa  jjeelleennlleeggii  ééss  eeggyykkoorrii

– hivatásos és szerzõdéses (továbbszolgáló) 
katona,

– köztisztviselõ,
– közalkalmazott,
– Munka és Törvénykönyv hatálya alá 

tartozó munkavállaló,

akinek az elõmeneteli rendszer mûködésével,
vagy szervezeti változással összefüggésben, a Ma-
gyar Honvédséggel fennálló szolgálati vagy más
jogviszonya önhibáján kívül szûnt, illetve szûnik
meg. Az elõbbi feltételeken túlmenõen szerzõdéses
katona esetében, amennyiben szolgálata a szerzõ-
désben meghatározott idõtartam leteltével szûnik
meg és a szerzõdés meghosszabbítására nem ke-
rül sor, pályázatát a szolgálati jogviszony megszû-
nése idõpontját megelõzõ 6 hónap alatt kell, hogy
beadja.

22..  KKééppzzééssii  ttáámmooggaattáássbbaann  rréésszzeessüüllhheett,,  aakkii

a lakhelye szerint illetékes regionális munkaügyi
központnál (kirendeltségnél) az Országos Képzési
Jegyzékben szereplõ képzettséget nyújtó vagy or-
szágos hatáskörû szerv által szakképzésnek elis-
mert tanfolyami képzésre jelentkezik, amelynek
költségeit a regionális munkaügyi központ (kiren-
deltség) nem, vagy csak részben fin Katonák Mun-
kaerõ-piaci Reintegrációjának Képzési Programja

anszírozza, de elhelyezkedése az általa választott
képzéssel megoldható;

nyelvi képzés csak abban az esetben támogatha-
tó, amennyiben a tanfolyam befejezése után akkredi-
tált vizsgahelyen/vizsgáztató szervezetnél nyelv-
vizsgát tesz.

33..  AA  jjeelleennttkkeezzééss  ccssaakk  aa  rreennddsszzeerreessíítteetttt  ""JJeelleennttkkee--
zzééssii  llaapp""--oonn  nnyyúújjtthhaattóó  bbee..

44..  AA  JJeelleennttkkeezzééssii  llaapphhoozz  ccssaattoollnnii  kkeellll::
– a szolgálati vagy más jogviszony 

megszûntetésérõl szóló okiratot 
(határozatot, parancsot, szerzõdést);

– a képzést végzõ szervezettel kötött szerzõdést;
– a munkaügyi központ (kirendeltség) határoza-

tát a képzés támogatásáról, illetve támogatás eluta-
sításáról (ez a nyugállományba vagy nyugdíjba ke-
rült (kerülõ) esetében nem szükséges).

A pályázatot az alábbi címre kell megküldeni:
Katonák Munkaerõ-piaci Reintegrációs Irodája

(KMRI) Központi Iroda (Budapest)
Levelezési cím: 1885 Budapest, Pf.: 25.
E-mail: tegyonmagadert@hka.hu

55..  AA  jjeelleennttkkeezzéésseekkeett  aa  pprroojjeekkttmmeenneeddzzssmmeenntt  bbíírráálljjaa
eell,,  ééss  ddöönntt  aa  kkééppzzééssii  ttáámmooggaattááss  mméérrttéékkéérrõõll,,  aammeellyy
lleeggffeelljjeebbbb  220000  000000  FFtt  lleehheett..  KKééppzzééssii  ttáámmooggaattááss
ccssaakk  eeggyy  ttaannffoollyyaammrraa  aaddhhaattóó..

66..  AA  jjeelleennttkkeezzõõnneekk  aa  kkééppzzéésstt  vvééggzzõõ  sszzeerrvveezzeetttteell
mmeeggkkööttöötttt  ffeellnnõõttttkkééppzzééssii  sszzeerrzzõõddééssee  aallaappjjáánn  aa  kköözz--
aallaappííttvváánnyy  ttiittkkáárraa  sszzeerrzzõõddéésstt  kköött  aa  ppáállyyáázzóóvvaall,,  mmeellyy
ttaarrttaallmmaazzzzaa  aa  ttáámmooggaattááss  ffeellttéétteelleeiitt,,  öösssszzeeggéétt  ééss  aa
mmeeggttéérrííttééssii  kköötteelleezzeettttssééggeett..

