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Esélyegyenlőségi nap



A Millenáris Parkban színes ven -
dégsereg jelent meg május 8-án. A
reggeltõl késõ délutánig tartó prog -
ramkavalkádon az egészségesek és a
fogyatékkal élõk egyaránt jól szóra koztak.

A rendezvényt a Szociális és Mun -
kaügyi Minisztérium támogatta, s ezen
a napon az esélyegyenlõség nagy -
követei Lang Györgyi és Hajós András
voltak. A rendezvény megnyitóján az Ani-
mal Cannibals adott koncertet és szép
sikere volt az Obsitos zenekarnak is,
amely a legnépszerûbb katonaindulókkal
mutatkozott be.

Az Esélyegyenlõség Napján sorra
került rendezvényen mindenki meg -
tapasztalhatta, hogy milyen nehézséggel
néznek szembe mindennapjainkban a
hátrányos helyzetû emberek. A ren -
dezvényen sok érdeklõdõ állt meg a
BEOSZ sátra elõtt, ahol az elnökség két
tagja, Daróczy Ferenc és Esküdt Lajos
nyugállományú alezredesek válaszoltak
– többek közt – arra a kérdésre: hogyan
érvényesül az esélyegyenlõség a
seregben. 

Szó volt azokról a roma származású
szerzõdéses katonákról, akik közül jóné-
hányan még a missziós szolgálatban
is igen derekasan helytálltak.

KÉP ÉS SZÖVEG: KACSÓ LAJOS

Esélyegyenlőségi nap a Millenárison



Nem démonizáltuk múltunkat, és nem
démonizáljuk a lehetõségeinket sem.

Tagjaink és az egyesületek egyre
szûkülõ (élet-) lehetõségeit kell vé -
denünk akkor is, ha egyre kevesebb illú-
ziónk maradt a szolidaritást illetõen.
És ebbõl a szempontból teljesen
mindegy, ki van hatalmon. 

A közeli és távolabbi közös jövõnk
attól függ, hogy a Szövetség hogyan
érvényesíti, védi a számára fontos
értékeket, hogyan mûködik, milyen
módon viszonyulunk egymáshoz, a
hatalomhoz, és az igazán fontos
ügyekhez. Tiszteljük-e továbbra is a
szabályokat, van-e stabilitás, egység
a vezetésben, változik-e a szemlélet,
megvan-e a szervezet anyagi bizton-
sága?

Állandóságra van szükség a szem -
léletben, a munkában, a határozott-
ságban, és az érdekvédelemben. 

Szervezetileg  önállóan, de nem egye -
dül kell dolgoznunk, a párt po litikához
képest semlegesen, felelõ sen, az élet
kereteit adó egyesületek tá mogatásával.

Vigyünk több kedvet és akaratot a
válaszainkba, erõt a kérdéseinkbe.
Lelkesítõ jelszavak helyett a részleteket
is elemzõ háttérmunkára van szükség.
Kevesebb statisztikát, több jó szám -
vetést. Felelõs tisztségviselõket, az érté -
keket jobban elismerõ közéletet. Szak -
mai tudást, jó típusú ethoszt, ön kén -
tességet. Olyan elnökséget, amely nem
„vezet”, hanem képvisel, koordinál,
támogat és szolgáltat.

Annak minden szinten történõ belá-

tását, hogy a BEOSZ nemcsak ön ma -
gától függ: a partnerekre (társadalom –
kormány – honvédelmi tárca, ön kor -
mányzatok, civil és korosztályos szer -
vezetek) szüksége lesz a jövõben is.

Több érdekvédelmi és szociális tar -
talmú cselekvést, a politikai és szakmai
döntések kedvezõ befolyásolása ér -
dekében. Ez legyen a Szövetség domi-
náns tevékenységi célja és tartalma.
Élvezzen elsõbbséget az érdekvédelmi
és szociális cselekvés az akciókkal
szemben. A BEOSZ ér dek eket képvisel
és jogokat véd!

