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Október elseje az ENSZ közgyûlésének
határozata alapján 1991. óta az Idõsek
Világnapja. Ma hazánkban minden ötö-
dik ember idõskorúnak számít, vagyis
már betöltötte a hatvanadik életévét. Az
Idõsügyi Tanács és a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium 1996. óta minden
évben központi gálaünnepségen kö-
szönti Magyarország idõs lakosságát.
Ezen az eseményen ebben az évben
részt vett Bajnai Gordon miniszterel-
nök, aki egyben az Idõsügyi Tanács el-
nöke, dr. Herczog László szociális és
munkaügyi miniszter, Korózs Lajos a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
államtitkára.

Az ünnepség elsõ részén a parlament-
ben dr. Herczog László szociális és
munkaügyi miniszter az idõsekért vég-
zett kiemelkedõ munkáért elismeréseket
adott át. Az Idõsbarát Önkormányzat
Díjat az ország hat önkormányzatának
polgármestere, képviselõje vette át. Az
idõs emberek érdekében végzett ki-
emelkedõ tevékenységért hat fõ Idõse-
kért Díjban részesült, heten pedig mi-
niszteri dicséretet kaptak.

Az idõs korosztályért kifejtett színvo-
nalas újságírói, szerkesztõi munkájáért
és közéleti tevékenységért elismerést
kapott Kacsó Lajos nyugállományú ez-
redes, újságíró és miniszteri elismerõ
oklevelet kapott a Vasi Honvéd Bajtár-
si Egyesület kollektívája is. A szakmai
elismerést Lasch Béla nyugállományú
õrnagy, az egyesület elnöke vette át.
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2010. február 27-én, 20 éves a
BEOSZ – a híd a közelmúltból, amely
nemzedékeket köt össze azonos és
közös értékek mentén, amelyek ha-
zánk szeretete és önzetlen szolgálata;
az érte érzett felelõsség és köteles-
ségtudat; a közösség tisztelete; ha-
gyományaink ápolása; értékeink meg-
õrzése. Az ünnepünkre megjelenõ ki-
adványunk be fogja mutatni múltunk
eseményeit, eredményeit. Nem az én
dolgom, hogy most és így értékelést,
minõsítést mondjak, ezt Nektek, a
BEOSZ-t alkotóknak kell megtenne-
tek. Annyit azonban el kell monda-
nom: nekem a BEOSZ-ban élés, az itt
végzett munka egy olyan ,,gyönyörû-
séges kaloda", amelyikbõl én nem
akarom kihúzni a fejemet! Hihetetlenül
sokat tanultam, nagyon sokat köszön-
hetek ennek a szövetségnek, az itteni
barátságoknak. Ma sajnos vigyázva
kell élni. A rengeteg kérdõjel, talány
és változás közepette jó volt közétek
jönni, oda, ahol az ember szinte egy
nagy családban érezheti magát.

Voltak és lesznek is nagy kihívások,
sokfélék és sok helyrõl jöttek. A szoli-
daritás, az együttmûködési készség és
a pénz hiánya miatt, esetenként süket
fülekhez szóltunk, igaztalan kritikák, de
még belsõ villongások is nehezítették
munkánkat. Felismerjük, fogadjuk, ke-
zeljük, megoldjuk õket, de ez a jövõ-
ben sem lesz könnyû. Az együttmûkö-
désbõl viszont kitûnõ eredmények szü-
lettek: köszönet a HOSZ-nak, a
HOKOSZ-nak az érdekvédelmi szoli-
daritásért; a HTBK-nak a partneri kap-
csolatokért; a nemzetközi tapasztalato-
kért a szlovén, osztrák, szlovák, román
és horvát barátainknak. A BEOSZ erõ-
sen függ – és ez így van jól – a HM-tõl,
az MH-tól: van törvényünk, idõsügyi
politikánk és idõsügyi stratégiánk, szer-
vezeti együttmûködésünk és jó szemé-
lyes kapcsolatrendszerünk. El nem fe-
lejthetõ közös értékek, érdekek és sze-
mélyek. További feladatunk a BEOSZ
következetességének, tartásának meg-
õrzése, egységének védelme és nyu-
galmának biztosítása. Ehhez újfajta
szemlélet (kultúra), szakmai tudás és
tapasztalat, jó típusú ethosz, önkéntes-
ség és egzisztenciális stabilitás kell,
hogy az egyén és a közösség merje és
tudja vállalni feladatait.

Ma, amikor egy-egy ember, egy-egy
közösség megmozdításához is egyre
nagyobb erõfeszítések kellenek, rend-
kívül megnövekedett a tisztségviselõk
szerepe. Ismerniük kell szakmai fel-
adataikat, közel és jelen lenni, tájéko-
zódni és tájékoztatni, belépni a segí-
tõk közé: nos ezt várják el tõlük, az el-
nökségtõl az ernyõszervezet szintjén
és helyi szinten egyaránt. Köszönet
érte mindenkinek!

Magam is igyekszem odafigyelni ar-
ra, hogy a jóból, ami bennünk van,
mindig több maradjon egy kicsivel leg-
alább, mint amennyi rossz kell ahhoz,
hogy életben maradjunk. A BEOSZ
hosszú távú versenyzõ, szívósak és
kitartóak vagyunk, bár a ,,résztávo-
kon" néha lehetnénk fürgébbek is.

Befejeztük önmagunk keresését, túl
vagyunk az önmeghatározáson, de
keressük, kutatjuk az utat, hogy job-
ban élhessünk. Hiszek a szövetség-
ben, hiszek tagjaiban, bár néha több
menedzsert, jogászt, ,,pénzügyest",
adminisztrátort és pszichológust szí-
vesen látnék magam körül. Mert egyre
nehezebb eligazodni az élet sodró vi-
szonyai között.

A BEOSZ nemcsak önmagától függ,
de függõségi érzetünk nem válhat kró-
nikussá, még a belsõ félelmeink miatt
sem. ,,Éljünk gazdagon a mában, és e
gazdagságot a múltból merítsük!"
(László Gyula)

Boldog születésnapot BEOSZ!
SIPOS GÉZA NYUGÁLLOMÁNYÚ

EZREDES

ELNÖK
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Az idõsügyi tanács ezúttal soros ülését
az MH Kelet-magyarországi Hadkiegé-
szítõ Parancsnokság, szolnoki tanács-
termében tartotta meg. A tanácskozás
napirendjén nem kisebb jelentõségû
kérdések szerepeltek, mint a HM nyug-
állományú szervezetekkel való együtt-
mûködését is érintõ szervezeti változá-
sok ismertetése, a honvédségi nyugdí-
jasok járandóságai biztosíthatóságának
regionális kérdései, az elsõ féléves se-
gélyezések tapasztalatai, továbbá a
nyugdíj melletti foglalkoztatás év eleji
változásaiból adódó személyügyi mun-
ka feladatai.

A tanács ülését Szekeres István
nyugállományú dandártábornok, ügyve-
zetõ elnök nyitotta meg. Köszöntötte a
tanács tagjait, állandó szakértõit, a na-
pirendek elõadóit; valamint a meghívot-
takat. Megköszönte a kiegészítõ pa-
rancsnokság vezetõinek és munkatár-
sainak a tanácsülés megrendezéséhez
nyújtott segítségét, támogatását.

Az elsõ napirend keretében Szabó
József ezredes, a HM Személyzeti Fõ-
osztály (KTÉKIO) osztályvezetõje adott
tájékoztatást a HM humánpolitikai tevé-
kenységének, valamint a nyugállomá-
nyú szervezetekkel való együttmûködé-
sének átalakítása során a személyzeti
fõosztályt érintõ szervezeti változások-
ról. Ismertette a honvédelmi miniszter

utasítását a feladat- és szervezeti rend-
szer, valamint az SZMSZ módosításá-
ra. Részletesen szólt a HM SZEF kere-
tében létrehozandó Humánszolgálati
Osztály feladatairól, szervezetérõl. Tá-
jékoztatta a tanácsot, hogy az új osztály
feltöltése megkezdõdött, a mûködési
feltételek kialakítása folyamatban van.

A tanács tagjai hozzászólásaikban
elõremutatónak nevezték a humánszol-
gálati szervezet ismételt létrehozását, s
reményüknek adtak hangot, hogy az új
szervezet mûködése hatékonyabban
fogja szolgálni mind a szolgálatot telje-
sítõkrõl, mind az idõs korosztályról tör-
ténõ gondoskodást.

Péter László nyá. ezredes, a
HOKOSZ elnöke hozzászólásában sür-
gette a szervezet felállítását, a felada-
tok mielõbbi átvételét, hogy a 2010. év
feladatainak tervezése, elõkészítése
során az együttmûködés biztosított le-
gyen.

Ocsovai János nyá. ezredes, a
BEOSZ alelnöke tájékoztatta a taná-
csot, hogy a HÉF tárgyalta a humán-
szolgálat újraélesztésével kapcsolatos
kérdéseket. A munkavállalói oldal – a
korábbi megszüntetõ döntés bírálata
mellett – teljes egyöntetûséggel támo-
gatja a humánpolitikai terület megerõsí-
tését szolgáló szervezeti korrekciót, s
minden segítséget megad a személyi

és mûködési feltételek minél gyorsabb
kialakításához.

A következõ témakörként Horváth Atti-
la alezredes, az MH Kelet-magyaror-
szági Hadkiegészítõ Parancsnokság
parancsnokhelyettese, a parancsnok-
ság és alárendelt szervezetei feladatai-
ról, mûködésük tapasztalatairól adott
átfogó tájékoztatást. A parancsnokság
aktuális feladatai között kiemelte: a mû-
ködési rend megszilárdítását, az állo-
mány felkészültségi szintjének növelé-
sét, a toborzó és a hadkiegészítési
rendszer hatékonyságának növelését,
új módszerek keresését, a körültekintõ
érdekvédelmi tevékenység erõsítését,
külön is kihangsúlyozva az ügyfélköz-
pontú szemlélet és gyakorlat érvénye-
sülését a szervezet tevékenységében. 

A parancsnokság toborzó és érdek-
védelmi munkájának részleteirõl Vitár
Zsolt alezredes tájékoztatta a tanácsot.
Adatokkal is alátámasztva szólt toborzó
munka területén megszabott feladatok-
ról: a szerzõdéses legénységi állomány
utánpótlása, a katonai tanintézeti kép-
zésekre irányítás, valamint a pilótato-
borzás terén elért eredményekrõl. 

Az érdekvédelmi tevékenységrõl szóló
tájékoztatójában sokoldalú és eredmé-
nyes munkáról adott számot. 

A harmadik napirendi pontban Gyuris
Mihály nyá. ezredes a Honvéd Közala-
pítvány titkára fûzött szóbeli kiegészí-
tést a tárca gondoskodási körébe tarto-
zók segélyezésének elsõ félévi tapasz-
talatairól szóló, írásban kiadott
beszámolóhoz. 

A közalapítvány internetes honlapján
(www.hka.hu) közzétették a szociális
segélyezés követelmény és feltétel-
rendszerét, valamint az egyes szemé-
lyeknek adható támogatás mértékét. 

A nyugdíj melletti foglalkoztatás sza-
bályainak változásairól Kómár László
nyá. ezeredes tartott elõadást. Tájékoz-
tatta a tanácsot, hogy a Parlament
2006. novemberében fogadta el a
nyugdíjrendszer rövidtávú változtatását
érintõ törvénymódosítást. A törvénymó-
dosítás szándéka szerint a korhatár
elõtti nyugdíjazás esetén egyértelmû vi-
szonyt kíván teremteni a nyugdíjas stá-
tus és az aktív keresõtevékenység kö-
zött. A változások fokozatosan kerültek-
kerülnek bevezetésre:

– 2007. január 1-jétõl bevezették a
8,5 %-os nyugdíjjárulékot a nyugdíjasok
keresete után.
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A HM Idõsügyi Tanács Szolnokon
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Sipos Géza nyugállományú ezredes,
a BEOSZ elnöke hivatalos látogatást
tett Székesfehérváron, Benkõ Tibor
altábornagynál, az MH Összhaderõ -
nemi Parancsnokság parancsnokánál.
A találkozó során véleményt cseréltek
a nyugdíjas klubokkal történõ további
kapcsolattartás lehetõségeirõl, és en-
nek érdekében elhatározták, hogy
együttmûködési szerzõdést készíte-
nek elõ. A találkozón jelen volt Szalai
Gábor nyugállományú õrnagy a helyi
nyugállományú klub elnöke és Erdõs
Géza nyugállományú alezredes, a Kö-
zép-dunántúli Régió vezetõje. 

Sipos Géza nyugállományú ezredes
kérése – miszerint szeretné az MH
ÖHP alárendelt parancsnokait szemé-
lyesen meglátogatni – meghallgatásra

talált Benkõ altábornagy részérõl, aki
biztosította az elnököt arról, hogy sze-
mélyesen jár közbe a találkozók sike-
res lebonyolítása érdekében. Ezen kí-
vül ígéretet tett arra is, hogy a BEOSZ
elnöke rendszeres meghívást kap a
magasabb parancsnoki rendezvé-
nyekre.

A beszélgetés végén megállapod-
tak, hogy az MH ÖHP biztosít egy
összekötõ tisztet az Idõsügyi Straté-
gia cselekvési tervének kidolgozásá-
hoz. Köszöntik, és elismerést adnak
át a legidõsebb nyugállományú kato-
nának. Egyeztetett idõpontban tájé-
koztatást adnak az aktuális kérdések-
rõl a nyugállományú katonák részére.