AA  jjeelleennttkkeezzééss  aallaappjjáánn  mmeeggííttéélltt  kkééppzzééssii  ttáámmooggaattáásstt
aa  kköözzaallaappííttvváánnyy  ttiittkkáárrssáággaa  aa  kkééppzzéésstt  vvééggzzõõ  sszzeerrvvee--
zzeettnneekk  --  aa  vveellee  mmeeggkkööttééssrree  kkeerrüüllõõ  sszzeerrzzõõddééssnneekk
mmeeggffeelleellõõeenn  --  uuttaalljjaa  áátt..

77..  AA  jjeelleennttkkeezzééss  eellkkéésszzííttéésséévveell,,  bbeennyyúújjttáássáávvaall
kkaappccssoollaattbbaann  ttoovváábbbbii  ffeellvviilláággoossííttáásstt  aa  KKaattoonnáákk
MMuunnkkaaeerrõõ--ppiiaaccii  RReeiinntteeggrráácciióóss  IIrrooddáájjaa  ((KKMMRRII))--ttóóll
sszzeerreezzhheett  bbee..

88..  JJeelleennttkkeezzééssii  hhaattáárriiddõõ::  22001100..  ookkttóóbbeerr  3311..

99..  AA  ppáállyyáázzaattii  ffeellhhíívvááss  22001100..  ookkttóóbbeerr  3311--iigg  vvaann  éérr--
vvéénnyybbeenn..

TÉGY ÖNMAGADÉRT!

KÉPZÉSI FELHÍVÁS



A nagyatádi 69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és Baráti
Kör veterán harckocsizói az Aresingi testvérszervezet
meghívására lõversenyen vettek részt Németországban.
Ez volt az elsõ közös rendezvényünk a tavaly õszi megál-
lapodásunk óta és biztos, hogy nem az utolsó.

A lõversenyt a Messel város melletti amerikai lõtéren
rendezték meg. A 26 éves múlttal rendelkezõ harcszerû
lõversenyen 15 ország több mint 2000 katonája vett
részt. Mi magyarok elõször voltunk jelen ezen a NATO-
rendezvényen. Kaptunk is vastapsot, amikor bejelentet-
ték a nyitóünnepségen a jelenlétünket. Elhelyezésünk tá-
bori körülmények között a városka sportcentrumában
volt, itt élt négy napig 2000 katona nagy egyetértésben.
Minket elõször feszélyezett a koedukált szállás, de min-
dent meg lehet szokni. Még a sok sört is, a lányok hozzá
a körítés. Panaszkodott is egykori zászlóaljparancsno-
kunk, hogy hány katona szökött volna ki Táborfalvára, ha
mi is ilyen mûsort adtunk volna esténként.

A lövészetrõl csak annyit, hogy 50 puska és 100 pisz-
toly lõállás rendeztek be. Aresingi barátaink és a tartalé-
kos szövetség, valamint az amerikai tábori csendõrök ki-

tûnõ szervezõk voltak. Mi magyarok nem hoztunk szé-
gyent a hazánkra, a nem hivatalos csapatversenyben
(ezt nem díjazták) a 23. helyen végeztünk, Szabó Csaba
pedig a legjobb 28. egyéni helyezett volt. Eredményünk
alapján viselhetjük a "kiváló puskalövõ" jelvényt. Számos
barátság és meghívás volt még az eredménye az utunk-
nak. Az olasz hegyivadászok múzeuma külön adomá-
nyokkal bõvíti a gyûjteményünket a hadiparkban, a ham-
burgi páncélosok pedig vezetési gyakorlatra hívtak meg
októberben. Ezt a meghívást már a katonai akadémia is
visszaigazolta.

A találkozón még jobban meg lehetett érteni a BEOSZ
törekvéseit, céljait, erõfeszítéseit, amit a nyugállományú-
ak megbecsüléséért folytat. Ebben a NATO-táborban
egyformán járt minden, étel, ital, elhelyezés, felszerelés,
megbecsülés és tisztelet a tartalékos a nyugállományú,
a hivatásos és a háborús veterán katonának!

Igazságtalan lennék azonban, ha elhallgatnám, mi is
kaptunk segítséget. Bocskai István úr annyi kiadványt,
jelvényt, plakettet adott az útra, hogy alig bírtuk cipelni.
El is fogyott az egész. Köszönjük! 

HORTOBÁGYI FERENC

NYÁ. ÕRNAGY

ELNÖK
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Katonabarátság

Bajtársi találkozó

A tapolcai 8. harckocsiezred találkozóját harmadik alkalommal rendezzük meg 2009. október 2-a és 4-e között.
Akik 1963 és 1987 között az ezred állományában szolgáltak és részt szeretnének venni az eseményen, kérem je-
lentkezzenek az alábbi címen: Nacsa Ferenc; e-mail: ; telefax: 06-87-413-831; levélcím: 8300 Tapolca, Kossuth
Lajos u. 60/D.