Az elnökség pénzügyileg is legyen cse-
lekvõképes, megalapozottság és gaz-
daságos-takarékos mûködés szük séges.
Javítanunk kell az információáramlást.
Bőviteni szükséges az online szolgál -
tatásokat. A szemléletformálás iránya-
célja az lehet, hogy a tagok és szer -
vezetek „tömegesen” legye nek képesek
a szó szoros értelmében szá mot vetni
a saját és a Szövetség lehetõ ségeivel és
képes ségeivel. Álmodni? Az ördög
sohasem azt viszi el, aki ébren van!

SIPOS GÉZA
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Mire ezek a sorok megjelennek, már
ismerni fogjuk a honvédelmi tárcán belü-
li legfontosabb személyi változásokat.
Az „elköszönõknek” megköszönjük a
tisztes séget, a velünk szembeni
lojalitást, az idõsügyben tanúsított
együttmûködést. Személyes életükben
sok sikert kívánunk!

A fontos beosztásokba kerülõ új ve -
zetõknek mindenek elõtt gratulálunk! Mi
készek vagyunk a jól mûködõ, hosszú
távú együttmûködésre. Érdekünk
fûzõdik ahhoz, hogy a BEOSZ a jövõben

is olyan sikeres partnere legyen a hon-
védelmi tárcának, mint ahogy ez az
elmúlt két évtized gyakorlata volt.
Számítsanak ránk, bízzanak bennünk.
Mi hiszünk a szolgálati státuszunkban,
a generációk közötti, tettekben
megnyilvánuló szolidaritásban, az
együttmûködõ hatalomban, a ka -
tonaközösségek iránti felelõsségben,
mások méltóságának feltétlen tisz -
teletében.

Sipos Géza 
nyugállományú ezredes, elnök 
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Az Elnökség néhány tagja és az iroda
dolgozói részére kiemelkedõ fon tosságú
feladat volt a BEOSZ 20. évfordulójával
összefüggõ teendõk el végzése. (Feb-
ruár 17-18. Balatonkenese, február 26-
án HM–I. külföldi ven dégekkel, újság
különszámának és könyvünknek meg -
jelentetése, a rendezvényekhez és
kiadványainkhoz támogatásszerzés
stb.). A résztvevõk visszajelzései szerint
ezek jó hangula tú, céljukat elérõ
programok voltak.

Február 28-án választmányi ülést
tartottunk. A döntések (tagfelvétel, Elnök-
ség beszámolójának és 2010. évi
tervének elfogadása) érdemiek, fonto-
sak és lényegében egyhangúak voltak.
Kiemelem a Szövetség választmánya
által elfogadott jubileumi állásfoglalást,
mely a BEOSZ közeljövõjére vonatkozó
egyik legfontosabb dokumentum. 

A Szövetség két régiója – 3 me gyében
– befejezte az SZMM által támogatott
Idõsek Akadémiája képzéssorozatot. A
szervezõk kiemelkedõ munkát végeztek.
Tóth Sándor, Fekete István, Magócsi
Zoltán, Esküdt Lajos és Németh
Károlyné, valamint az elnök az SZMM-
tõl és az Országos Idõsügyi Tanácstól
„Elismerõ Oklevelet” kapott. Az Or -
szágházban megtartott záró ren dez -
vényen a BEOSZ elnöke felszó la lásában
kiemelte a rendezvények tar talmi fon-
tosságát, a nagy érdeklõdést, a

képzéssorozat folytatása igény lését. A
Szövetségtõl mintegy 6-700 fõ vett részt
a megyei és budapesti rendezvényeken,
melynek „követ kez ményei” az egyesü-
letek életében kell, hogy hassanak.

Az Országos Idõsügyi Tanácsülésén
véleményezte az INS cselekvési tervét
(2010-2012), melyet a kormány elfoga-
dott.

A Honvédelmi Idõsügyi Tanács (Kar -
cagon) megtartotta soros ülését, amely

az IT ciklusban végzett mun -
káját értékelte, és javaslatokat
fogalmazott meg a továbblé pés
lehetõségeirõl.