– 2008. január 1-jétõl az elõrehozott
nyugdíjazás feltétele az aktív biztosítási
jogviszony megszüntetése. (Ez a sza-
bály a 2007. december 31-ét követõen
korhatár alatt nyugdíjba vonulókra ter-
jed ki.)

– 2009. január 1-jétõl a keresõtevé-
kenység folytatása esetén változtak a
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyug-
díjra jogosultság szabályai.

– 2010. január 1-jétõl minden nyug-
díjkorhatár alatt keresõtevékenységet
folytató nyugdíjasnak, meghatározott
összegû (a tárgyév elsõ napján érvé-
nyes kötelezõ legkisebb munkabér –

minimálbér – összegének tizenkétsze-
rese) jövedelem megszerzése után a
saját jogú nyugdíjat szüneteltetni kell.

Kiemelte, hogy ezek a szabályok je-
lenleg a 62 éves koruk betöltése elõtt
keresõtevékenységet folytató nyugdíja-
sokra vonatkoznak. A társadalombizto-
sítási nyugellátásról szóló törvény
83/B.§. (5) bekezdése szerint a fegyve-
res szervek hivatásos állományából
nyugállományba vonultakra az eltérõ
nyugdíjkorhatárra vonatkozó szabályo-
kat kell figyelembe venni, amely a
nyugdíjkorhatár változásával mindkét
esetben parallel emelkedni fog.

A napirend lezárását követõen Ocso-
vai János nyá. ezredes bejelentette,
hogy a BEOSZ a bajtársi szolidaritás
erõsítése és kinyilvánításának lehetõ-
sége jegyében a honvédségi idõsott-
hon megvalósítása érdekében gyûjtést
kezdeményez. A kezdeményezés elõ-
készítése folyamatban van, megfelelõ
idõben nyilvánosság elé állnak vele.
Kérte a tanács tagjait és az általuk kép-
viselt szervezeteket, csatlakozzanak a
kezdeményezéshez, támogassák a
gyûjtést.

SZ. I.

BEOSZ – ÖHP találkozó
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A haderõbõl kikerülõk jelentõs része
pályaorientációra, vagy pályakorrekci-
óra, illetve átképzésre szorul, mert
nem rendelkezik a civil életben jól
hasznosítható szakképzettséggel,
vagy szakmai ismereteik megkoptak,
illetve csak katonai környezetben al-
kalmazhatóak. Másik részük rendelke-
zik ugyan piacképes, korszerû ismere-
tekkel, de nincs gyakorlata a ,,civil"
közigazgatási vagy gazdasági szerve-
zet mûködtetésében, továbbá nem is-
meri azokat az álláskeresési techniká-
kat, amelyek birtokában képes lenne
meglévõ ismereteit hasznosítani. En-
nek a humánfejlesztési szükségletnek
a kielégítéséhez nyújt segítséget a
Katonák Munkaerõ-piaci Reintegrá-
ciójának Képzési Programjáról szóló
projekt, amely Norvégia támogatásá-
val valósul meg. 

A program közvetlen célja egyrészt
a Magyar Honvédségbõl különbözõ
okok miatt eltávozott katonák munka-
erõ-piaci visszailleszkedésének (rein-
tegrációjának) segítése humánerõfor-
rás - fejlesztéssel és - oktatással,
másrészt a munkahely megtartó és
visszafoglalkoztató képzések szerve-
zésével hozzájárulni a szolgálatukat
töltõk egzisztenciális biztonságának
növeléséhez. Sásik László nyugállo-
mányú ezredes, programmenedzser
röviden így foglalta össze a katonák
munkaerõ-piaci reintegrációjának kép-
zési programját, amelynek költségve-
tése ötszázmillió forint.

– MMiillyyeenn  eellõõzzmméénnyyeeii  vvoollttaakk  eennnneekk  aa
jjeelleennttõõss  aannyyaaggii  ttáámmooggaattáásstt  iiggéénnyyllõõ
vváállllaallkkoozzáássnnaakk,,  ééss  hhooggyyaann  ssiikkeerrüülltt  eehh--
hheezz  aa  nnoorrvvéégg  kkaattoonnaaii  vveezzeettééss  sseeggííttsséé--
ggéétt  iiss  mmeeggsszzeerreezznnii??

– A haderõbõl kikerülõk számára a
segítségnyújtás igénye már 15 évvel
ezelõtt felmerült. Néhány tétova intéz-
kedés után a 2005-ben sorra került
szociológiai vizsgálatok megerõsítet-
ték azt a felismerést: nem halogatható
tovább a haderõbõl különbözõ okok
miatt eltávozott hivatásos és tovább-
szolgáló katonák munkaerõ-piaci visz-
szailleszkedésének (reintegrációjá-
nak) hatékonyabb elõsegítése. A szo-
ciológiai kutatások fontos tanulsága

volt az is, hogy a haderõbõl kikerült
katonák az akkor rendelkezésre álló
pénzügyi keretek ellenére sem kapták
meg azt az érdemi támogatást, amely
a civil életbe való visszailleszkedést
segíthette volna.

A rekonverzió új terveinek kialakítá-
sát jelentõs mértékben elõsegítette
az, hogy az állami – honvédségi mun-
kaügyi szerveknek sikerült bekapcsolni
ebbe a munkába az érintetteket jól is-
merõ civil szervezeteket a Magyar
Honvédség Szociálpolitikai Közalapít-
vány vezetésével létrejött négy ki-
emelt partnert – a Katonákért Köz-
hasznú Alapítványt, a Magyar Védelmi-
ipari Szövetséget és a Norvég
Védelmi Egyetemi Kollégiumot vala-
mint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemet. 

A Norvégia által nyújtott támogatási
lehetõségre a Szentendrei Szabadtéri
Múzeum (Skanzen) felújításakor fi-
gyeltünk fel, és így az újabb norvég
pályázatról, amely jelentõs anyagi tá-
mogatást ígért a haderõbõl kikerült ka-
tonák képzési programjához. A norvég
pályázaton való sikeres szerepléshez
jelentõs segítséget kaptunk a norvég
nagyszövetségtõl és a honvédelmi tár-
cánk vezetésétõl. Különösen az állam-
titkár asszonynak volt szívügye, hogy
pályázatunkat elfogadják.

––  AA  nnoorrvvéégg  ppaarrttnneerrttõõll  kkoonnkkrrééttaann  mmii--
llyyeenn  ttáámmooggaattáásstt  kkaapp  eezz  aa  hhuummáánneerrõõ--
ffoorrrráásstt  ffeejjlleesszzttõõ  pprrooggrraamm??

– A norvég partner a rekonverziós

feladatok megoldásához új szemléle-
tet, új módszereket hozott, hiszen az
elõzõ években Ukrajnában, Oroszor-
szágban és számos kelet-európai or-
szágban gazdag tapasztalatokat sze-
reztek. Az ismereteket, tudományos
módszerekkel feldolgozva, tanulmá-
nyok formájában, eljuttatták hozzánk,
majd felajánlották közremûködésüket
a magyar rekonverzióhoz. S amit
hangsúlyozni szeretnék, ennek a pro-
jektnek a finanszírozása a Norvég Fi-
nanszírozási Mechanizmusok program
keretében norvég támogatással való-
sul meg. A program teljes költségveté-
se 1 960 000 euró (502 millió Ft),
melybõl a Honvéd Közalapítvány által
biztosított önrész 196 000 euró 
(50 millió Ft). A program költségveté-
se – szigorú és folyamatos ellenõrzés
mellett – biztosítja a rendelkezésre álló
forrás értelmes és költséghatékony
felhasználását. 

––  AA  nnoorrvvéégg  mmiinnttáárraa  kkiiddoollggoozzootttt  pprroogg--
rraamm  mmeeggvvaallóóssííttáássáábbaann  mmiillyyeenn  sszzeerreeppee
lleesszz  aa  ZZrríínnyyii  MMiikkllóóss  NNeemmzzeettvvééddeellmmii
EEggyyeetteemmnneekk  ééss  aa  MMaaggyyaarr  VVééddeellmmiiiippaarrii
SSzzöövveettssééggnneekk??

– A projekt tartalmi lehetõségeit szé-
lesítik ezek a konzorciumi tagok is. A
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
egy szakképzési lehetõséget, port-
fóliót ajánlva, az eddigi tapasztalatait
rendelkezésre bocsátva vesz részt a
rekonverziós munkában. A Magyar
Védelmiipari Szövetség pedig egy új
elemet visz a projektbe: a megszerzett
szakmák utáni gyakoroltatás lehetõsé-
geit kínálja a védelmi ipari szektor cé-
geinek bevonásával.

––  HHooll  kkaapphhaatt  ttáájjéékkoozzttaattóótt  aa  pprroojjeekkttrree
jjeelleennttkkeezzõõ,,  ééss  mmii  lleesszz  aa  kkiimmaarraaddóókkkkaall??

– Az eddig jelentkezettek egy részé-
nek képzése már szeptemberben el-
kezdõdött. Ezt követõen négy hóna-
pos ciklusokra bontva folyamatosan
ismétlõdõ beiskolázással folyik majd a
képzés, 20 hónapon keresztül. Aki
részt kíván venni a programban, nem
kell mást tennie, mint kitölteni egy je-
lentkezési lapot, vagy a regisztrációs
lapot, amelyek beszerezhetõk a :
www.tegyonmagadert.hu honlapról
(letölthetõ, kinyomtatható), a címjegy-

Tégy önmagadért!

Elkezdõdött a katonák munkaerõ-képzési programja



A ,,Katonák munkaerõ-piaci reintegrá-
ciójának képzési programja" elsõ négy
hónapjának eredményeit összegezte az
elmúlt idõszakban a program menedzs-
mentje és a tapasztalatok birtokában
megjelölte a következõ négy hónapos
ciklus feladatait.

A programban tervezett képzések kö-
zül a szerzõdéses és hivatásos katonák,
valamint polgári dolgozók munkahely
megtartó képzésének elõkészítése, a
közbeszerzési eljárás lefolytatása, a je-
lentkezettek képzésbe történõ befoga-
dásának elbírálása, ezen képzések csa-
patparancsnokokkal történõ egyeztetése
haladt legeredményesebben. Ebben a
képzési keretben több száz katona és
néhány polgári dolgozó egzisztenciális
problémája oldódik meg, a foglalkoztatá-
sukhoz szükséges szakmai, illetve nyelvi
képzettség megszerzésével. Október-
ben az elsõ képzések elindultak, a köz-
beszerzésre kötelezett képzések no-
vember közepén történõ indításával szá-
molunk.

A haderõbõl távozók reintegrációs

képzése a folyamatos szerzõdéses szol-
gálat lejárattal szinkronban halad, de
ezen a téren az elkövetkezendõ idõben
hatékonyabb együttmûködés szükséges
a programmenedzsment, a parancsno-
kok és a személyügyi szervek között.

A haderõn kívüliek, nyugállományú
katonák és a tartalék állományban lévõk
képzések iránti érdeklõdése is folyama-
tosan nõ. Élénk az érdeklõdés az infor-
matikai alapképzés (ECDL start) iránt.
Sokan érdeklõdnek valamilyen nyelvi
képzés, elsõsorban az angolnyelv iránt,
de a képzési ágazatok széles skálájára
is van elszórt, egyéni érdeklõdés.

A program elsõ szakasza összessé-
gében eredményesnek ítélhetõ, ami je-
lentõs részben köszönhetõ a  civil szer-
vezeteink, köztük a Balassi Bálint Egye-
sület, a szakszervezeteink, a HM, az
MH vezetése segítõ támogatásának, a
csapatparancsnokokkal kialakított haté-
kony együttmûködésnek.

Az október 19-ig befogadott képzése-
ink áttekintése is igazolja a program
iránti érdeklõdést.
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Beindult a képzés

BÉKESSÉGES
KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS
SIKEREKBEN GAZDAG,
BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁN
MINDNYÁJATOKNAK 

a BEOSZ elnöksége

zékben szereplõ képviseleti irodáktól
és a katonai szervezetek személyügyi
szervezeteitõl, valamint a nyugdí-
jaskluboktól, az érdekképviseleti szer-
vezetektõl (HOSZ, HODOSZ, BEOSZ).

Az érdeklõdõk minden szükséges in-
formációt megtalálnak a www.tegyon-
magadert.hu honlapunkon és felkeres-
hetik a regionális irodáinkat is (Gyõr,
Veszprém, Pécs, Debrecen, Szolnok,
Hódmezõvásárhely, Székesfehérvár,
Tata), de lesznek látványos road-
show-k, és a katonai szervezeteknél
sorra kerülnek személyes találkozók
is. 

A program során az adatbázisunk
igénybevételével 10 ezer volt és jelen-
leg szolgálatot teljesítõ katona kap tõ-
lünk megszólító, tájékoztató levelet. A
program érdekében széles körû nyilvá-
nossági kampányt szervezünk, amely-
hez igénybe vesszük a nyomtatott és
elektronikus média nyújtotta lehetõsé-
geket is. Azok jelentkezése sem lesz
fölösleges, akik nem férnek bele a pro-
jekt finanszírozási és idõbeli kereteibe,
hiszen az adatokat a projekt lezárultá-
val továbbgondozásra át fogjuk adni a
honvédség személyügyi szerveinek. 

S végül felhívnám a figyelmet e so-
kat adó humánerõ-fejlesztõ program
elgondolkoztató, s mindnyájunkat biz-
tató szlogenjére: ,,Tégy önmagadért!"