A BEOSZ dél-alföldi régiója – immár második alkalommal – szervezte meg a
tagegyesületi elnökök szûrõvizsgálatát a kecskeméti ROVKI Honvéd Kór-
házban. A ROVKI fõorvosai, de mindenek elõtt dr. Pozsgai Attila orvos ezre-
des, fõigazgató készségesen álltak rendelkezésünkre. Július elsejétõl két
nap idõtartamban szervezték meg a szûrõvizsgálatokat. A vizsgálatok egyér-
telmûen igazolták, jó döntés volt a megszervezésük. Több oldalról kimutatták
az egészségügyi gondokat, szinte minden tagegyesületi elnöknél más és
más további kezelést igénylõ problémát fedeztek fel. Ami szinte minden
személynél kimutatható volt, a szív- és érrendszeri probléma, a magas vér-
nyomás, illetve annak ingadozása, a cukor és koleszterin szint, valamint az
izületi gondok. Nagyszerû volt, hogy a fõorvos minden vizsgált személynek
részletesen elmondta a fõbb tapasztalatokat, a további kezelések útját-mód-
ját, sõt olyan javaslatai is voltak, kinél kezdeményezi a további kardiológiai és
koleszterin gondozást.

Meggyõzõdésünk, a szûrõvizsga hasznosítható tapasztalatokat adott
mindannyiunk részére.

DELI JÓZSEF

Tagegyesületi elnökök szûrõvizsgája
TT II TT   KK oo ss ss uu tt hh   KK ll uu bb

EE gg yy ee ss üü ll ee tt ,,
JJ óó zz ss ee ff   AA tt tt ii ll aa

SS zz aa bb aa dd ee gg yy ee tt ee mm

FANTASZTIKUS PROGRAMOK!

TANULJON SZÓRAKOZVA!

BBeeii rraattkkoozzááss::
22000099..   sszzeepptteemmbbeerr  

2211--ttõõll ,,   2255-- iigg!!
11008888  BBuuddaappeesstt ,,   

MMúúzzeeuumm  uu..   77..

Részletek:
www.kossuth-klub.hu

BBeeii rraattkkoozzááss::
22000099..   sszzeepptteemmbbeerr  

2211--ttõõll ,,   2255-- iigg!!
11008888  BBuuddaappeesstt ,,   

MMúúzzeeuumm  uu..   77..



Hihetetlen nagy örömmel tudósítok
mindenkit egy vetélkedõrõl, melynek
kiírása véletlenül jutott tudomásomra.
Gyorsan cselekedtem és beneveztem
a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület csa-
patát. A vetélkedõ-sorozatot "Ottho-
nunk Európa" címmel a KÉVE Alapít-
vány bonyolította le több fordulóban.
Nem volt könnyû, embert próbáló ve-
télkedõ zajlott 2008 õszétõl 2009. júni-
usig a nyugdíjasok számára. Az élet
legkülönbözõbb területén kellett a tu-
dás legjavát adni. Irodalom, történe-
lem, zene, földrajz, gasztronómia,
más népek szokásai, turisztika, építé-
szet, képzõmûvészet, energiagazdál-
kodás, levegõ tisztasága, vízgazdál-
kodás témakörökben, valamint az EU
parlament mûködésérõl, szervezetei
felépítésérõl, és a törvényhozásról. 

Az induló csapatok száma 300 fölött
volt. Az írásos dolgozatok elkészítése
után kiderült,
hogy a nyugat-
dunántúli régió
gyõztese a Vasi
Honvéd Bajtársi
Egyesület 5 fõs
csapata lett és
bejutott az or-
szágos döntõ-
be. Ekkor vicce-
lõdtünk vidá-
man, ha az
országost is
megnyerjük el-
énekeljük, hogy
Honvéd banda
szól a Stefáni szól a Stefánián…