A HÉF Debrecenben tartotta
ülését, a helyi BEOSZ-szer -
vezet kép viselõinek (5 fõ) jelen-
létében. A nap irendek közül
kiemelkedett a helyi dandár
parancsnokának tájékoztatója
a szervezet szociálpolitikai
munkájáról. A BEOSZ megkö -
szönte az egyesület támo -
gatását, és ezt kérte a jövõre
vonatkozóan is.

A BEOSZ elnöke részt vett és
köszöntötte a HOKOSZ-t 10.
évfordulója alkalmából. (Elnök-
nek Péter László ezredest, az
elnökség tagjává Gondos
Ferencet választották meg).

A BEOSZ aktív segítséget
nyújtott a NYOK 20. évfordulós

programjaihoz (Kiállítás, kulturális
mûsor). A BEOSZ a NYOK-tól díszok-
levelet és emléktárgyat vehetett át.

Február 19-én a SZEF szer ve zésében
részt vettünk a nagyobb társadalmi
szervezetek vezetõi értekezletén. Leg -
fontosabb téma a gépjármû igénybe-
vételére vonatkozó utasítás ér telmezése
volt – új intézkedést kez deményeztünk.
A BEOSZ elnöke külön megbeszélésen
kezdeményezte a 2010. évi HM-BEOSZ
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Nagy szükség van az olyan szerve -
zetekre, egyesületekre, mint amilyene-
ket a BEOSZ és a HOKOSZ tömörít. A
katonai szervezetekbõl hosszú évtizedek
szolgálatát követõen nyugállományba
vonuló, a szerve zet hez és a katonás
rendhez, a pa rancsokhoz szokott ka tonák
részére a civil világ talán egy kicsit isme-
retlen. Ezt az ismeretlenséget oldja, a
meg szokott közösséghez tartozást élteti,
s a még meglévõ tettrekészséget táplálja
a bajtársakat tömörítõ, összefogó klub
és klubhálózat. A nyugállo má nyúak
szervezeteinek mûködése ugyan akkor
nemcsak a jelennek szól, hanem a jövõ
nyugállományú generációinak is alapot
teremt, az õ érdeküket is felvállalja, és
számukra is feladatokat határoz meg.

A Magyar Honvédség kéri és várja a
nyugállományúak segítõ közremû kö -
dését: hiszen a honvédelmi eszme fenn-
tartásában, az alkalmanként szükséges
pályára irányításban is nagy segítséget
tudnak nyújtani. Mert vannak olyan
megyék, ahol a toborzó- és ér dek vé delmi
irodák munkatársain kívül nem
szolgálnak aktív katonák, nincs alakulat.
Ezeken a helyeken a nyugállo má nyúak

nemcsak az egykor ott települt alaku-
lat múltját képviselik, hanem az önkéntes
magyar haderõ jelenét, sõt jövõjét is.
E helyszíneken a nyugállo mányúak
jelentik a legfontosabb kap csolatunkat a
tár sadalommal. Az, hogy a Magyar Hon-
védség a társadalomban elfogadott intéz-
mény, nemcsak a jelen katonáinak
érdeme, ez a nyugállományú kato nák
sikere is. Õk olyan képes sé gekkel
rendelkeznek, amelyeket csak a had-
sereg tagjai sajátíthatnak el. Ezeket a
képességeket a bajtársak és a lakos ság
érdekében öntevékenyen végzett fel-
adatokkal megoszthatják, jobbító szán -
dékkal hasznosíthatják. A nyug -
állományúak egyesületeinek, klubjainak
léte, szövetségbe tömörülése e szán -
dékokat felerõsíti, támogatja. 

A Magyar Honvédség anyagi ereje
függvényében a jövõben is igyekszik
a mûködéshez segítséget adni, hiszen
a nyugállományúak szervezeti megala -
kulásuk óta a honvédség stratégiai part -
nerei, és a remények szerint ez a kö vet -
kezõkben is így lesz.