KACSÓ LAJOS
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A BEOSZ 2009. májusában megtartott
szakmai értekezletén a ,,kettõs" tagsá-
gú (BEOSZ-HOKOSZ) egyesületek vé-
leményt cseréltek a két ernyõsszerve-
zet közötti együttmûködés kérdéseirõl,
idõszerûségérõl és ebben az érintett
szerveztek (egyesületek) szerepérõl. A
konzultáción az érintettek megerõsítet-
ték és támogatták azokat az erõfeszíté-
seket, melyek a BEOSZ-HOKOSZ
együttmûködést segítik elõ.

A vélemények egyértelmûvé tették,
hogy a klubok közötti kapcsolat baráti,
segítõ és alapvetõen problémamentes.
Készek az együttmûködésre, segítik
egymást programjaik megvalósításá-
ban. Készek tapasztalataikat egymás
részére hozzáférhetõvé tenni.

A tanácskozáson viszont az is vilá-
gossá vált, hogy a két ,,csúcsvezetés"
az együttmûködés tartalmi kérdéseirõl
eltérõ módon vélekedik. A tanácskozás
viszont megerõsített abban a hitem-
ben, hogy e két szervezet egyesülése -
ha nem is a közeljövõben – késõbb el-
kerülhetetlenné válik, tekintettel arra,
hogy alapvetõ célcsoportjaik (azaz mi)
amelyek képviseletét tevékenységük
középpontjába állították – honvédségi,
illetve a honvédelemmel kapcsolatban
álló, ahhoz kötõdõ nyugdíjas és egyéb
szervezetek –, azonosak.

Ennek okán az együttmûködés – kü-
lönösen, ha ezt az idõszakot az egye-
sülésig átmenetinek tekintem – szüksé-
ges és megkerülhetetlen. 

Ugyanakkor a közelmúlt történései azt
mutatják, hogy a két csúcsvezetés e té-
mával kapcsolatos álláspontjában kedve-
zõ fordulat következett be, amikor a
HOKOSZ szeptemberi értekezletén ki-
nyilvánították – kritikai elemeket sem nél-
külözve – együttmûködési szándékukat.

Most térjünk vissza a kettõs tagság-
hoz, annak e folyamatban betöltött sze-
repéhez, értelmezéséhez.

Bevezetésként meg kell említenem,
hogy klubunk alapításától kezdve tag-
egyesülete a BEOSZ-nak – és ezen
külsõ kényszer nélkül nem is kíván vál-
toztatni –, valamint 2008-ban tagja lett
a HOKOSZ-nak is, azaz kettõs tagságú
egyesület. Elõrebocsátom, hogy a
kezdetben vitatott döntésünk helyessé-
gét az eltelt idõszak igazolta. 

De mirõl is döntöttünk? 
Arról, hogy megõrizve BEOSZ tagsá-

gunkat, elismerve a szervezet két évti-
zedes tevékenységét – mert van mire

visszaemlékezni, van mire büszkének
lenni – köszönettel nyugtázva támoga-
tását,  csatlakoztunk egy másik, kizáró-
lagosan honvédségi nyugdíjas klubokat
tömörítõ ernyõszervezethez. Egy olyan
szervezethez, amely tagegyesületei ma-
gas fokú önállóságára épít, amely nem
ír elõ részletes feladatokat, de elvárja a
honvédelem iránti elkötelezettséget.

Azt sem szeretném viszont elhallgat-
ni, hogy döntésünk ,,miértjére" gyakran
kellett válaszolni az eltelt idõszakban,
különösen annak kezdetén. A legegy-
szerûbb válasz az is lehetne: értelmezni
a HOKOSZ fogalmát, figyelmesen ta-
nulmányozni alapdokumentumát és
adott a válasz. Valójában a kérdésfel-
tevés is szokatlan, mert a legtermésze-
tesebb lépésnek is tekinthetõ belépé-
sünk a Honvédelmi Minisztérium tár-
cájához tartozó másik, nyugdíjasainkat
segítõ szervezetbe. Ugyanakkor a kér-
dések esetenként negatív töltést is hor-
doztak magukban. 

Csak néhányat emelnék ki:
– etikátlan-e, ha egy egyesület érde-

keit különbözõ bizottságokban, illetve
HM szerveknél, mindkét általam tisztelt
országos szerv képviseli?

– problémát jelent-e, ha az egyesület
az alapelvekben azonos, de az érték-
közvetítés módjában más ernyõszerve-
zetnek is egyidejûleg tagja, és az itt
szerzett ismeretekkel, tapasztalatokkal
színesíti klubja életét?

– megkérdõjelezhetõ-e vajon az a te-
vékenység, hogy egyik ernyõszerve-
zetnél szerzett és saját tapasztalatait
átadja a másik szervezet tagegyesüle-
teinek, hisz múltunk, hivatásos katonai
múltunk összeköt minket, amikor a
nyugdíjas életünkbõl fakadó gondjaink
is hasonlóak?

– elítélhetõ-e az a törekvés, hogy
egy egyesület a HM tárcától kifejezet-
ten az idõsgondozásra, a honvédelmi
értékközvetítésre és a hagyományápo-
lás céljaira elkülönített pénzügyi forrás-
ból, valamint a másik ernyõszervezettõl
is pénzeszközöket igényel?

Megítélésem szerint a kérdésekre
egyértelmû és pozitív válaszok adha-
tók, de a tapasztalatátadáshoz egy pél-
dát is csatolnék.

A legteljesebb mértékben természe-
tesnek tartom, hogy klubunk, városunk
önkormányzatával meglévõ együttmû-
ködésben szerzett tapasztalatait átadja
Lenti, vagy éppen Nagykanizsa nyug-

díjas klubjainknak, vagy megosztjuk
egymással a pénzügyi források pályá-
zatok útján történõ megszerzésében
szerzett tapasztalatokat, hogy csak két
területet érintsek.

Szeretném azt is leszögezni, hogy a
kettõs tagság csak lehetõség és nem
kötelezettség, vagyis nem tekintem kö-
vetendõ példának sem.  Mi a belépé-
sünkkel teljes körû és szintû tagságot
kívántunk létesíteni, megszerezve en-
nek elõnyeit, és minimumra csökkenteni
hátrányait.

Zalai példán keresztül is – egy kis ki-
térõvel – szeretném bemutatni, hogy a
kettõs tagság intézménye nem új kele-
tû.

Klubunk tagja a ,,TESZ-Generációk"
– a Zala megyei nyugdíjasok képvise-
letének, az Életet az Éveknek Zala me-
gyei szervezetének, de tagja a Zala
Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Szervezetének is. Vagyis tagegyesületi
szinten egyidejûleg együttmûködik há-
rom, az idõsek ügyeivel foglalkozó me-
gyei szervezettel. 

Az elõbbieket figyelembe véve ez a
kettõsség nemcsak, hogy nem ,,ördög-
tõl való", hanem elfogadott forma a civil
társadalomban.

A kettõs tagság intézményét a tag-
nyilvántartás oldaláról érheti viszont
kritika, bár megítélésem szerint ez
pusztán technikai problémának tekint-
hetõ, mely feloldható, kiküszöbölhetõ.

Ez mindaddig igaz, amíg az adott
egyesület a pontos klublétszám alapján
teljesíti szövetségi tagdíjfizetési kötele-
zettségét.

Tévesnek érzem azt az okfejtést is,
mely szerint egyik szervezet csak a
másik rovására növelheti taglétszámát.
Ez tévedés, mert a kettõs tagság ép-
pen ezt küszöböli ki, másrészt nagyon
komoly ,,tartalék" van, mely számítás-
ba jöhet egy színvonalas klubélet ered-
ményeként. (Zalaegerszegen klubunk
a gondoskodási kör erõs harmadát tud-
ta csak tagjai sorába hívni!)

Még egy momentumra irányítanám rá
a figyelmet. 2009. májusi BEOSZ szak-
mai tanácskozáson megalakult a Rendõr-
ségi Nyugdíjas Egyesületek Országos
Szövetsége, megõrizve BEOSZ tagságu-
kat is, mintegy kettõs tagságot létesítve.
Úgy gondolom ez is igazolja, hogy a ket-
tõs tagság intézményével kapcsolatos el-
lenérzést célszerû levenni a napirendrõl!

GONDOS FERENC NYÁ. EZREDES,
A ZALAEGERSZEGI

HONVÉD KLUB ELNÖKE

A kettõs tagságról
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Az Országgyûlés 2009. 11. 16-án elfo-
gadta a társadalombiztosítási nyugel-
látásról szóló 1997. évi LXXXI. tör-
vény módosítását, mely értelmében a

2007.12. 31-e elõtt nyugdíjba helye-
zetteknél a biztosítással járó jogvi-
szony esetén sem kell az öregségi
nyugdíjkorhatár betöltése elõtt szüne-

teltetni a nyugellátás folyósítását. A
fenti idõt követõen nyugdíjba helyezet-
tek pedig a tárgyévben érvényes leg-
kisebb munkabér összegének tizen-
nyolcszorosáig mentesülnek a nyug-
díjfolyósítás szüneteltetése alól.

SZERKESZTÕSÉG

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének Észak-
magyarországi Régiója, a hatvani egyesület szervezésében
a helyi városi könyvtárban tartotta meg ülését. A régióban
mûködõ BEOSZ egyesületi elnökök mellett Juhász István
nyugállományú rendõr ezredes, a BEOSZ alelnöke is részt
vett a rendezvényünkön. Fekete István nyugállományú ezre-
des, a régió vezetõje, az elmúlt idõszak eseményeirõl szá-
molt be. A napirendek során nagy szerepet kapott az egye-
sületek gazdálkodása, melyre Tóthné Katika irányította rá a
figyelmet. Többek között szó volt a naplófõkönyv szabályos
vezetésérõl, a kiadási és bevételi pénztárbizonylatok nap-
rakész állapotáról és idõnkénti ellenõrzésérõl. Fontos kér-

désként szerepelt a BEOSZ által nyújtott támogatás elszá-
molásának helyzete. Mindez azért került szóba, mivel a
BEOSZ tagsági díj jelentõs mértékben emelkedett, amit ér-
zékel a tagság is. A BEOSZ részérõl az egyesületek irá-
nyába nyújtott támogatásnak viszont rossz a propagandája.
Ebben minden egyesületi elnökségnek van tennivalója,
hogy világosabb képet kapjunk a helyzetrõl. A jövõ évi
programok szervezésénél fontos lenne egy prioritási rend
felállítása, számolva arra, hogy mi az ami belefér az egyesü-
let anyagi lehetõségébe  és mi az amit több egyesület ösz-
szefogásával lehet gazdaságosan megvalósítani. (Például:
kirándulások szervezése kisebb egyesületek bevonásával.)

KOVÁCS KÁROLY

EGYESÜLETI ELNÖK

A Bajtársi Hírlevél 4. számában megjelent
írás óta szövetségünk irodáját több helyrõl
(Kecskemét, Szekszárd, Szolnok, Üröm stb.)
is megkeresték, hogy a katonák egymás
iránti szolidaritásával, segítõ készségével
visszaélve, egy magas rendfokozatúként be-
mutatkozó személy különbözõ okokra, hirte-
len megszorultságára hivatkozva, pénzt kér
kölcsön. A hitelesség kedvéért közismert ka-
tonákra hivatkozik és még valamilyen sze-
mélyazonosító igazolványt is felmutat.
Az illetõ az általa használt néven (neveken)
nem található a nyilvántartásban és a jóhi-
szemûen kölcsönzõk még egy esetben sem
kapták vissza a pénzüket. Közösen lépjünk
fel az ilyen csaló ellen és ne engedjük, hogy
visszaéljen egymás iránti bizalmunkkal. Ké-
rem, hogy saját érdekünkben ne kölcsönöz-
zenek ismeretlennek és erre hívják fel nyugál-
lományú társaink figyelmét is.

SIPOS GÉZA NYUGÁLLOMÁNYÚ EZREDES

A BEOSZ ELNÖKE

A nyugdíjasok foglalkoztatásának módosítása

BEOSZ régióülés

VVIIGGYYÁÁZZAATT  CCSSAALLÓÓKK!!

Igazolás három évre

A 236/2009. (X. 20.) kormányrendelet, a HM Állami
Egészségügyi Központ szolgáltatásainak igénybevételére

szolgáló igazolás érvényességét a nyugdíjasok családtag-
jai esetében egyrõl három évre hosszabbította meg. A
rendelkezés, a 2009. november 5-tõl kiállított okmányok-
nál alkalmazható.                                        SZERKESZTÕSÉG

TTiisszztteelltt  BBaajjttáárrssaakk!!
A több mint 10 éves újságunk
mára már a BEOSZ tisztségvise-
lõinek szakmai, informatív ,,hát-
térkiadványa", az érdeklõdõknek
pedig olyan kiadvány, amely ró-
lunk – nekik szól. Hogy ez utób-
biak még kevesebben vannak,
mint szeretnénk – istenem, nem
tökéletes világ ez a mai. Hátha
jövõre többen lesznek, akik nem
sajnálnak ,,közös költségként"
500 forintot egy évben hat szám-
ra befizetni.

A szövetséget, egyesületeket
és tagokat bemutató, az ,,Együtt
egymásért – Együtt a jövõért"
gondolatiságára felfûzött BEOSZ
kiadvány olyan, amely a generá-
cióközösség céljait is szolgálja.
Ezért a ma aktív katonáiról is kell
szólnia. Jó lenne, ha a publikáci-
ós versengést erõsítené, ha több
lenne benne a terjeszthetõ jó
módszer, ha jogi és egyéb infor-

mációkat is közvetítene – szóval
ha népszerûbbé válna, és ezáltal
támogatottabbá. Mert bár mond-
juk, és képviseljük, hogy a kom-
munikáció az idõsügyben esély-
egyenlõségi kérdés, tehát köz-
pontilag támogatni kellene, de
jobb arra felkészülni, hogy csak
magunkra számíthatunk.