Az utolsó régiós vetélkedõ helyszíne
a Stefánia Palota volt Budapesten. Ezt
a megmérettetést csapatunk 3 fõs kí-

sérete is végigizgulta. Átélte a csapat
a vetélkedõvel járó kínokat és örömö-
ket is. Egyedüli honvéd csapatként
voltunk jelen az országos döntõben.
Az eredmény kihirdetésekor hallottuk
meg, és szinte hihetetlennek tûnt,
hogy az országos döntõt megnyertük.
A meglepetéstõl szólni sem tudtunk. A
hang elakadt, a szív a torkokban do-

bogott, szinte elfogyott a levegõ. A fõ-
díj átvételére többször szólítottak fel
bennünket, mert úgy éreztük a lábunk
a földbe gyökerezett. Így a nótázás el-

maradt. Itt vehette át csapatunk a ré-
giós eredményért járó LCD televíziót
és az országos döntõ fõdíját, 5 fõ ré-
szére egy repülõutat, amely Brüsszel-
be az Európa Parlament székhelyére
vezet. A díjat Herczog Edit, Európa
Parlamenti képviselõ asszony ajánlot-
ta fel a gyõztesek számára és ünne-
pélyes keretek között át is adta. Mind-
ezt másképp nem tudom megfogal-
mazni, ezt a hatalmas érzést, élményt
nem lehet másképp leírni. Végül, de
nem utolsó sorban, a gyõztes csapat
névsorát adom közre:

- Csite Istvánné, Erzsike, egyesüle-
tünk íjász hagyományõrzõje

- Horváth János tart. tü. százados,
egyesületünk tagja

- Lakrovits László nyá. alezredes,
egyesületünk kulturális és sportbizott-
ság vezetõje

- Obrecsán Mihály nyá. ezredes,
egyesületünk titkára

- Tánczos Mihály nyá. ezredes,
egyesületünk alelnöke.

A CSOPORTOT A VERSENYRE

BENEVEZTE ÉS A TUDÓSÍTÁST ÍRTA:
LAKROVITS LÁSZLÓNÉ.

A Szombathelyi Határõr Nyugdíjasok Egyesülete a több-
éves hagyománynak megfelelõen idén is megrendezte az
egyéni tekeversenyt nõi és férfi versenyszámban. A ren-
dezvényre a BEOSZ-hoz tartozó több tagegyesületet is
meghívtak. Így a versenyen négy tagegyesület mintegy
150 fõvel képviseltette magát. A kezdõk és a „fiatal” kor-
osztály részére szép kihívásnak mutatkozott a 20 telibe
és a 20 tarolásos dobás sorozat, amit még pályacserék is
fûszereztek. A végeredmény a rendezõk részére nem volt
hízelgõ. A férfiaknál az elsõ helyezett a Vasi Honvéd Baj-

társi Egyesület indulója lett, míg a másodiktól a negyedik
helyezésekig a Kõszegi Nyugállományú Egyesület tagjai
szerepeltek. A nõk esetében minden helyezést a Vasi
Honvéd Bajtársi Egyesület nõi versenyzõi vittek el. A ren-
dezvény igazolta, hogy a versengés is nagyon fontos, de
legfontosabb a bajtársi együttlét. A szép korúak jó hangu-
latban váltak el egymástól és ígéretet tettek arra, hogy jö-
võre újból találkoznak. A határõrök fogadkoztak, hogy a
lõversenyen visszavágnak.

LÁSZLÓ ATTILA

NYUGÁLLOMÁNYÚ ALEZREDES,  
NYDT  RÉGIÓVEZETÕ

Irány Brüsszel!

Szép korúak tekeversenye
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Az "OBSITOS NOSZTALGIA DALÁRDA" 2005. novem-
ber 7-én a gyõri határõr laktanyában alakult, obsitos ka-
tonákból. Azóta   közel a 120. "hivatalos" fellépésünkhöz
idén a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézetben kétszer is felléptünk. Mihály Attila bv. ezredes,
intézetparancsnokot a közelmúltban nevezték ki. A pa-
rancsnok szigorú, következetes ember, de roppant humá-
nus is. A kreatív, igényes és a változásokat is felvállaló
ezredes, az intézetbõl nyugállományba vonult kolléganõ-
ket, kollégákat hívta meg "nosztalgiázni" a volt munka-
helyükre, és a dalárdánkat találta arra alkalmasnak, hogy
a volt dolgozók, régi katonadalokat hallgathassanak, ki-
kapcsolódjanak. Óriási sikert arattunk!

A közelmúltban egy kicsit meglepetten fogadtuk az
újabb invitálást. Arra invitáltak minket, hogy tartanánk-e a
fogva tartottaknak is egy katonanóta bemutatót? Nem
gondolkodtunk sokat, pedig még ilyen helyzetben nem
voltunk. De ha valakin (valakiken) segíthetünk, ha egy
emberben is pozitív hatást vált ki a fellépésünk, már
megérte. 