TÖMBÖL LÁSZLÓ

VEZÉREZREDES

A vezérkari fõnök a nyugállományúakról

Stratégiai partnerektámogatási szerzõdés megkötését. Több
fordulós tár gya lás sorozat eredménye-
ként a szerzõdést aláírtam, a támogató
és az ellenjegyzõ záradéka aláírása
folyamatban.

A civil szervezetek találkozóján a
BEOSZ-t Magócsi Zoltán alelnök, a HM
„elköszönõ” értekezletén Ipacs József
üv. elnök méltóképpen képviselte.

A HM TVB május 21-ét elõkészítő
értekezletén a nagyszámú BEOSZ-
javaslatokat Magócsi Zoltán eredmé-
nyesen támogatta.

A régióvezetõk értekezletén az elnök-
ségi munkaterv szerinti témákon túl a
résztvevõk tájékoztatást kaptak a
„nyugdíjas kutatás” lénye gérõl, céljairól,
a BEOSZ-t érintõ konkrét feladatokról.

Az iroda munkáját minõsíti az NCA-tól
kapott ellenõrzés kiváló értékelése.

Április 7-én részt vettünk a Fiumei úti
temetõben átadott Központi Katonai
Temetõ és Kegyeleti Hely (52-es par -
cella) avató rendezvényén.

Tárgyalásokat folytatunk a Varsói
Katonai Mûszaki Akadémia volt hallga-
tóinak egyesületével (elnöke: Balogh
János mk. ezredes) a szervezeti
együttmûködés lehetõségeirõl.

Levélben lemondott tisztségérõl Páll
Sándor alelnök, és Fenyvesi Péter HIT
tagságáról.

Kérem tájékoztatóm tudomásul vé telét.
SIPOS GÉZA

NYÁ. EZREDES

ELNÖK



A Szövetség megalakulásának 20. év -
fordulója jó alkalom a különbözõ szám -
vetések elkészítésére, így arra is, hogy
kötetlenül elbeszélgessünk a múlt, a
jelen és a jövõ kérdéseirõl.

Többek javaslatára (elsõsorban Pintér
Feri kezdeményezésére) egyetértés ala-
kult ki abban, hogy érdemes lenne szót
váltani egyesületünknek és a kör -
nyezetünkben élõknek a BEOSZ jövõjé-
ért felelõsséget érzõ néhány kép -
viselõjével. Nem célunk a BEOSZ fóru-
mai, testületei helyett elvégezni a
számvetést, sem újrafogalmazni a jövõt.
Csupán egy fórumnak, a gondolatok
összevetésére lehetõséget biztosító
alkalomnak tekintjük a találkozást –
nyitotta meg a beszélgetést Szekeres
István nyug állományú dandártábornok,
majd így folytatta:

Van néhány olyan kérdés, amelyrõl
úgy éreztük, érdemes széles kõrben,
„nem hivatalosan” eszmét cserélni, beval-
lottan persze, alakítva, formálva a
testületek majdani döntéseit is. 

Ilyen kérdésekre gondoltunk:
– a BEOSZ, az egyesületek helyze-

tének értékelését és a jövõ várható
változásaira való reagálást, s ezek alap-
ján végig gondolva a stratégia fõbb irá-
nyait: megerõsítésük és/vagy módo -
sításuk szükségességét;

– a honvédelem támogatásának, a

hagyományápolásnak a tennivalóit;
– az érdekvédelem erõsítését, a

nyugállományú szervezetekkel történõ
kapcsolatot, együttmûködést;

– a társadalom figyelmét, szimpátiáját
felkeltõ programok, akciók lehetõségét;

– a szervezettség növelésének fel-
adatait;

– a fiatalok Szövetségbe való bevo-
násának lehetõségeit;

– a szakszerû és hatékony mû kö -
déshez szükséges személyi és anyagi
források megteremtését.