TTiisszztteelltt  SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg!!
Az elnökség nevében köszönöm
munkátokat. Hiszem, hogy a lap
a jövõben más, még jobb lesz.
Az új fõszerkesztõvel és hozzá-
értõ személlyel megújult szer-
kesztõségben olyan innovativitás
munkál, amely méltán teszi kiad-
ványunkat a mérvadó nyugdíjas
lapok rangsorának élére.

Köszönöm, hogy jó ügyet szol-
gáltok!

SIPOS GÉZA NYUGÁLLOMÁNYÚ

EZREDES

ELNÖK

Hírcsokor

FIGYELEM!                       FIGYELEM!                       FIGYELEM!
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A BEOSZ már az Alapító Nyilatkozatá-
ban és Alapszabályzatában elkötelezte
magát a honvédelem ügyének szolgá-
latára. A honvédelem szolgálatának
fontos és kiemelt feladataként kezeli a
katona hagyományok ápolását és a ka-
tonanemzedékek barátságának erõsí-
tését. Szervezetünk napi életének és
tevékenységének eredményes és sike-
res részét képezik a fenti tevékenységi
körök. A ,,Kézfogás  a honért" mottó
keretében rendezvények sora bizonyí-
totta és bizonyítja szervezetünk sikeres
munkáját a fenti területeken. A hagyo-
mányteremtõ és -ápoló munkát jól szol-
gálja a ,,BEOSZ Emlékérem", a ,,Kato-
nák Példaképe" díj alapítása és ado-
mányozása a kiemelkedõ érdemek
elismerésére az aktív és a nyugállomá-
nyúak körében. A ZMNE  2009 szep-
temberétõl a mentori rendszer beveze-
tésével új lehetõségeket teremtett szer-
vezetünk és tagjaink számára egya ránt.

Mi is tulajdonképpen a mentorálás,
mit értünk mentor rendszer alatt?

AA  mmeennttoorráállááss
A mentor rendszer a tiszti hallgatók

hivatástudatának erõsítését, civil kap-
csolatainak kialakítását, szakmai fejlõ-
dését segítõ hálózat, melynek alapvetõ
,,elemei" a mentor és a mentorált. A
mentor rendszerben a hallgatókat egy
vagy több ,,mester" segíti annak érde-
kében, hogy minél hatékonyabban el-
sajátítsák a katonai szervezeti kultúrát,
megfeleljenek a tiszttel szembeni tár-
sadalmi elvárásoknak, erõsödjön hiva-
tástudatuk, így téve szert tapasztala-
tokra, ismeretekre. A mentor-mentorált
kapcsolat hosszú távra szól, mely túl-
mutat a tanulmányok keretein, és egy
mély, sokoldalú, tartós együttmûködést
feltételez. A mentort értelmezhetjük a
családon kívüli felnõtt bizalmasnak,
vagy kísérõnek a felnõtté válás, illetve
esetünkben a katonává, késõbb pedig
a tisztté válás során. A mentor egy
,,külsõ" segítõ, aki tekintélyével, példa-
mutatásával, illetve személyes irány-
mutatásával segíti a hallgatót a hiva-
tástudat kialakításában, elmélyítésé-
ben, katonai személyiségének kiala-
kulásában. Ezzel együtt tevékenysége
állandó visszacsatolást jelent az okta-
tók, parancsnokok felé a hallgató fejlõ-
désével, motivációjával, a katonai hiva-

tás iránti elkötelezettségével kapcsolat-
ban. A hallgató-mentor viszony akkor
életképes, ha az az egyetemi tanulmá-
nyi idõszakon túlmutat, és egyebek
mellett a munkába állásról, a tisztnek a
végzés utáni munkahelyi beilleszkedé-
sérõl, illetve a kezdeti legalább 2-4
éves ténykedésérõl is információval lát-
ja el a tisztképzõ intézményt.

AA  ZZMMNNEE  mmeennttoorr  rreennddsszzeerree
A mentor rendszer egyfelõl a tiszti

alapképzésben résztvevõ ösztöndíjas
hallgatók társadalmi kapcsolatainak ki-
alakítása-, illetve a civil szférával történõ
párbeszéd megerõsítése érdekében
létrehozandó támogatási rendszer,
másfelõl a szakmai elkötelezettség, a
szakma iránti tisztelet kialakítását célzó
együttmûködési szisztéma.

A mentor rendszer elemei: társadal-
mi mentorok; szakmai mentorok; tanu-
lótársak.

A BEOSZ számára elsõdlegesen a
társadalmi mentori vállalások lehetnek
fontosak ezért tekintsük át ennek lé-
nyegét. 

TTáárrssaaddaallmmii  mmeennttoorrookk  
A társadalmi mentor feladata, hogy

személyes példamutatásán keresztül
részt vegyen a tiszti hallgatók hivatás-
tudatának kialakításában és erõsítésé-
ben, tehetségük kibontakoztatásában,
valamint segítséget nyújtson a hallga-
tóknak a civil szférával való párbeszéd
lehetõségeinek kialakításában. A társa-
dalmi mentorálás lehetõséget teremt

– egyebek mellett – a nyugállományú
tisztek és a honvédelem ügyéért elkö-
telezett civil személyiségek, illetve a
tisztjelöltek közötti szervezett kapcso-
lattartás kereteinek kialakításához.

AA  mmeennttoorr  rreennddsszzeerr  ccéélljjaa
A mentor rendszer a megfogalmazott

követelményekkel összhangban az
alábbi célok mentén fejti ki tevékenysé-
gét: a tisztképzés társadalmi támogatá-
sának erõsítése; a hallgatók hivatástu-
datának kialakítása és megerõsítése; a
hallgatók katonai közegbe történõ beil-
leszkedésének segítése; tehetségek
felkutatása, tehetséggondozás; hátrá-
nyos helyzetûek felzárkóztatásának se-
gítése; a civil szférával történõ párbe-
széd lehetõségeinek bõvítése; a nyug-
állományú tisztek és a honvédelem
iránt elkötelezett civilek, illetve a tisztje-

löltek közötti szervezett kapcsolattartás
kereteinek megteremtése; a hallgatók
anyagi támogatási lehetõsége keretei-
nek bõvítése; a tanulmányok segítése;
szakmai kultúra, a választott szakma
iránti tisztelet kialakítása; a frissen fel-
avatott tiszt szakmai környezetbe törté-
nõ beilleszkedésének segítése;  az
egyetem civil kapcsolatainak erõsítése. 

AA  mmeennttoorr  rreennddsszzeerr  ffeellaaddaattaa
A fenti célok elérése érdekében a

mentor rendszer feladatai kiemelten: a
katonai pálya iránti elkötelezettség, a
parancsnoki felelõsségvállalás erõsíté-
se; a hallgató önkéntes feladatvállalá-
sának erõsítése, a tiszti attitûd kialakí-
tása; a folyamatos tanulmányi és kato-
nai elõmenetel értékelése; a kimeneti
teljesítmény értékelése, a kiválasztott
tehetségek utógondozása, elõmenete-
lük követése,  a rendszer tapasztalatai-
nak feldolgozása, illetve a civil hallga-
tók körében történõ adaptálása; speci-
ális mentorálási szisztéma kialakítása
a hátrányos helyzetû hallgatók felzár-
kóztatása, elõmenetelük fokozott nyo-
mon követése érdekében; a szakmai
kvalitások erõsítése, az elsõ tiszti be-
osztásban felmerülõ szakmai, és em-
beri problémák kezelése.

A mentor rendszer szervezeti felépí-
tése

AA  VVééddnnöökkii  TTeessttüülleett
A mentor rendszert a Védnöki Testü-

let irányítja, melynek tagjai az 1990
utáni idõszakban nyugállományba vo-
nult MH parancsnokok, vezérkar fõnö-
kök közül 5-7 fõ. A testületi helyek elsõ
alkalommal meghívás, illetve felkérés
alapján kerülnek betöltésre, ezután pe-
dig már maga a testület tölti fel a ké-
sõbb megüresedõ helyeket. Elsõ alka-
lommal felkérést kapott Lõrincz Kálmán
vezérezredes, dr. Deák János vezérez-
redes, dr. Végh Ferenc vezérezredes,
Fodor Lajos vezérezredes, dr. Szenes
Zoltán vezérezredes és Havril András
vezérezredes. A Védnöki Testület ülé-
sein állandó meghívott a hivatalban lévõ
vezérkar fõnök és a ZMNE rektora.

AA  MMeennttoorr  TTeessttüülleett
A mentorokat társadalmi szerveze-

tek, HM szervek és MH szervezetek je-
lölik, vagy önként jelentkeznek, illetve a
hallgatóknak is lehetõségük van a saját
ismeretségi körükbõl mentort választa-
ni. A meghatározott követelményeknek
megfelelõ mentorokat a Védnöki Testü-
let kéri fel a feladat elvállalására. A fel-
kérést elfogadó mentor a Mentor Tes-

Nekünk való – tennivaló
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Amikor szóba került, hogy meg kelle-
ne beszélnünk a 2010-es év program-
ját, még nem tudtuk, hol is üljünk le
ezeket az égetõ kérdéseket megvitat-
ni. Aztán jött egy jó ötlet, és elhatároz-
tuk, hogy Csopakra megyünk, ahol két
napban is lehetõségünk lesz az esz-
mecserére. Szerencsére Esküdt Lajos
nyugállományú ezredes bajtárs sze-
mélyében olyan emberre találtunk, aki
lelkesített bennünket, nyugodtan vág-
junk bele. Ezt követõen pedig – már a
helyszínen – a pályázatokkal kapcso-
latos teendõket osztotta meg velünk. 

Nagy meglepetésünkre Várpalota
bemutatása helyett elõször a móri bo-
rokat ismertette meg velünk két na-
gyon jól felkészült sommelier bajnok

(borpohárnok), illetve borkirálynõ, õk a
csókakõi Szent Donát Borrend tagjai.
Ez megadta a találkozó alaphangját,
mivel szerencsére lelkes borbarát kö-
zösségre találtak.

Bemutatkozott a régiónak a kisbéri
Perczel Mór Hagyományõrzõ Egyesü-
let, amelynek vezetõje Békási Imre – a
3. számú lapunkban a Perczel Mór ün-
nepségrõl szóló írásunkban sajnálatos
módon rosszul jelent meg Békási Imre
nyá. alezredes úr neve. Ezúton kérünk
elnézést a hibáért (a szerk.) –, aki sike-
resen irányítja lelkes kis csapatát a
Vértes aljában. Beszélt a gondjaikról,
amelyek alapvetõen nem az egyesüle-
ten belül vannak, hanem inkább a tá-
mogatási lehetõségeik korlátait tükrö-

zik. De azért nem csüggednek, mindig
megkísérlik a lehetetlent. A bontóból,
egyéb helyrõl megvásárolt technikai
eszközöket felújítják és kiállítják, be-
mutatókat rendeznek. Legutóbb Szé-
kesfehérváron a Nagysándor laktanyá-
ban tették ezt a repülõnapon.

Abban maradtunk, hogy két helyen
is katonanemzedéki találkozót szerve-
zünk (Kisbér, Sárbogárd). Ezzel is nö-
velve a lehetõségét a tagok ötletei
megvalósításának.

Többen felvetették azt is, miért ne
lehetne együttmûködési szerzõdést
készíteni a tagegyesületek között?
Ebben is megállapodtunk, a többi már
az elnökök dolga. Ugyanígy felvetõ-
dött annak a gondolata, hogy köz-
hasznúak legyenek-e a klubok?  E
kérdésben megoszlottak a vélemé-
nyek, abban maradtunk, hogy még
jobban körbejárjuk a területet a döntés
elõtt. De természetesen minden tag-
egyesület saját maga kell, hogy dönt-
sön a kérdésben.

A KDR legújabb tagja a Krajczáros
Egyesület, melynek vezetõje Németh
István nyugállományú ezredes, aki
pénzügyi vonalon segíti a tagegyesü-
letek munkáját, és egy pályázati felhí-
vás megvalósítására invitálta az elnö-
köket. Ezen kívül sok hasznos ötletet
vetett fel, amelyeket a tagegyesületek
vezetõi még ,,fontolgatnak".

ERDÕS GÉZA NYUGÁLLOMÁNYÚ

ALEZREDES

KDR-RÉGIÓVEZETÕ

Értekezlet – borkóstolóval

tület tagjává válik. A Mentor Testületet
a vezetõ mentor fogja össze és koordi-
nálja.

AA  MMeennttoorr  TTeessttüülleett  ffeellaaddaattaaii
A Mentor Testület a Védnöki Testület

iránymutatásai alapján, a vezetõ men-
tor koordináló tevékenysége mellett az
alábbi feladatokat látja el: közös szem-
lélet kialakítása a mentorok között a
mentor rendszer mûködése tekinteté-
ben; mentorok egymás közötti kapcso-
lattartásának megvalósítása, párbe-
széd kialakítása a Mentor Testület ke-
retein belül; tapasztalatcsere a mentor
rendszer mûködésének folyamatos fej-
lesztése érdekében; a mentor rendszer
képviselete, népszerûsítése; testületi
részvétel egyetemi rendezvényeken,
programokon; a mentor rendszer mû-
ködési tapasztalatainak elemzése, ér-
tékelése; tájékoztatás, illetve beszámo-

lás a Védnöki Testület felé a Mentor
Testület munkájáról.

KKii  lleehheett  mmeennttoorr??
A mentor rendszer alapja a mentorok

megfelelõ kiválasztása, illetve felkészí-
tése a mentorálási feladatra. 