A nézõtéren, a néhány fegyõrön kívül, ötven fõ fogva
tartott - pontosabban, a többségük elõzetes letartóztatás-

ban lévõ - volt jelen. Többen nem is fértek volna el! A kö-
zel egy órás mûsor alatt felhõtlen kikapcsolódásban volt
részük. A jó katonanóták hallatán több szem könnyes
lett, egyre sûrûbben törölgették a szemüket. Lehet, hogy
többen, majd ennek hatására "másként" látják a világot. 

Mihály Attila bv. ezredes úrtól a napokban dalárdánk
EMLÉKLAPOT kapott, amelyet közreadok. Köszönjük a
figyelmességét!

TAKÁCS IMRE

NYÁ. HATÁRÕR ALEZREDES
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Patrona Hungária szobrot avat-
tak a közelmúltban Tiszakürtön,
az I. világháborús hõsök és áldo-
zatok elõtt tisztelegve, emlékük
megõrzésére a temetõben. A
résztvevõk népes körében szo-

boravató beszédet mondott dr.
Holló József Ferenc nyugállomá-
nyú altábornagy, a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum fõigazgatója,
valamint Tálas László, Tiszakürt
község polgármestere. Az ün-
nepség zárásaként koszorúk és
virágok sokaságával halmozták
el az impozáns emlékhelyet.

Börtön misszió

Szoboravatás



A 2009 március 23-án Budapesten
tartott elõzetes megbeszélés és
egyeztetés után az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztériumhoz (IRM)
tartozó és e tanácskozáson résztvevõ
tagegyesületek döntése nyomán
megalakult szervezõ és jelölõ bizott-
ság egy szövetség megalakításának
az alapjait rakta le. Ehhez szükséges
volt minden tagegyesület közgyûlés-
ének, vagy elnökségének a támoga-
tó döntésére. Mindezen elõzetesen
lefolytatott tárgyalások, egyeztetések
után rendezték meg 2009. május
11–12-én az IRM-hez tartozó nyug-
díjas egyesületek összejövetelét,
melyhez a segítséget a BEOSZ bizto-
sította a balatonkenesei választmányi
ülés megtartásakor. A szervezõ bi-
zottság elnökének Juhász István tá-
volléte miatt (betegség miatt nem tu-
dott részt venni) Kovács Károly, a
szervezõ bizottság tagja nyitotta meg
az alakuló ülést, melynek során is-
mertette, hogy az IRM-hez tartozó
nyugdíjas egyesületek közül 15 egye-
sület képviselõje van jelen, mely ké-
sõbb 13 fõre csökkent.

Az elõzetes tájékoztató alapján

minden egyesületi képviselõ tudta,
hogy nem titkolt cél a Nyugdíjas
Rendõrök Országos Szövetségének
megalakítása. Az ehhez szükséges
okmányok elõkészítése megtörtént,
mivel a szervezõ bizottság úgy látta,
hogy a 19 éve jól mûködõ BEOSZ
dokumentumai jó alapot képeznek az
új szövetség számára is, persze a sa-
ját képünkre formálva. Ezt az ajánlást
minden tagegyesületi képviselõ elfo-
gadta. Innen kezdve a névválasztás
nehéz szakasza következett, mivel a
Határõr Nyugdíjas Egyesületek sértve
érezték magukat a névadásból törté-
nõ kihagyásuk okán, így a Határõr
Nyugdíjas Egyesületi képviselõk kö-
zül két fõ azonnal ki is vonult, nem
igen adva lehetõséget a kompromisz-
szumra. Ez ugyan kicsit másokat is
elbizonytalanított, de a szervezõ bi-
zottság helyettesítõ vezetõjeként úgy
láttam, induljunk el és válasszunk le-
vezetõ elnököt, ami meg is történt.
Gordos Tibort, a salgótarjáni egyesü-
let tagját és képviselõjét a tagegyesü-
letek képviselõi egyhangúlag elfogad-
ták. Nem könnyedén, de a névválasz-
tás nehezén túljutottunk, mikor is a

Rendõrségi Nyugdíjas Egyesületek
Országos Szövetsége nevet fogadtuk
el (RENYOSZ).

A megalakult szövetség elnöke dr.
Berta László nyugállományú rendõr
vezérõrnagy lett, aki e tisztséget el-
vállalta. Az elnökség tagjának válasz-
tottuk meg Madarász Mihály nyugál-
lományú rendõr alezredest, a szegedi
Nyugdíjas Rendõr Egyesület elnökét,
míg a másik elnökségi tag Nagy Gá-
bor nyugállományú határõr alezredes
lett.