Véleményem szerint számos okból fel -
erõsödött a nyugállományúak civil
szervezeti érdekvédelmének szüksé -
gessége és je lentõsége. Szinte ma -
tematikai összefüggés szilárdságával:
ahogy csökkent a sorkatonai szolgálat
megszûnésével, NATO tagsá gunkkal, a
társadalom honvédelmi ér dek lõdése, úgy
kényszerült a BEOSZ mind nagyobb
hangsúlyt adni az érdekvédelemnek
(persze, számos más oka is van: pl.
létszám). A fõ hangsúly a mû kö dé -
sünkben ma a nyugállományúak szer -
vezete, a nyugállo mányúak képvisele -
tét, érdekvédelmét ellátó szervezet-jel-
legen van. 

Talán törvényszerû, hogy így alakult,
de megalakulni nemcsak ezért alakul-
tunk és persze, nem is csak ezt
végezzük. A honvédelem ügyének

szolgálata az abszolút prioritás, több
okból is: 

– Mert ez volt megalakuláskor az elvi
alapja az összefogásunknak, a ka -
tonagenerációk megszólításának, és
nem csupán az „egy szakmabeliek”
szervezkedése. 

– Másrészt a nyugállományú katonák
érdekvédelme, a nyugállományúak
érdek képviselete sem  lehetséges egy,
a társadalom figyelmét,  társadalmi
jelentõségét, befolyását, erõforrásait
folyamatosan vesztõ honvédség  mellett.
Ha a honvédség „eljelentéktelenedése”,
humán és anyagi erõforrásainak
szûkülése folytatódik, még a meglévõ
vívmányaink megõrzésére sincs esé-
lyünk. (Az aktívak, a HOSZ is nehezen
találja a hatékony érdekvédelmi esz-
közöket).

Harmadrészt, alkalmi szövetségeket
lehet és kell is kötni a „szakmánk”
érdekvédelmére, de a szolgálat terheinek
arányos kompenzálására széles
társadalmi támogatást kialakítani-elér-
ni, csak a honvédelem ügye melletti
nemzeti összefogás esetén lehetséges. 

–S végül: mert egy csupán
korosztályos érdekvédelmet ellátó
szervezetbe nehéz hívni, várni a fiata-
lokat.

Tehát az eredményeket és a
tennivalókat is innen javaslom meg -
közelíteni. Szintén nem kap kellõ hang-
súlyt munkánkban a hagyományõrzés.
Hogy teljesen világos legyek: ha ez csak
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a régmúltról, Mátyás „feketeseregérõl”,
a szabadságharc honvédeirõl, a fegy-
vernemek kialakulásának forrásvidékérõl
szól, de mindenféle – fõként politikai –
okokból nem tudjuk vállalni a tagság,
meg a társadalom többségét is érintõ
Magyar Néphadsereget (számos had-
tudományi értékelés szerint a magyar
történelem legjobb hadseregét), akkor
ez inkább csak egy hobbi lesz a sok
közül. S olyan nagyon sok van (ma már
meghatározó a sport, szabadidõs
szervezetek befolyása az NCA dönté-
seire, míg a miénk elhanyagolható).
Persze van MEBSZ, MVRSZ – de õk
is szívesebben emlékeznek a régiekre,
mint a II. világháború utáni légierõ
megteremtõire, élenjáróira, hõseire.

Elvi jelentõségûnek tartom a felada-
tok között szólni arról is, hogy a jövõnk
záloga a több lábon állás. A HM – MH-
ra támaszkodás, valamint a korosztályos
szervezetekkel való összefogás mellett,
minden szervezetünknek nyitni kell a
helyi társadalom, a helyi civil közélet, az
önkormányzatok felé. Települési civil fóru-
mok, közösségi házak, szociális ellátó
rendszerek mûködnek mind több helyen,
önkormányzati felhívások, kezdemé nye -
zések, támogatások adnak csatlakozá-
si lehetõséget. S akkor még nem beszél-
tem az NCA-ról. Kissé bonyolult a
pénzügyi bürokrácia, de minden szer -
vezetünk hozzájuthatna 100-500 ezer Ft
mûködési támogatáshoz: szorozzuk be?!

Sok szervezetünknél adottak a
közhasznúság elérésének lehetõségei:
bõvíthetné a mozgásteret, s a forrás- és
adománygyûjtés lehetõségeit.