A társadalmi mentorok az alábbi kri-
tériumoknak kell, hogy megfeleljenek:
legalább 40 éves életkor; nyugállomá-
nyú tiszt, vagy a honvédelem ügyéért
elkötelezett civil személyiség; büntetlen
elõélet; nem lehet a mentorált közeli
hozzátartozója; nem lehet a mentorált-
tal függelmi viszonyba, nem lehet okta-
tója, nevelõje; lehetõleg életvitelszerû-
en Magyarországon élõ személy le-
gyen; írásbeli nyilatkozatban vállalja a
mentori feladatot.

A szakmai mentor a katonai szerve-
zetek által jelölt fiatal tisztek, akik a kö-
vetkezõ kritériumoknak kell, hogy meg-

feleljenek: hivatásos állományú; leg-
alább 2, max. 10 éve végzett a katonai
felsõoktatási intézményben; szakmai-
lag és emberileg felkészült; fegyelmi
fenyítés hatálya alatt ne álljon; bírja
elöljárói támogatását.

A BEOSZ elnöksége  határozatban tá-
mogatja a mentor rendszert, a men-
torálást egyúttal  javasolja és kéri a tag-
egyesületeit, tagságát, hogy abban vállal-
janak aktív szerepet. Az elnökség tagjai
körébõl már 8 fõ jelentkezett társadalmi
mentori feladatra. A  mentori tevékeny-
ség BEOSZ szintû feladatainak koordiná-
lásával az elnökség Ocsovai János nyá.
ezredest az érdekvédelmi alelnököt bízta
meg. A teljes mentori rendszer megte-
kinthetõ a www.zmne.hu. honlapon. Men-
tori feladatra jelentkezni a BEOSZ összes
elérhetõségein keresztül telefon, internet
fax, levél útján lehetséges.
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A Stefánia Palotában nemrég egy kitün-
tetési ünnepségen láttam elõször
Kablay Lajosnét, aki bár túl van a kilen-
cedik X-en, elegánsan öltözködött, so-
kat mosolygott, talpraesetten és szelle-
mesen beszélt. Elmondta, hogy örült a
honvédelem érdekében végzett munká-
ját elismerõ kitüntetésének, de igazán
arra büszke, hogy a húsz éve eltávozott
férjérõl – aki 1956 õszéig a repülõtiszti
iskola parancsnoka volt – Szolnokon te-
ret neveztek el, mellszobrot állítottak a
tiszteletére ahol minden évben emléke-
zõ ünnepséget rendeznek. Számára
Kablay Lajossal, a szeretett férjjel együtt
töltött négy évtized alatt halmozódtak fel
élete legszebb emlékei.

Amikor férje katonai pályafutásáról
kérdeztem, szinte felvillanyozva mesél-
te, hogy az 1911-ben született és hadi-
árvaként felnevelkedett Kablay Lajos,
1934-ben végezte el a Ludovika Akadé-
miát, s bár a képzettsége alapján mû-
szaki alakulatnál volt az elsõ beosztása,
1940-ben már a légierõ légifénykép-ér-
tékelõ csoportjánál tevékenykedett. A
Kassai Repülõakadémián, a második vi-
lágháború idején tankönyvként használ-
ták a Légi felderítés címû munkáját,
amely 1956-ig fontos kézikönyv volt a
magyar légierõnél. Kablay Lajos fõhad-
nagyként pilóta kiképzést is kapott,
1944-ben a sikeres harci bevetések
után megkapta a Signum Laudis kitün-
tetést, és századossá léptették elõ.

1945 tavaszán szovjet hadifogságba
került és egy halászati szövetkezetben
dolgozott, ahol a német és a francia
nyelvtudását az orosszal is gazdagítot-
ta. A hadifogsága idején értesült felesé-
ge szülés közbeni haláláról, így amikor
1948-ban hazatért a hadifogságból, Má-

ria lányát magához vette. Rozika 1948-
ban ismerkedett meg a férjével és 1949-
ben – amikor Kablay Lajos százados-
ként a Szolnokon felállított repülõ tiszti-
iskolán alegységparancsnok lett –
összeházasodtak. Kablay Lajost 1951-
ben kinevezték a Kilián György Repülõ-
Hajózó Tisztiiskola parancsnokának.
Ezután nehéz emberpróbák következ-
tek, hiszen éjt-nappallá téve, nemcsak a
repülõtiszt képzés szervezése, irányítá-
sa volt a feladata, hanem a helyõrség
parancsnoki teendõket is ellátta. Jellem-
zõ, hogy a jó parancsnoki munkáját
mindenki elismerte, 1952-ben alezre-
dessé léptették elõ. További katonai
szolgálata során többé már nem léptet-
ték elõ, hiszen mint volt ludovikás tisz-
tet, mindvégig a gyanakvás légköre vette
körül.

1956 novemberében egyre feszülteb-
bé vált Szolnokon is a politikai légkör,
bár egyetlen puskalövés sem dördült el,
Kablay Lajos tisztjei, katonái mindenhol
ott voltak, ahol kellett, õrizték a középüle-
teket, vigyáztak a rendre, parancsnokuk
utasításának megfelelõen mindig elke-
rülték, elkerültették a lehetséges ütközé-
seket.

Jellemzõ karakterére, hogy a feszült
idõben a csapatzászlót még személye-
sen, otthonában is õrizte. Támadhatat-
lanságát az 1957-tõl kezdõdõ politikai
megtorlás kikezdte. Tartalékállományba
helyezték, egy rosszindulatú feljelentés
alapján bíróság elé állították.

Rozika férje koholt vádak alapján 11
hónapig volt vizsgálati fogságban, s bár
a bíróság a vádak alól felmentette, 47
éves korában eltávolították a hadsereg-
bõl és a szerény nyugdíját késõbb a ve-
lencei halgazdaságnál kapott jövede-

lembõl egészítette ki. Jellemzõ, hogy a
repülõtiszti iskolán a 80-as években
egyre többször hívták meg a nyugdíja-
sok találkozójára. Élete végéig köztisz-
teletnek örvendett, de az 1987-ben be-
következett haláláig nyilvánosan nem
beszélhetett arról, hogy mi történt Szol-
nokon 1956 drámai napjaiban. Lelkiis-
merete mindvégig tiszta volt, s nem vé-
letlen, hogy a rendszerváltás után posz-
tumusz ezredessé léptették elõ, és
Szolnokon történelmi személyiségként
emlékeznek rá.

A Kablay Lajos Veteránrepülõ Bajtársi
Egyesület kezdeményezésére 2002-
ben a város egyik szép terén felállították
Fáskerti Zsófia szobrászmûvész Kablay
Lajost idézõ mellszobrát. Az ismerõsei
által csak Rozikának hívott katonaöz-
vegy pedig õrzi a férjétõl kapott emlék-
kincseit.

K. L.

Rozika emlékkincsei
A kitüntetett katonaözvegy

Elég csúnya idõre ébredtünk ezen a
napon, a székesfehérvári Helyõrségi
Mûvelõdési Otthonban azonban a
gyülekezõ hölgyek kezdték felmelegí-
teni a hangulatot. Elõször Bódi János-
né Irénke érkezett. De hát miért is?
Igen, a BEOSZ Közép-dunántúli Régió
szervezésében megrendezett nõk-öz-

vegyek találkozójára. Aztán érkeztek a
többiek, a Nyugat-dunántúli Régióból
(Gyõr, Szombathely, Zalaegerszeg),
valamint a Dél-dunántúli Régióból
(Kaposvár, Nagyatád, Marcali). Tatá-
ról is megérkezett két jó kedélyû
asszony. És végezetül ugye a helyben
lakók is megérkeztek, így összegyûl-

tünk vagy ötvenen, hogy egymást túl-
harsogva elmeséljük egymásnak a kö-
zelmúlt történéseit.

Mert mi volt a célja ennek a találko-
zónak? Elsõsorban az, hogy az öz-
vegy nõk érezzék a törõdést ezen a
kétévenként megrendezett fórumon.
Bár egyesek szerint évente is meg le-
hetne tartani! A lényeg, hogy jó han-
gulat legyen, és meleg, barátságos a
légkör. Ehhez a Fejér Megyei Honvéd

Hangulatos találkozás



Nyugállományúak Székesfehérvári
Klubja oszlopos tagjai is hozzájárultak,
hiszen forró kávéval és friss pogácsá-
val várták a résztvevõket.

Az érdemi munkáról a meghívott elõ-
adók gondoskodtak, mint Gál Andor
nyá. ezredes, a BEOSZ jogi képviselõ-
je, Sztanó Zsuzsanna õrnagy asszony,
a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügy-
nökség Illetmény, Munkaügyi és Nyug-
díjmegállapító Igazgatóság Nyugdíj-
megállapító Osztály osztályvezetõ he-
lyettese, a BEOSZ Tanácsadó Testület
tagja, valamint Tóth Attila zászlós, a
székesfehérvári Toborzó és Érdekvé-
delmi Központ munkatársa, akik felké-

szültségüket bizonyították az adott té-
mákat illetõen. Sok kérdés merült fel,
amelyekre szívesen válaszoltak a fel-
kért elõadók. Szó esett a nyugállomá-
nyú katonaözvegyek jogosultságairól,
ellátásukról és az özvegyi nyugdíjról.
Természetesen a hallgatóság vélemé-

nyét is meghallgattuk, öröm-
mel nyugtázta mindenki,
hogy a nyugállományú klu-
bokban a nõtagozatok ered-
ményesen mûködnek, ren-
geteg programot valósíta-
nak meg, jól érzik magukat. 

Nem rejtette véka alá véleményét
Bódi Jánosné sem, aki a BEOSZ nõta-
gozat vezetõjeként foglalta keretbe
azokat az erõfeszítéseket, amelyeket
az özvegyek érdekében tett a testület.
Felvetõdött a kérdés, hogy a jövõben
ne csak a nõi özvegyekkel törõdjünk,
hanem a férfiakkal is, mert mi állítólag
esetlenebbek, gyámoltalanabbak va-
gyunk, mint az ,,erõsebb nem képvise-

lõi", ha magunkra maradunk. Ha van
benne igazság, ha nincs, a jövõben
mindenképpen változtatnunk kell ezen,
és javaslom, ezen túl úgy rendezzük
meg az ehhez hasonló találkozókat,
hogy ,,Nõk-özvegyek-egyedülállók-férfi-
ak", és így talán minden kategória –
akiket sajnálatos módon érint a sors –
részt tud venni ezeken a rendezvénye-
ken.

ERDÕS GÉZA NYÁ.ALEZREDES

KDR RÉGIÓVEZETÕ
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Elsõ alkalommal került sor a rend-
védelmisek Észak-magyarországi Régi-
ós találkozójára és a régióhoz tartozó
egyesületek közötti 2. lõversenyre, a
RENYUBE (Rendvédelmi Nyugdíjasok
Bajtársi Egyesülete) szervezésében,
Bátonyterenyén.

A három megyébõl szép számmal
megjelent bajtársak és a külföldi vendé-
gek a lövészeten kívül ultiban és lengõ
tekében mérhették össze tudásukat. Vol-
tak, akik kipróbálták a sétarepülést, vol-

tak, akik bor és jóféle kisüsti pálinka kós-
tolásával múlatták az idõt. A BEOSZ ve-
zetése és több szponzor jóvoltából
számtalan díj talált gazdára. Házigaz-
dánk és vendéglátónk a DÁTÉ panzió
vezetõje, a jóízû gulyásleves és palacsin-
ta elismeréseként egy emléktárgyat ve-
hetett át a BEOSZ alelnökétõl. A kelle-
mes környezetben és jó hangulatban,
hagyományteremtõ szándékkal megtar-
tott rendezvény, bízunk benne, hogy va-
lóban hagyománnyá válik.

Az ezredes 
Goethe-
receptje
Hármas ünnepet ült a Noszlopy
Gáspár Honvéd Nyugállományú-
ak Klubja Kaposváron. Az aradi
vértanúkról emlékeztek meg a
Helyõrségi Mûvelõdési Otthon
udvarán álló kopjafánál, aztán
sokkal vidámabb eseményeket,
az idõsek napját és a klub meg-
alakulásának 45. évfordulóját ün-
nepelték.

Az országban is egyedülálló-
nak mondható aktivitású klub
178 tagot számlál, közülük több
mint százan vettek részt a ren-
dezvényen. Kovács Sándor ezre-
des, a Nyugat-magyarországi
Hadkiegészítõ Parancsnokság
parancsnoka kifejtette: talán nem
véletlenül van az idõsek napja
éppen õsszel; ahogy az évnek
ebben a szakaszában tele van a
kamra az egész évben megter-
mett finomságokkal, úgy az em-
ber is tele van ebben az életkor-
ban tapasztalatokkal, bölcses-
séggel. Ez pedig olyan érték,
amit az idõsek a maguk segíteni
és tenni akarásával szívesen ad-
nak át, a fiataloknak pedig érde-
mes meghallgatniuk. A fiatalsá-
got nem lehet receptre kiváltani.
Viszont – idézte az ezredes
Geothe ,,receptjét" – napi egy
költemény, egy kellemes zene,
egy szép festmény és egy jótett
széppé varázsolja ezt a kort.

Pásztor István ezredes a klub
csaknem fél évszázados történe-
tét elevenítette fel. Mint elhang-
zott: vannak olyan értékek, ame-
lyek egy katona számára függet-
lenek az aktuális elnevezéstõl,
társadalmi berendezkedéstõl.
Ilyen a zászló, amely minden
korban az együvé tartozás, a
tisztelet és a becsület jelképe. A
kaposvári helyõrség parancsno-
ka a klubnak a 45. évforduló al-
kalmából, az utódok tisztelete je-
léül adta át a díszzászlót.