A Felügyelõ Bizottság elnökének
választottuk meg Tóth Tibor nyugállo-
mányú alezredest (Salgótarján). Tag-
jai: Végert Gyula nyugállományú
rendõr õrnagy (Szolnok), Zahorán
György nyugállományú rendõr alezre-
des (Orosháza).

A BEOSZ balatonkenesei országos
választmányi ülésén bejelentették az
új szövetség megalakítását, reméljük
pozitív mérföldkõ lesz a rendészeti
szervek nyugdíjasai részére is. A ren-
dészeti területhez tartozó nyugdíjas
egyesületek bizakodóak, azt gondol-
juk, hogy a rendészeti szervek is part-
nernek fogják tekinteni az új szövet-
séget.

KOVÁCS KÁROLY

EGYESÜLETI ELNÖK
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Megalakultunk

A csapatzászló nekünk, határõröknek, katonáknak a legfon-
tosabb jelképek egyike. A 2004. évi Európai Unióhoz törté-
nõ csatlakozásunk után az ünnepségeken a magyar zászló
mellett ott leng az EU kék színû 12 csillagos zászlója is. Az
EU-s zászlóbontás, amely az integrációhoz történõ csatla-
kozásunkat szentesíti, a testület valamennyi szervezeti ele-
ménél a tradíciók tiszteletben tartását, az elõdök tevékeny-
ségének megbecsülését is tartalmazza. A zászló az ünne-
pek éke és a szomorú események résztvevõje is. Büszkén
valljuk, hogy nekünk gyõri határõr nyugdíjasoknak volt az
országban elõször megyezászlónk, amelyet dr. Szakács Im-
re, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közgyûlés elnöke adott át
Takács Imre nyá. határõr alezredesnek, az egyesület akkori
elnökének. Az EU-hoz való csatlakozásunk óta 5 év telt el.
Rengeteg sok tapasztalás birtokosai lettünk. Ma már törté-
nelmi tényként számolhatunk be, hogy 1989. május 2-án -
20 évvel ezelõtt! - hivatalosan megkezdõdött a magyar-oszt-

rák határon az elektromos jelzõrendszer /EJR./ felszedése.
Új fejezetet nyitva a határõrség tevékenységében, utat tör-
ve ezzel is hazánk számára az Európai Unióhoz való csat-
lakozáshoz, Szent László örökségének méltó megvalósítá-
sához. 

A határok többsége szabadon átjárható. 1992 óta a határ-
õrök védõszentje Szent László. Ezen a napon, június 27-én,
a határõrökrõl emlékezünk meg. A hosszú évtizedek alatt ki-
alakult közösségben erõs és maradandó a bajtársi szellem, a
hagyományok ápolása. A gyõri határõr nyugdíjas közösség
2005-ben Budapesten a Hadtörténeti Intézet és Múzeum-
ban emléktáblát, majd 2007-ben Csornán, a Szent László
nap tiszteletére emlékhelyet avattunk, fejet hajtva az államha-
tár õrzõi elõtt. Gyõrben - amely régi katonaváros - egyenlõre
a határõröknek nincs ilyen emlékhelye. Az írott sajtón ke-
resztül szeretnék tisztelegni és szeretném köszönteni a sok-
sok tízezer határõr kollégámat, beleértve a sorállományú
határõröket is az egész ország területén.

TAKÁCS IMRE NYÁ. HATÁRÕR ALEZREDES

Köszöntõ
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CCSSAABBAAII  KKOOLLBBÁÁSSZZFFEESSZZTTIIVVÁÁLL  
Idõpont: 2009. október 23-25; 2 éjszaka - 3 nap 
Szállás: falusi vendégházban, vagy panzióban 
11..  nnaapp::  
Megtekintjük a békésszentandrási kézi csomózású
perzsa szõnyegeket és a szarvasi arborétumot. A
békéscsabai városnézés után szabad program a Csabai
kolbászfesztiválon. Vacsora a Diós Tanya öko-
vendégházában, kecskesajt kóstolással. 
22..  nnaapp::  
Az öko-tanya bemutatása. Majd elindulunk
Békéscsabára, ahol 24-én zajlik a "gyúró-töltõ" verseny,
melynek eredményhirdetése késõ délutánra várható. 
33..  nnaapp::  
Pihenés a tanyán. Ebéd után indulás Budapestre
Gyomaendrõdön át, ahol a fürdõ mellett a Nyomdaipari
Múzeumot, a Helytörténeti Múzeumot és az Európában
is ismert Motorkerékpár Múzeumot is meglátogatjuk.
Megállunk a képzõmûvészeti alkotótelepen, Mezõtúron.
A program ára: 18 900 Ft/ fõ, amely tartalmazza a 2
éjszaka szállásdíját, 2 ebéd kóstolót falatkákkal, az
autóbusz és az idegenvezetõ díját, valamint a belépõket.
Félpanziós felár: 4000 Ft/ fõ (2 vacsora, 1 pohár borral,
üdítõvel).