Herczeg Ottó nyá. ezredes, a BBBE
tiszteletbeli elnöke a 20 éve történtekrõl,
a BEOSZ megalakulásáról beszélt.
Véleménye szerint az 1989-es indulás-
ban az ér dekeknek, az érdek érvé -
nyesítésnek meg határozó szerepe volt.
Több szervezet elnevezésében is ben-
ne volt az érdekvédelem. A BEOSZ,
megalakulását követõen jelentõs át -
alakuláson ment keresztül.  Induláskor a
tagok és az elnökök is szinte mind hiva-
tásos állományúak voltak. A BEOSZ  a
hivatásos állományú katonáknak a
szervezeteként jött létre. Emlékezete
szerint a megalakulást követõen rövid
idõ alatt lényegében megtorpan a
Szövetség mûködése. A HM vezetése
egyrészt módosította a szolgálati sza -
bályzatot, s a módosítás megtiltotta a
hivatásos katonáknak, hogy ér dek -
védelmi szervezeteknek tagjai legyenek.
Másrészt az elbizonytalanodás mellett a

meg torpanáshoz hozzájárult az is, hogy
a tagok és a vezetõk nagy része rövid
idõ alatt nyug állományba került. Lé -
nyegében ezek eredményeként a
BEOSZ a nyugállo mányúak szer ve -
zetévé alakult át.

Herczeg Ottó megemlékezett a
BEOSZ megalakulását személyes
részvételével is támogató két mi nisz -
terhelyettesrõl, Nárai Istvánról és Hor-
váth Istvánról is. Vissza emlékezése
szerint a megalakulást három tagú elõké-
szítõ bizottság szervezte, tagjai voltak:
Antal Pál elnök, Herczeg Ottó titkár és
Bisi Tibor. Feladatuk volt a közgyûlés és
az alapító okirat elõkészítése, a tá -
bornokok közül arra alkalmas elnök fel-
kérése. Megkeresésükre Simon Sándor
tá bornok vállalta a jelöltséget, akit az ala-
kuló közgyûlés meg is választott. 

Megemlékezett a Szövetség elneve-
zése és jelmondata körüli vitákról is. Sok
vitában sikerült meggyõzni a többséget,
hogy a Bajtársi Egyesületek Országos
Szövetsége elnevezést fogadják el. Ekkor
született meg – javaslatát elfogadva –
a Szövetség jelképe és jelmondata is:
a Kossuth címer, rajta egy kard és egy
puska, valamint a jelmondat, „A haza
minden elõtt”. 

A hozzászólásában elmondta, hogy a
megalakulástól 11 évig volt a Balassi
elnöke, és a Szövetség elnökségében
is dolgozott. Azóta is – amennyire egész-
ségi állapota engedi – szívesen részt
vesz a ren dez vényeken és figyelemmel
kíséri a nyug állományúakat érintõ
ügyeket. Kü lönösen sérelmesnek tartja,
hogy a honvédségi nyugdíjas otthoni ellá-
tás ügye 2001-óta sem oldódott meg.

Sipos Géza nyá. ezredes, a BEOSZ
elnöke, hozzászólása elején meg -
köszönte a Balassinak, hogy meg -

szervezte, elõkészítette a találkozót.
Részletesen szólt a Szö vetség 20.
évfordulóra történõ felkészülésérõl.
Véleménye szerint a Szövetség nap -
tárában egy piros betûs ünnepre,
évfordulóra és nem sorsfordulóra
készülünk.  Most a 20. évfordulóra az
elnökség nem tervezi a stratégia felül-
vizsgálatát, 2012-ig nem kíván az alap-
dokumentumokhoz hozzányúlni. Ugyan -
akkor elkészült és a választmányon elfo-
gadásra került a nyugállományúak jubi-
leumi állásfoglalása. Javasolta, hogy a
következõ ciklusra készüljünk fel a
stratégiai szintû felülvizsgálatra is. Fel-
kérte a Balassit, hogy 2012-ig  csinál-
junk hasonló kerekasztal beszélgeté-
seket.