Rendvédelmis vetélkedés

Pincerendszer szemle Kõbányán
A Bem József Bajtársi Egyesület nemrégiben Bánáti Rudolf önkormányzati
képviselõ közremûködésével látogatást szervezett a kõbányai Dreher Sör-
gyár 1-es telepéhez tartozó pincerendszerbe.

A 180 ezer négyzetméter alapterületû, fésûs elrendezésû járatrendszer -
ahol több száz évig kõfejtés volt – jelenleg üresen áll, a fölötte lévõ területen
az önkormányzat lakóparkot és kulturális centrumot szeretne kialakítani.

A hatalmas pincerendszerben egykor malátaüzem mûködött, a második vi-
lágháború idején még repülõgép motor összeszerelõ gyárat is telepítettek
ide. A békésebb idõkben pedig gombát termesztettek benne.

AA  ""BBAAJJTTÁÁRRSSAAIINNKKÉÉRRTT""  AAllaappííttvváánnyy
kköözzhhaasszznnúússáággii  aaddaattaaii  aa  22000088..  éévvrrõõll

II..  BBeevvéétteelleekk

1. magánszemélyek támogatása         x
2. jogi személyek támogatása 100 000 Ft
3. NCA  pályázatok               984 000 Ft
4. SZJA 1 %-a                             7 000 Ft
5. kamatok                               342 000 Ft  
öösssszzeesseenn                                                            11  443333  000000  FFtt

IIII.. KKiiaaddáássookk

1.  segélyek                             595 000 Ft
2.  szervezetek támogatása 1 145 000 Ft

3.  személyi jellegû kiadások
(megbízási díj, bérjárulék)   1 414 000 Ft
öösssszzeesseenn                                                            33  115544  000000  FFtt

Ezúton köszönjük az SZJA 1 %
felajánlásokat! A támogatási összeget az
Alapítvány a mûködésére használta fel.
A közhasznúsági jelentés eredeti
példánya  az Alapítvány székhelyén
(1087 Budapest Kerepesi út 29/B.)
megtekinthetõ, a
www.bajtarsainkert.freeweb.hu lapról
szabadon letölthetõ.

DR. ABONYI MÁTYÁS NYUGÁLLOMÁNYÚ

EZREDES, KURTÓRIUMI ELNÖK
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A keszthelyi Bethlen Gábor Nyugdíjas
Klub 2009. október 2-án ünnepelte
alapításának 40. évfordulóját. A nem
mindennapi esemény alkalmából ren-
dezett ünnepi megemlékezésre, a
megjelent 75 fõ klubtagon kívül, szá-
mos prominens sze-
mélyiség is – köztük
Varga László mk.
dandártábornok, a
Magyar Honvédség
12. Arrabona Lég-
védelmi Rakétaez-
red parancsnoka,
valamint László Atti-
la a BEOSZ Nyu-
gat-dunántúli Régió-
vezetõje is – elfo-
gadták a klub
meghívását. A ke-
rek évfordulós szü-

letésnaphoz kötõdõ ünnepi beszédet
Monduk József, a HEMO egykori igaz-
gatója tartotta, amelyben kiemelte a
nyugdíjas klub elmúlt 40 esztendejé-
nek fontosabb állomásait, sikereit. Az
ünnepi beszédet követõen Iharosi Zol-

tán nyugállományú alezredes, a klub
elnöke, Ruzics Ferenc, Keszthely vá-
ros polgármesterének, valamint dr.
Vadai Ágnes a honvédelmi minisztéri-
um államtitkárának köszöntõjét ismer-
tette a megjelentekkel. Ezt követõen

Kalanovics István nyugállományú
rendõr alezredes, a vezetõség nevé-
ben, az idei esztendõben kerek év-
fordulós születésnapjukat ünneplõ
nyugdíjas klubtagok részére adott át
egy-egy külön erre az alkalomra ké-
szített palack bort. Az ünnepi vacso-
ra elfogyasztását követõen baráti
beszélgetés, valamint a régi katona-
emlékek felidézése zárta a születés-
napi megemlékezést.

IHAROSI ZOLTÁN NYUGÁLLOMÁNYÚ

ALEZREDES, KLUB ELNÖK.

Ezen gondolat jegyében, immár 20
éve ápolja és õrzi Tolna megye kato-
nai hagyományait a Honvéd Hagyo-
mányõrzõ Egyesület Szekszárd Me-
gyei Jogú Városi Tagozata. Az egye-
sület tevékenységét Kovács János
nyugállományú õrnagy fogja össze.
Az elmúlt húsz év munkájának gyü-
mölcse, számos már a feledés homá-
lyába veszett hadisír felkutatása, gon-
dozása. Átszervezések vagy egyéb
okok miatt felszámolt laktanyák törté-
netének megírása, egykori ,,ludoviká-
sok" megkeresése, és a sort még

hosszasan lehetne folytatni. Munkájuk
elismeréseként dr. Vadai Ágnes a
Honvédelmi Minisztérium államtitkára
emléklapot, prof. dr. Király Béla a
Nemzetõrség Fõparancsnoka csapat-
zászlót és zászlószalagot adományo-
zott az egyesületnek.  A jeles évforduló
megünneplésére stílszerûen a szek-
szárdi vármegyeháza egykori légoltal-
mi pincéjében mûködõ Baka Múzeum-
ban került sor. A gyûjtemény elsõ és
második világháborús relikviáknak, tü-
zérségi és gyalogsági eszközöknek,
korabeli, egykoron a mindennapok ré-

szét képezõ használati tárgyaknak ad
otthont. A múzeum anyagát össze-
gyûjtõ és gondozó Tálosi Zoltán és
Borbandi György az 56-os nemzetõr-
ség tiszti keresztjét és a nemzetõrség
Kossuth-címerrel ékesített turulmada-
rát vehette át dr. Haag Évától Szek-
szárd város alpolgármesterétõl és Fe-
hér István nyugállományú fõtörzszász-
lóstól, ezzel is hangsúlyozva, hogy a
katonai hagyományõrzés, elõdeink
tisztelete mindannyiunk közös ügye. 

KVANDUK TAMÁS SZÁZADOS

,,Hagyományainkban van a jövõnk és a becsületünk"

A Bethlen 40 éves



Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány-
nak (továbbiakban: közalapítvány)
szociális segélyezésre a tárgyévben
összesen 39 639 ezer forint céltámo-
gatás áll rendelkezésére. Ezen ösz-
szegbõl a 14/2002. (III. 29.) HM rende-
let alapján 33 539 ezer forintot a hon-
védség gondoskodási körébe tartozó,
szociálisan rászorulók részére lehet
felhasználni. A céltámogatásból 
31 309 e Ff felhasználására a Toborzó
és Érdekvédelmi Irodák (Központok),
míg 2 230 ezer forintra az MK Katonai
Felderítõ Hivatala tehet javaslatot. Az
egyes Toborzó és Érdekvédelmi Iro-
dák (Központok) részére felhasználható
keretet a közalapítvány kuratóriuma az
MH Személyzeti Fõosztállyal együtt-
mûködve alakította ki, amelyrõl a tájé-
koztatót megkapták. A közalapítvány
internetes honlapján (www.hka.hu)
közzétételre került a szociális segélye-
zéshez történõ hozzájárulás követel-
mény és feltételrendszere, valamint az
egyes személyeknek adható támoga-
tás mértéke. 

A gondoskodási körbe tartozók 
segélyezése során a Toborzó és 
Érdekvédelmi Irodák (Központok) a 
nyugállományú klubokkal
együttmûködve arra töre-
kednek, hogy a kedve-
zõtlen élethelyzetû sze-
mélyek szociális segély-
hez jussanak. A szociális
segélyezés elsõ félévi ta-
pasztalatai alapján meg-
állapítható, hogy a javas-
lattevõk nagyobb figyel-
met fordítanak azon 70
éven felüli nyugállomá-
nyúakra, akiknek a nyug-
állományba helyezése
15-20 évvel korábban
történt és a nyugdíjeme-
lést sokszor meghaladó
infláció miatt romlott szo-
ciális biztonságuk. A gon-
doskodásra szoruló má-

sik veszélyeztetett rétegét az egyedül
élõk, az egy nyugdíjból élõ házaspá-
rok, a katonaözvegyek, a súlyos be-
tegségben szenvedõk, illetve a kiskorú
gyermeket eltartók jelentik. Van a se-
gélyezetteknek egy olyan rétege is,
amely szinte mindennapi megélhetési
gondokkal küzd. Az okok, amelyek a
kérelmekben is megfogalmazásra ke-
rültek – legtöbbször több tényezõbõl (a
feleség nem szerzett nyugdíjjogosult-
ságot, alacsony nyugdíjjal rendelkezik,
a család egyik-másik tagja súlyos be-
teg, huzamosabb orvosi kezelésre
szorul, vagy éppen ezzel összefüggés-
ben sokat költenek gyógyszerek stb.)
tevõdnek össze.

A segélykérõk megélhetését jelentõ-
sen befolyásolja, hogy jövedelmük
nagy részét leköti a nyugellátásukhoz
képest igen magas lakásrezsi költség.
Nehéz helyzetben vannak a magukra
maradt, lakásban egyedül elõ, sokszor
önmagát ellátni képtelen idõsek. Gon-
dozásukat, ápolásukat sok esetben a
gyermekek sem tudják tartósan vállal-
ni, mert saját családjuk fenntartása,
esetleg hiteltörlesztések nem teszik le-
hetõvé a betegápolás miatt a munká-

ból történõ kiválást, kiesést. Az ilyen
helyzetbe került személyek gondozá-
sáért, ellátásáért jelentõs összeget
kénytelenek fizetni.

A kuratórium – figyelemmel a kérel-
mezõ élet és jövedelmi helyzetére – él
a méltányossággal és indokolt esetben
az általánosan meghatározottnál na-
gyobb összegû szociális segélyt ítél
meg a rászoruló számára. Olyan sze-
mély esetében, aki – bár szociális
helyzete kielégítõ, váratlanul olyan
helyzetbe került, hogy anyagi támoga-
tása indokolt, a kuratórium szintén él a
méltányosság lehetõségével.

A honvédség gondoskodási körébe
tartozók részérõl szociális segélyezésre
az elsõ félévben összesen 654 fõ ké-
relme érkezett be a közalapítványhoz.
A kuratórium 545 fõ kérelmét támogat-
ta, 109 fõét nem fogadta el. A tárgyév-
ben biztosított céltámogatás összegé-
bõl az elsõ félévben összesen 17 013
ezer forint került felhasználásra. A
megítélt szociális segély egy személyre
vetített összege 31 216 forint, amely
meghaladja az öregségi nyugdíj legki-
sebb összegét (28 500 forint). Az elsõ
félévben a célcsoportokra tekintettel a
segélyezettek köre, illetve a ki fizeté-
sek az alábbiak szerint alakultak:
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A segélyezés fél éve

* Az MK Katonai Felderítõ Hivatalának biztosított keretbõl, polgári állományból nyugdíjba kerültek segé-
lyezésére is tesz javaslatot.

Összességében a szociális segélyezésre biztosított céltámogatás felhasználása, a közalapítvány alapí-
tó okiratában, valamint a szolgáltatási szabályzatban meghatározottakkal összhangban történt. A második
félévre rendelkezésre álló 16 526 ezer forint biztosítja a szociálisan rászorulók segélyezhetõségét.



A BEOSZ Elnöksége és a barátok köszöntötték Erdõs
Lászlót (60.) és kedvesét, születésnapjuk alkalmából.
Egy csokor rózsa és egy üveg BEOSZ itóka mellett
Sipos Géza elnök méltatta a BEOSZ-ban és a közösség
érdekében végzett eredményes munkájukat, minden jót
kívánva az ünnepelteknek. Finom falatok és kellemes
nedû mellett jó hangulatban idéztük fel a régi emlékeket.
Erdõs Laci a BEOSZ alapító harcosa, Mara az örökmozgó
BEOSZ leánya, ma is sokat dolgoznak a nyugdíjasok ér-
dekvédelmében, a szervezet sikeréért. Kedves ,,Hadifo-
goly" barátunk, és Mara, mindkettõtöknek boldog éveket,
erõt, egészséget kívánunk.

BARÁTI ÜDVÖZLETTEL: 
JOBBÁGY TÓNI
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Születésnapi köszöntõ

A kerek évfordulók alkalmasak a szám-
vetésekre. Készülve a szövetség 20. év-
fordulójára kötelességünk is visszatekin-
teni a megtett útra, s ha vannak haszno-
sítható következtetések, azokat le kell
vonnunk a jövõ érdekében.

Húsz évvel ezelõtt a 18 alapító tag-
szervezet stabil fundamentumot rakott
le, egy a  honvédelmi ágazat környeze-
tében tevékenykedõ, a honvédelem
ügyét, eszméjét zászlajára tûzõ és alap-
vetõen a nyugállományú katonák érdek-
védelmét ellátó civil szervezet számára.
A szervezet megizmosodása, kiterebé-
lyesedése a kilépések ellenére is egy si-
kertörténet. Ma már 130 szervezetben
tízezernél is több katona és özvegye,
rendvédelmiek, polgárõrök és mások
széles tábora találja meg számítását (ér-
dekét) a szövetségben.