MMAAKKÓÓII  NNEEMMZZEETTKKÖÖZZII  HHAAGGYYMMAAFFEESSZZTTIIVVÁÁLL  
Idõpont: 2009. szeptember 12-14.
Szállás: 2 éjszaka falusi vendégházban. 
11..  nnaapp::  
Kecskeméti séta, indulás Kunszállásra, a bio-tanyán
kóstolás. 
22..  nnaapp::  
Utazás Makóra, a hagymafesztiválra. Egész napos utcai
felvonulás, kiállítások, utcai mûvészeti bemutatók,
fõzõverseny kínál mozgalmas elfoglaltságot.
Délután Hódmezõvásárhelyen keresztül megérkezünk a
Fehér tóhoz, ahol sétálunk a természetvédelmi
arborétumban.
33..  nnaapp::  
Szegedi városnézés gyalog, majd gyárlátogatás
kóstolóval a Pick szalámi üzemben. Délután
visszautazás Budapestre.

A program ára: teljes ellátással 19 600 Ft/ fõ, amely
tartalmazza a 2 éjszaka szállásdíját, a 2 ebéd kóstolót
falatkákkal, az autóbusz, az idegenvezetõ a programok
és belépõk díját. 

SSZZAATTMMÁÁRR--BBEERREEGGII  FFEESSZZTTIIVVÁÁLLOOKK
Indulás és események: 
2009. szeptember 25-28; 3 éjszaka / 4 nap, az új pálinka
ünnepe, Tarpa 
11..  nnaapp::  
Kõrösiék vendégházában szilvalekvár fõzés,
kenyérsütés, kóstolás. Kölcse-harangtorony, Erdõháti
Tájmúzeum. Szállás: Túristvándi Vízimalom Fogadóban,
vacsorával, helyi ételekkel, vízimalom látogatással.
22..  nnaapp::  
Szatmárcseke, Kölcsey Ferenc sírja, "kopjafás" temetõ,
Tarpán a kuruc emlékek megtekintése és szatmári
szilvapálinka kóstoló, valamint az aszalóüzemben
megismerhetjük a szárítás technológiáját.
Beregsurányon megnézzük az Uray-kastély 2,5 hektáros
parkját, Vásárosnaményban a "Bereg kapuját", a
Tomcsányi kastélyba költözött Beregi Múzeumot, az
Atlantika Vízividámpark termálfürdõjét és csúszdaparkját.
Este "mesél a falu" - találkozó a falu lakosaival és kóstoló
házi ételeikbõl.
33..nnaapp::
A Túr partján részvétel a faluban zajló szatmári fesztivál
eseményein. Délután tunyogmatolcsi, tiszakóródi
látogatás, este tokaszalonna sütés nyárson a Túr parton. 
44..nnaapp::
Mezõkövesdi megállóval indulunk vissza Budapestre.
Érkezés 16.00 körül. 
A program ára: 24 400 Ft/ fõ, teljes ellátással. Tartalma:
3 éjszaka szállás bõséges parasztreggelivel, 2 kóstolós
program, 3 vacsora ára, autóbusz, országjárás vezetõ,
programok, belépõk, pálinkafõzde látogatás, mesélõ
faluséta és meseest díja.
Félpanziós felár: 5 400 Ft/ fõ (3 db vacsora)
1143 Budapest, Stefánia út 34-36. 
Tel: +36 1 273-4100 
E-mail: info@klubkht.hu 
Fax: +36 1 273-4172 

VÁLOGATÁS A HM STEFÁNIA TOURS FESZTIVÁL AJÁNLATÁBÓL

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 ingyenes, tájékoztató kiadványa. Mivel az elkészí-
tés 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 cí-
mére. Cím: BEOSZ 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B.
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Örömmel tapasztaltuk, hogy olvasóink
körében nagy érdeklõdést váltott ki az
áprilisi számunkban megjelent "Biztos
havi kiegészítés a nyugdíjhoz" címû
írásunk, amelyben a FHB idõskori
programja által kínált pénzügyi megol-
dásokról számoltunk be. A továbbiak-
ban a nyugdíjasok körében egyre nép-
szerûbb Jelzálogjáradék részleteirõl
faggattuk az FHB Életjáradék Zrt.  ve-
zérigazgatóját. Hodorics András úgy
véli, hogy az általuk fejlesztett és érté-
kesített jelzálogjáradék konstrukció az
életjáradéki termék mellett igen nép-
szerû a piacon, mivel nemcsak az idõs
emberek érdekeit tartja szem elõtt, ha-
nem az örökösökét is.