Megköszönte az 1996-tól, elnökké vá -
lasztása óta a jelenlévõktõl kapott sok
segítséget. Bejelentette, úgy tervezi,
hogy 2012-ig ezt az elnöki ciklust végig
csinálja, de a következõ idõszakban az
elnökségben is fiatalítást kell vég re -
hajtani.  Kiemelte, hogy szükség van fia-
talításra a tagegyesületekben is, hiszen
vannak olyan egyesületeink, ahol 70
éves az átlagéletkor, és helyenként
nagyon döcögõssé vált az egyesület irá-
nyítása. Úgy ítélte meg, hogy a HOSZ
megalakulása, megerõsödése részben
magyarázza az aktív állomány elmara-
dását, de kudarca a Szövetség mun -
kájának, hogy a fiatalon nyugállományba
kerültek közül nem tudott utánpótlást
szerezni.

Kritikusan szólt arról is, hogy a
BEOSZ-nak nincs hagyományápolási
stratégiája. Ezen a téren már a közeli
jövõben fordulatot szeretne elérni. 

Hozzászólásában fontos kérdésként
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emelte ki a tagszervezetek helyzetét, az
egyesületek egy részénél a mûködési
le hetõségek beszûkülését, a központot
érõ indokolatlan kritikákat a segítség
és a pénzügyi támogatás elégtelensé-
géért. Részletesen szólt az országos
szervezet irányításának, finanszírozá-
sának bonyolultságáról, a BEOSZ
mûködésének anyagi forrásairól, az
érdekvédelmi munka tárca támo ga tá -
sáról. Értékelte a tagszövetségek
(HOHE, Veterán Repülõk Szövetsége,
Ejtõernyõs Szövetség) helyzetét, akti-
vitását, a Határõr és Rendõr Szövetség
már bejelentett csatlakozását. Jelentõs
újításként jelentette be, hogy az idei az
elsõ a BEOSZ életében, hogy az éves
terv forintra kiszámítva készült el és kerül
megküldésre a tagegyesületeknek. Ez
a BEOSZ terve, ennyi támogatást tudnak
adni. Az egyesületek által befizetett tagdíj
30 %-át kiadják a régióknak, s a régiók
ezt oszthatják el. A régiókhoz tartozó
egyesületek dönthetnek annak a fel-
használásáról. Összességében mintegy
7 millió forintot tervez az elnökség az
egyesületeknek nyújtani.

Hozzászólása végén elismeréssel
szólt az elnökségnek a most funkcionáló
tagjairól, Ipacs József ügyvezetõ el -
nökrõl, Magócsi Zoltán vezetésével az
iroda mûködésérõl, Ocsovai János
meghatározó szerepérõl az érdek vé -
delemben.

Kelemen József  nyá. altábornagy, a
BEOSZ korábbi elnöke hozzászólását
szintén a múlt felidézésével kezdte.
Hangsúlyozottan szólt az akkori honvé-
delmi vezetésnek a rendszerváltáskor
tett lé péseirõl, a bajtársi szövetség meg -
alakítására való tudatos felkészülésérõl.
A „honvédelmi rendszerváltás” elõké-
szítésében különösen emlékezetes volt
számára részvétele az 1990 már ciu -

sában Kárpáti Ferenc miniszter vezette
delegációval egy finnországi látogatáson.
Azt a feladatot kapták, hogy a kint
tartózkodásuk alatt vizsgálják meg a hon-
védelmi viszonyokat, mit ír elõ a finn alkot-
mány, hogy határozza meg a honvéde-
lem szerepét, rendjét. Megnézték az ala-
kulatoknál a tisztek, a katonák közötti
viszonyokat, milyen a katonák szerepe,
milyen szövetségek mûködnek, hogyan
ápolják a hagyományokat. Hogyan
mûködik a hadsereg a demokráciában,
hogyan mûködik a demokrácia a had-
seregben. Ma is úgy értékeli, hogy a
látogatás rengeteg tapasztalatot adott.
Ezeket a tapasztalatokat, vissza gondolva
a BEOSZ kezdeteire, jól tudta haszno-
sítani, hiszen õ vette át Simon Sándortól
a Szövetség elnöki feladatait.