Ma, a szövetség anyagi támogatásá-
val, színes, sokirányú munka folyik a ci-
vil szféra részét képezõ tagegyesületek-
ben, tagszövetségekben. Munkájuk ré-
szét képezi a hagyományok ápolása, a
szabadidõ tartalmas kitöltése, a sze-
mélyre szabott, emberközeli szociális
gondoskodás, önkormányzati és állami
feladatátvállalás és sok más egyéb.
Mindezekhez, mint a háborúkhoz is
pénz kell. Tagegyesületeink többsége,
az idõs generáció versenyhátránya elle-
nére, képes volt a tanulásra s a civilek
forráspiacán versenyképesen küzd meg
nap mint nap a tagokat szolgáló progra-
mok anyagi biztosításáért.

A szövetség egésze, mint a HM ernyõ-
szervezete, a két évtized során viszony-

lag könnyen jutott hozzá, a nem ellen-
szolgáltatás nélküli támogatásokhoz.
Azonban a felvállalt célok megvalósításá-
ban nem vagyunk egyedül. Vannak ver-
senytársaink az élet minden területén.
És éppen most kell megtapasztalnunk,
hogy a szûkülõ állami forrásokból szövet-
ségünk is kisebb támogatásban része-
sült. A legnagyobb ernyõszervezet nim-
busza, a tekintélyes BEOSZ elnök kijáró
képessége, ma már nem elegendõ.
Szûkség van a megújulásra célkitûzése-
ink, tartalmi munkánk minden területén. 

Meg kell újítani az érdekvédelmi mun-
kát. Érezze a nyugdíjas, özvegy bajtárs
és bajtársnõ, avagy a rendvédelmi ága-
zattól hozzánk kerültek, Szombathelyen
és Nyíregyházán egyaránt, hogy a tag-
szervezet, a szövetség munkája róla
szól, érte van.

Tudnunk kell profi módon forrást sze-
rezni az állami, önkormányzati és civil
piacokon, a gazdasági szférában az
Unió pályázatain. A szövetség vezetése
erre nincs felkészülve annak ellenére,
hogy e területen történtek erõfeszítések
s vannak látványos, de nem megalapo-
zott sikerek.

Tudnunk kell értéket felmutatnunk és
adnunk cserébe, mert az ingyenétkezés
korszaka lejárt. Az elmúlt húsz év során
született értékeink elavultak, elkoptak.
Ma már kiüresedett, sõt megszûnt a ka-
tonanemzedéki találkozók sorozata. Má-
sok szervezik a Honvédbálokat, amely-
bõl egy ideig mi is profitáltunk. A két-
évente megrendezett nyugdíjas fóruma-
ink iránt nem érdeklõdik a politika. Ma a

nyugdíjas katona és rendõr a társada-
lom nem kellõen megbecsült tagja, önhi-
báján kívül. Rendeztünk békedemonst-
rációt és gyûjtéseket a szolidaritás je-
gyében s voltak közöttük sikeresek és
sikertelenek egyaránt. Szövetségünknek
nincs hagyományápolási koncepciója.
Ennek ellenére, a tagegyesületek ilyen
irányú munkája színes, tartalmas, sok-
irányú.

Gondoljuk csak meg hogyan reagál-
tunk az önkéntes haderõre való áttérés-
re? Partnerünk-e a szerzõdéses kato-
na? Milyen a viszonyunk a hivatásos ka-
tonákkal? A katonai szervezetek nélküli
megyékben kik és hogyan ápolják az év-
százados katonai hagyományokat?
Nem lehetne-e intézményesíteni? 

A méltó ünnepléshez, a megújuláshoz
minden tagunk véleményére, javaslatai-
ra szükségünk van. Kezdjünk el gondol-
kodni s a mai kor követelményeihez, tár-
sadalmunk jelen állapotához igazítani e
viszonylag nagy múltú szervezet min-
dennapi életét, rövid és hosszú távú cél-
jait. 

Gondolkodjunk, majd cselekedjünk
mindannyiunk közös hasznára.

TÓTH SÁNDOR NYÁ. EZREDES

EGYESÜLETI ELNÖK, RÉGIÓVEZETÕ

Évfordulóra készülünk
Húszéves a BEOSZ



Az õsszel öt szál gyertyát gyújtottunk
a Bajtársi Dalárda születésnapi tortá-
ján. 2004 októberében tizenöt lelkes
nyugállományú katonával megalakult
a dalárdánk. Azóta évente 20-25 fellé-
péssel ápoljuk a szép magyar katonai
hagyományokat, népszerûsítjük a ka-
tonadalokat. Folyamatosan szélesítet-
tük repertoárunkat. Elõször betyárda-
lokkal, bordalokkal, majd  népdalok-
kal, az utóbbi idõben ,,retro" dalokkal
és karácsonyi énekekkel. Az elsõ év-
ben csak Marcaliban és környékén
szerepeltünk. 2005-tõl minden évben
részt veszünk a marcali kistérségi
nyugdíjas egyesületek versenyén és a
Somogy megyei Nyugdíjasok Mûvé-
szeti Gáláján.

Fennállásunk óta több megtisztelõ
felkérést kaptunk. Martonvásáron
nemzetközi kórustalálkozón, Komá-
romban a Katonacsaládok Országos
Találkozóján, Székesfehérváron, Szom-
bathelyen katonadal bemutatón, Aba-
sáron a XV. Nemzetközi Katonadal és
Bordal Fesztiválon szerepeltünk. Szí-

vesen megyünk a környezõ falvak kul-
turális rendezvényeire, falunapokra,
nyugdíjas találkozókra. Az utóbbi hó-
napokban több emlékezetes fellépé-
sünk volt. Ezekbõl kiemelhetõ a
Mesztegnyõn táborozó kárpátmeden-
cei fiataloknak adott mûsorunk. Fel-
léptünk a Marcali Nemzetközi Vásá-
ron, Fonyódligeten a megyei nyugdíja-
sok táborában és Székesfehérváron a

katonadal fesztiválon.  Az utazási költ-
ségeket a városi, a megyei, illetve or-
szágos pályázaton elnyert pénzbõl fe-
dezzük. A 16 fõs lelkes csapat, jó kö-
zösséget alkotva heti két próbával
igyekszik minél színvonalasabb mû-
sorral szórakoztatni a közönséget, s
egyben ápolni a katonai hagyományo-
kat és a magyar dalkultúrát.

FEHÉR JÁNOS

A Magyar Honvédség Összhaderõne-
mi Parancsnokság parancsnoka,
Benkõ Tibor altábornagy látta vendé-
gül a Fejér Megyei Honvéd Nyugállo-
mányúak Székesfehérvári Klubja 
tagságát, és a régióban élõ nyugállo-
mányú katonákat, honvédségi közal-
kalmazottakat azon a találkozón,
melyre november 16-án került sor a
parancsnokság épületében. Közel 150
fõ vett részt a rendezvényen. A hely-
színt közös igény és döntés eredmé-
nyeképpen választottuk. Sok, volt kol-
légánk évek óta nem járt az objektum
területén, és szerettük volna megmu-
tatni, hogy az infrastrukturális fejlesz-
tésnek köszönhetõen milyen változá-
son ment keresztül. 

,,A honvédség szerencsésnek
mondhatja magát, mert az aktív állo-
mányból kikerülõ kollégák többsége
soha nem válik el teljesen a rendszer-
tõl. A nyugállományúak jelentik a se-
reg számára az egyik legnagyobb lét-
számú támogatói kört. Nyugdíjasain-
kat tömörítõ, egységbe foglaló szerve-
zetek sokasága szolgálja továbbra is

a honvédelem ügyét, szoros együtt-
mûködésben a jelenkor katonáival. E
nélkül a szervezet nem is lenne élet-
képes, hiszen létünk fennmaradásá-
nak záloga a társadalmi elfogadott-
ság, támogatottság" – mondta köszön-
tõjében Oláh Emil alezredes, a HM
Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns
Szolgálati Ág kiemelt vezetõ lelkésze. 

A köszöntõt követõen került sor a
Bevetési Irány 2009 gyakorlatról ké-
szített film vetítésére, amely amolyan
ráhangolódást jelentett Benkõ Tibor 
altábornagy elõadására. Az MH Összha-
derõnemi Parancsnokságot bemutató
elõadást élénk érdeklõdés övezte. A
parancsnok szemléletesen, érdekesen
mutatta be a szervezet felépítését, te-
vékenységét. Mindenki számára kéz-
zelfogható példákon keresztül szem-
léltette a katonák itthoni és határain-
kon túli, mindennapi feladatait.
Porkoláb János õrnagy, a székesfe-
hérvári Toborzó és Érdekvédelmi Köz-
pont Érdekvédelmi Iroda vezetõje, elõ-
adásában szólt a nyugállományú-akat
érintõ támogatásokról, jogszabályvál-
tozásokról, programokról. 

A rendezvény hivatalos, szakmai ré-
szét követõen az ünneplésé lett a fõ-

szerep. Oláh Emil alezredes meleg-
szívû, bensõséges születésnapi kö-
szöntõje után, a Nyugállományúak
Klubja vezetésének javaslatára, mun-
kája elismeréseként és 80. születés-
napja alkalmából, Benkõ Tibor altá-
bornagy emléktárgyat és elismerõ ok-
levelet adományozott Rádi Ágoston
nyugállományú alezredesnek. Megle-
petésként érkezett a Helyõrségi Kato-
nazenekar Karnizs Csaba százados
vezetésével. Koncertjük dalra fakasz-
totta a jelenlévõket. 

A program végéhez közeledvén,
Szalai Gábor nyugállományú õrnagy,
klubelnök, a megjelentek nevében
megköszönte a meghívást. Elmondta,
hogy soha ennyi fehérvári nyugállo-
mányú katona nem vett még részt
együtt találkozón vagy más rendezvé-
nyen, ami azt mutatja, hogy az igény
és a szándék megvan, csak a lehetõ-
ségeket kell megtalálni. A résztvevõk
a parancsnokság elõtti téren összeáll-
tak egy közös fotó erejéig, majd az ét-
kezdében elfogyasztották a számukra
készített ünnepi ebédet. 

TABINÉ DARABOS ANNA ÕRNAGY

Ötéves a marcali Bajtársi Dalárda
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Erõs kötelékek
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HHaaggyyoommáánnyyõõrrzzõõkk

Egy vasárnap délután elutaztam Kisbérre, a Kossuth utca egyik házába,
ahol kellemes meglepetésben volt részem. A házigazda – ifj. Riez Gyula, a
Civil Inkubátor Ház vezetõje – a jelenlévõk tudomására hozta, hogy itt most
egy kiállításnak és egy könyvbemutatónak adott otthont az intézmény. A
kiállítást és az egész estét Békási Imre, a Perczel Mór Veterán Katonai
Hagyományõrzõ Egyesület elnöke nyitotta meg, aki most szovjet-orosz
egyenruhákat, fegyvereket és egy rádiót állított ki. Homor György – mintegy
a kiállításhoz alkalmazkodva – a ,,Szovjet csapatkivonás térségünkbõl"
címû könyvét mutatta be. Az érdekes elõadást követõen lehetõség nyílt
kérdések feltevésére is, amelyekre az író válaszolt, majd dedikálta könyvét. 

Köszönetet mondhatunk Sárközi József nyá. ezredesnek is, a tatai
Honvéd Bajtársi Klub elnökének, hogy vezetésével többen eljöttek az
eseményt megtekinteni. Az érdeklõdõk kíváncsiságát Szekeres József
nyugállományú ezredes rövid beszámolójával egészítette ki, amikor
ismertette a második világháború fõbb harcait a térségben, valamint pontos
magyarázatot adott a 125 mm-es harckocsi ágyú lõszerének hüvelyérõl és
gránátjának alkalmazásáról, amelynek kazettája a kiállítás egyik darabja
volt.

Szeptember 18-án este a Hegedûs
László Helyõrségi Klubban tartotta
megalakulásának 20 éves évfordulóját
a Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetsége (BEOSZ) tagszervezete, a
Honvédõk Bajtársi Egyesülete Szen-
tes (HOBESZ). 

Az ünnepi megemlékezést Juhász
József nyugállományú ezredes, volt
ezred- és helyõrségparancsnok, mint
levezetõ elnök nyitotta meg. 

A vendégek soraiban helyet foglalt:
Sinyi Imre nyugállományú ezredes, a
Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetsége Dél-alföldi régió korábbi elnö-
ke, az új elnök képviseletében megje-
lent Csóka Tamás nyugállományú ez-
redes, Kun József rendõr fõhadnagy

közrendvédelmi osztályvezetõ a Szen-
tesi Rendõrkapitányság képviseleté-
ben, Kovács István nyugállományú ve-
zérõrnagy korábbi dandár- és helyõr-
ségparancsnok, Varga István mérnök
alezredes a szentesi mûszaki zászló-
alj parancsnokhelyettese, Kiss Miklós
õrnagy a Kelet-Magyarországi Hadki-
egészítõ Parancsnokság, szegedi 2.
számú Toborzóiroda képviseletében,
valamint Bese László nyugállományú
alezredes, a Népmûvészet Mestere és
a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetõ cí-
meket is birtokló mûvész, a fekete ke-
rámia atyja.

A szervezet megalakulásával kap-
csolatos körülményeket, eseményeket
Gergely Csaba nyugállományú alezre-

des, alapító tag ismertette a mintegy
40 fõs hallgatósággal, mely a 23 fõs
tagságon felül a meghívott vendége-
ket foglalta magában. 

A vacsorával egybekötött megemlé-
kezést megtisztelte jelenlétével Szirbik
Imre, városunk polgármestere, or-
szággyûlési képviselõ is, aki méltatta a
honvédségi hagyományokat ápoló, a
bajtársi összetartást megvalósító szer-
vezet elmúlt húsz éves tevékenységét. 