Miért gondolták úgy, hogy a jelzá-
logjáradékkal is megjelennek - elsõ-
ként és eddig egyedüliként -  a pia-
con?

Mi, magyarok szeretjük birtokolni azt
az ingatlant, amelyben élünk. A tulaj-
donjoghoz való kötõdés rendkívül
erõs. Erre az igényre válaszolva fej-
lesztettük ki az FHB Jelzálogbankkal
Nyrt.-vel együttmûködésben a jelzálog-
járadék termékünket, ahol az ügyfél az
ingatlan tulajdonjogát megtartva juthat
a nyugdíját adómentesen kiegészítõ
jövedelemhez. Ha az idõs embereknek
pénzre van szükségük, sokszor falak-
ba ütköznek, hiszen a pénzintézetek
túlságosan kockázatosnak ítélik a szá-
mukra történõ hitelnyújtást. Az FHB
ezzel a bevett gyakorlattal kíván szakí-
tani, és két termékével, az "FHB Életjá-

radékkal" és az "Idõskori jelzálogjára-
dékkal" hatékony segítséget kínál az
idõskori anyagi gondok megszûnteté-
sére, de legalábbis enyhítésére. 

Miben különbözik a jelzálogjáradék
az életjáradékoktól?

Az életjáradéki szerzõdés keretében
az ingatlan tulajdonjogáért cserébe
tudjuk többletjövedelemhez juttatni az
ügyfeleinket. Van a nyugdíjas társada-
lomnak azonban egy lényegesen szé-
lesebb rétege, akik örökösökkel ren-
delkeznek, õket a tulajdonjog elveszté-
se érzékenyen érinti. Elsõsorban nekik
ajánljuk a jelzálogjáradékot, amely a
tulajdonviszonyok megváltozása nélkül
nyújt megoldást az anyagi nehézségek
áthidalására. Valójában egy olyan sza-
bad felhasználású jelzálogkölcsönrõl
van szó, amelyet nem az idõs ügyfe-
leknek kell majd visszafizetniük, ha-
nem a lakás késõbbi tulajdonosainak,
az örökösöknek. 

Jól értem, hogy egy jelzáloggal ter-
helt ingatlan az örökség, amelyrõl
visszafizethetõ a tartozás? 

Igen. Lényeges, hogy az idõs ügyfél
a szerzõdéskötés alapján úgy juthat ki-
egészítõ jövedelemhez, hogy semmi-
féle visszafizetési kötelezettsége nem
keletkezik élete során, hiszen a köl-
csönt majd az örökösöknek kell tör-
leszteniük. 

Az örökösöknek a pénzügyi rende-
zés tekintetében több lehetõségük
van, amely lehetõségek közül az FHB
szakemberei segítségével választhat-

ják ki a számukra legmegfelelõbb
megoldást.

Elõfordulhat, hogy valaki megköti a
szerzõdést, majd egy idõ után úgy
gondolja, hogy már nincs szüksége a
havonta folyósított összegre. Felbont-
hatja a szerzõdést?

A jelzálogjáradék ebbõl a szempont-
ból is egy rugalmas megoldást kínál,
hiszen akár választható fix kifizetési
idõszak is, amely alatt folyamatosan
kapja az ügyfél a havi pénzösszege-
ket, de igényelhet az ügyfél kizárólag
csak egyösszegû kifizetést is. Bizo-
nyos idõ elteltével akár az ügyfél, akár
a leendõ örökösök is élhetnek az elõ-
törlesztés lehetõségével, ezzel az in-
gatlan tehermentesíthetõ és a szerzõ-
déskötés elõtti eredeti állapot áll visz-
sza. 

Nagy örömömre szolgál, hogy fi-
gyelmükkel kitüntetik az FHB Idõskori
programját. Meggyõzõdésem azon-
ban, hogy igazi megalapozott, haté-
kony segítséget csak személyes kap-
csolatfelvétel és problémafeltárás után
lehet nyújtani. Ennek érdekében azt
javaslom a Kedves Olvasóknak, ke-
ressenek minket, hogy segíthessünk.
FHB Járadékvonal: 06 40 322 322
(helyi tarifával hívható).
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Jelzálogjáradékkal örökölhetõ marad az ingatlan 