A rendezvény további menetében
elismerõ oklevelek és ajándéktárgyak
átadására került sor, melyek közül ki-
emelkedik Tömböl László mérnök altá-
bornagy, Honvéd Vezérkarfõnök kö-
szöntõ levele és emléklapja, melyet az
Egyesület 20 éves évfordulója alkal-
mából adományozott a szervezetnek.

KASZANYI SÁNDOR MÉRNÖK ÕRNAGY

HOBESZ SZÓVIVÕJE

Fennállásának 35. éves évfordulóját
ünnepelte a Bercsényi Miklós Honvéd-
ségi és Rendvédelmi Szervek Bajtársi
Egyesülete Hódmezõvásárhelyen, a
korábbi Fegyveres Erõk és Testületek
Nyugállományú Tagjainak Klubja. Az
ünnepségen Nagy Pál nyugállományú
alezredes beszédében felelevenítette
az egyesület megalakulásának körül-
ményeit és az elmúlt 35 év nevezete-
sebb történéseit, méltatta az egyesület
tagságának hozzáállását, kitartását,
elõdeik szervezõ, tervezõ tevékenysé-
gét.
Almási István, Hódmezõvásárhely Me-

gyei Jogú Város alpolgármestere fel-
szólalásában kiemelte a bajtársi elkö-
telezettséget és elismeréssel adózott a
klubnak azért, hogy a katonai nyugdí-
jas szervezetünk 35 éve mûködik és a
jövõbe tekint, céljai vannak, akkor ami-
kor sokszor tiszavirág életûek a most
megalakuló szervezetek. 
Az MH Bocskai István Lövészdandár
Mûvelettámogató Mûszaki Zászlóalj
parancsnoka, Szabó Sándor alezredes
kiemelte, hogy az egyesület példaérté-
kû az alakulat számára összetartás-
ban, kitartásban, szellemiségben.
A HM Rekreációs és Kulturális Non-

profit Kft. Hódmezõvásárhelyi Klubja
részérõl Neparáczki Ferenc intéz-
ményvezetõ emlékezett vissza a sok-
éves szoros együttmûködésre, az elõ-
dök példaértékû munkájára.
Kiss Miklós õrnagy a Kelet-magyaror-
szági Hadkiegészítõ Parancsnokság,
2. Toborzó és Érdekvédelmi Iroda
(Szeged) irodavezetõ-helyettese em-
léklapok átadásával köszönte meg az
egyesület korábbi vezetésének azt a
munkát, amit az idõsgondozás és az
érdekvédelmi munka terén végeztek a
nyugállományú katonák és hozzátar-
tozóik körében.

SZÖVEG : KISS MIKLÓS ÕRNAGY

FOTÓ: NEPARÁCZKI FERENC

HHAATTÁÁRROOKKOONN  ÁÁTTNNYYÚÚLLÓÓ  NNYYUUGGDDÍÍJJAASS  KKAAPPCCSSOOLLAATT

Az idén megalakulásának 20 éves jubileumát
ünneplõ Rendvédelmi Nyugdíjasok Bajtársi
Egyesülete (RENYUBE) delegációja a közel-
múltban a Szlovák Rendõr Nyugdíjasok Rima-
szombati Szervezete meghívásának eleget té-
ve, közös tanácskozáson tekintette át, az ed-
digi szoros, de tovább bõvíthetõ együttmûkö-
dés tapasztalatait.
Az egyesületek vezetõi megállapodtak több
olyan határokon átnyúló rendezvény megtar-
tásában, amelyhez közösen benyújtott pályá-
zatok révén kívánnak anyagi fedezetet sze-
rezni.
Az egymást korábbi rendõr-szakmai kapcsolat
révén és barátként is tisztelõ résztvevõk, jó
hangulatban cserélték ki gondolataikat a nyug-
díjas élet határon inneni és túli kérdéseirõl.

20 éves a HOBESZ

35 év – Vásárhelyen 



A XI. Tiszai Euroatlanti Nyári Egyetem 2009. július 19.
és 24. között zajlott le Szentesen. Hallgatóink az ország
20 településérõl, ketten a határon túlról, Újszentesrõl
(Románia) és Topolyáról (Szerbia) érkeztek. Összesen
34 hallgatót fogadtunk. Rajtuk kívül az elõadásainkat
15-20 fõ bejáró hallgató is látogatta. A munka három ta-
gozatban folyt: Nemzetközi kapcsolatok tagozat; Em-
ber és Társadalom mûvelõdésszervezés tagozat; Fel-
sõoktatási ösztöndíjas tagozat.
A Nemzetközi kapcsolatok tagozat vezetõje
dr. Deák Péter biztonságpolitikai szakértõ és
dr. Koós Anna történész voltak. Ehhez a ta-
gozathoz fõként felsõoktatási intézmények-
ben tanuló fiatalok tartoztak. Az Ember és
Társadalom mûvelõdésszervezés tagozat ve-
zetõje Túri Andrea, a program alapítója volt. A
közmûvelõdésben dolgozó és pedagógus hall-
gatói voltak nagy számban ennek a tagozatnak. A Felsõ-
oktatási ösztöndíjas tagozatot Homoki Szabó Edvárd pe-
dagógus, és Hozbor Zoltán, pv. fõhadnagy vezették. 
A jelentkezõk pályázat útján kerültek be a hallgatói kör-
be. A nyári egyetem ebben az évben kapta meg újabb 5
évre a program akkreditációját. Ennek megfelelõen az el-
méleti blokkban a következõ témakörök kerültek szóba:
I. Gazdaság és Biztonság
II. Integráció és Globalizáció
III. Kistérség és Regionális EU
IV. Humánerõ és EU
A gyakorlati blokk csoportbontása: 
Mûvészeti kommunikációs tréning 
Biztonságpolitikai tréning 

Városkutatás 
Rekreációs tréning
Elõadóink nagy szakmai felkészültséggel, kiváló szín-
vonalon tartották meg elõadásaikat.
Közülük csak néhányat kiemelve: Prof. dr. Szabó Já-
nos, a ZMNE rektora - egyben a nyári egyetem rektora;
Dr. Deák Péter; Dr. Koós Anna; Dr. Gazdag Ferenc;
Bánlaki György; Nagy Zsolt, HM Védelempolitikai Fõ-

osztály fõosztályvezetõje; Rábai Zsolt, NATO
PDD; dr. Szenes Zoltán vezérezredes; 
dr. Sztáray Péter, fõosztályvezetõ-helyettes,
Külügyminisztérium; dr. Tálas Péter, PhD. biz-
tonságpolitikus.

Az elmúlt nyári egyetemen elõször fordult
elõ, hogy Rábai Zsolt személyében a brüsz-
szeli NATO központ munkatársa személye-
sen vett részt a munkánkban.  

A lebonyolításban az alapító partnereinken kívül nagy
segítséget nyújtott Szentes város önkormányzata. Ren-
delkezésünkre bocsátották a Városháza Dísztermét, il-
letve a polgármester személyes jelenlétével és közre-
mûködésével állt a program mellé. 

Külön kiemelem a 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki
Zászlóalj hozzáállását a nyári egyetem lebonyolításá-
hoz. Személyes részvételükkel, logisztikai és technikai
téren nyújtott segítségükkel nagyban hozzájárultak a
program sikeréhez.    

A Honvédelmi Minisztérium idén pályázati pénzzel
tudta támogatni a nyári egyetem megvalósítását. Erre a
felhívásra a Pázmán Mihály Színház és Kulturális
Egyesület nyújtott be pályázatot. Az elnyert 800.000,-
Ft-ot így a nyári egyetem programjaira használtuk fel.  

A hallgatók kurzus végi dolgozataiból az olvasható ki,
hogy pozitívan ítélik meg az itt töltött hetet, sok új isme-
retet szereztek és a programokon túl is jól érezték magu-
kat városunkban. 

Az újabb 5 éves akkreditáció birtokában a nyári egye-
tem továbbra is szolgáltatja a kommunikációval foglako-
zó szakemberek, mûvelõdési és oktatási intézmények
dolgozói, valamint az együttmûködõ partnerek tovább-
képzését, országos viszonylatban is. 

BERKI GÁBORNÉ

INTÉZMÉNYVEZETÕ
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Napjainkban a „pénzpiaci válság”,
„válság van” kifejezések lassan már
unalmas végtelenségig szajkózott
szállóigévé váltak. A magyar gazda-
ságot nagyon komolyan érintõ pénz-
piaci válság mindannyiunk életkörül-
ményeit  befolyásolja, vannak olya-
nok, akiknek a mindennapi
megélhetését jelentõsen megnehezí-
tette. A 13. havi nyugdíj eltörlése is
már egy komoly érvágást jelentett a
legtöbb nyugdíjas háztartás számá-
ra, a nyugdíjak inflációval történõ
emelésének mértéke azonban még
nem eldöntött tény. Az sajnos már
most látszik, hogy az idõs korúak a
jövõben is nehezen találnak megol-
dást pénzügyi gondjaikra, pedig az
anyagi biztonság megteremtése
alapfeltétele a nyugodt öregkornak.
Nagyszüleink többsége a világtörté-
nelem egyik legnehezebb idõszaká-
ban voltak aktívak. Idõskorukra igenis
joguk van élvezni az életet a munká-
ban eltöltött hosszú évek után. En-
nek feltételei azonban általában nem
biztosítottak. Magyarországon a ban-
kok nagy részének nem éppen cél-
közönsége a 60 év feletti korosztály.
Ha pénzre van szükségük, az idõsek
sokszor falakba ütköznek, mert a hi-
telintézetek túlságosan kockázatos-
nak ítélik meg a számukra történõ hi-
telnyújtást.

Az FHB ezzel a bevett gyakorlattal
kívánt szakítani, és két termékével,
az „FHB életjáradékkal” és az „idõs-
kori jelzálogjáradékkal” hatékony se-
gítséget kínál az idõskori anyagi
gondok megszûntetésére, a koráb-
ban elért életszínvonal, életminõség
megõrzésére. Az FHB ezen szolgál-

tatásait igénybe vevõ kényelmének
megtartása mellett élvezhetik több-
letjövedelmük elõnyeit.

Kiknek ajánlható a két termék?
Minden olyan 62. életévét betöltött
úrnak és minden 65. életévét betöl-
tött hölgynek, akik ingatlan vagyon-
nal rendelkeznek, és azt úgy szeret-
nék készpénzzé tenni, hogy közben
ne kelljen elköltözni, vagy elhagyni
megszokott otthonukat.

Az életjáradékba felajánlott ingat-
lan tulajdonjoga a szerzõdés kereté-
ben átszáll az FHB Életjáradék Zrt.
tulajdonába, amiért cserébe az ere-
deti tulajdonos élete végéig havi
többletjövedelemben részesül. Ez
olyan, mintha eladná az ingatlanát?

Nem, nem egészen. Az ingatlanel-
adás és az életjáradékba történõ fel-
ajánlás között korántsem tehetõ
egyenlõség.

Hiszen gondoljunk csak bele: az
ingatlan eladásával az eredeti tulaj-
donos lemond minden, az ingatlan-
nal kapcsolatos jogáról. Ezért a kial-
kudott vételárat megkapja ugyan, de
ebben az esetben el kell hagynia ad-
digi otthonát.

Míg életjáradékba felajánlott ingat-
lan esetében teljesen más az eredeti
tulajdon jogállása. Ez esetben a tu-
lajdonjogáról lemond ugyan, azon-
ban a haszonélvezeti jog jogosultja
továbbra is õ marad, amely nagyon
erõs garanciát jelent arra, hogy élete
végéig élvezhesse otthona kényel-
mét, sõt, ha szeretné, bérbe is ad-
hatja azt, így az FHB életjáradék
mellett további többletjövedelemhez
juthat. 

Az ingatlanadó híre egyre több
idõs ember érdeklõdését
keltette fel az életjáradék
programmal kapcsolat-
ban. Mi a helyzet az
életjáradékba felajánlott
ingatlanok ingatlanadó-
jával?

A 2009. LXXVIII: tör-
vény foglalkozik az
egyes nagy értékû va-
gyontárgyakat érintõ adó
meghatározásával. Az
adófizetési kötelezettség
alapértelmezésben csak
a 30 millió forint forgalmi
értékeket meghaladó la-

kóingatlanok esetében keletkezik.
Fõszabályként az ingatlan tulajdono-
sa kötelezett az adó megfizetésére,
kivéve, ha a vagyoni értékû jog (pl.
haszonélvezeti jog) terheli az ingat-
lant, mert ebben az esetben a va-
gyoni értékû jog jogosultja (azaz a
haszonélvezeti jog jogosultja – azaz
a Járadékos ügyfél) lesz kötelezett
az adó megfizetésére. A 62. életévü-
ket betöltött embereknek azonban le-
hetõségük van arra, hogy az általuk
lakhatásul szolgáló lakóingatlan után
esedékességkor ne kelljen megfizetni
az adót, azaz életük végéig kérhetik
az adófizetés felfüggesztését.

A fenti törvényt 2010. január 1-jétõl
lehet majd alkalmazni, addig még
akár változhat is. Az FHB Életjára-
dék azonban biztos havi jövedelem-
kiegészítést jelent, amely teljesebbé
és zavartalanná teszi minden FHB
járadékos nyugdíjas életét.

Felmerülõ kérdéseivel hívja fel az
FHB Járadékvonalát a helyi tarifával
hívható 06-40-322-322-es telefon-
számon. Biztosan megtaláljuk az
egyedi igényeire szabott pénzügyi
megoldást.

Segítünk, hogy könnyebb legyen
az élet.
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