Rengeteg tapasztalatot szereztek az
emberi jogok kiterjesztéséhez, s ennek
részeként, az elsõ honvédelmi tör vény -
ben, a nyugdíjasok jogainak elismerte-
téséhez. Ezek a jogok folytonosságot
nyertek, s hosszú viták során valósultak
meg. Ez a szövetségnek is nagyon
komoly védelmet jelent. 

A BEOSZ tevékenységében erõs
oldalnak minõsítette a szervezeti
struktúra kialakítását és megerõsödését.
Az évek során, véleménye szerint,
kialakult és stabilizálódott az irányítás,
az együttmûködés.

Kelemen József nagyon nagy súlyú -
nak nevezte a nemzedéki kapcsolatok
felvállalását: a „Kézfogás a Honért” gon-
dolat elfogadtatását. Miként fogalmazta:
példát adtunk a társadalmi kiegyezésre
és a békére. A BEOSZ ezt õrizze meg
és folytassa minden viszonyok között.

Igen eredményesnek nevezte a
BEOSZ két évtizedes küzdelmét a
szuverenitásunk megõrzéséért. A
BEOSZ nem tûnt el a süllyesztõben,
mert nem darabolták szét a belsõ har-
cok, s mert – bár lojális volt a mindenkori
kormányzat, tárcavezetés irányában –
nem kötelezte el magát egyetlen párt
politikája mellett sem. 

A BEOSZ 20 évét elemezve bonyolult
feladatnak és rendkívül fontos vív -
mánynak értékelte az együttmûködés
és a szolidaritás érvényesítését a
különbözõ érdekvédelmi szervezetek
közötti kapcsolatokban. A honvédelem
területén az elmúlt két évtizedet jellemzõ
nagyfokú bizonytalanságot, s mind -
ezeknek a személyi állományra gyako-
rolt negatív hatásait nem sikerült meg -
szüntetni. A stabilizáció nem következett
be, a bizonytalanság ma is fennáll. Az
eddigi kormányok nagy hibájának mi -
nõsítette, hogy mindent pusztán pénzbõl
akartak megoldani. A pénz sem volt ele-
gendõ, de a legnagyobb hiba a
társadalom megszólításának elmara-
dása volt. Véleménye szerint az embe-
reket – miként az a nálunk gyakran
példaként emlegetett fejlettebb orszá -
gokban természetes – az állampolgári
felelõsség és önkéntesség alapján
kellene bevonni a honvédelmi munkába.
(polgárvédelem, polgárõrség, stb).
Társadalmi-politikai hiba, hogy ezt nem
tudjuk elérni. Ez a helyzet, a társadalmi
szervezetek tudatos bevonásának elma-
radása a hivatásos hadsereg szemében
leértékel bennünket: csupán nyugdíjas
kluboknak, nosztalgiázó, délutáni kár -
tyapartikkal az idõt elütõ nyugdíjas
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szervezeteknek tartanak bennünket.
Nem kerül meghallgatásra sok-sok fel-
ajánlásunk, a mindenkori honvédelmi és
katonai vezetés részérõl nem sikerült
magunkat partnerként elfogadtatni. Pedig
elõbb-utóbb rá kell jönniük arra, hogy
nem lehet mindent állami szervezetek
útján megoldani.  

Úgy ítélte meg, hogy erõsíteni kell a
szolidaritást a partner szervezetekkel, s
erõsíteni a Szövetség szociális, karitatív
munkáját. Nagyon nagy szükség van az
elesettekrõl, az idõsekrõl történõ gon-
doskodásra, az elhagyott helyõrségek-
ben a segítségre, a katona- özvegyek
támogatására, a honvédségi gondozó-
ház létrehozására.  Mindez a honvéd-
ség, a katonaközösség belsõ szoli -
daritásának legfontosabb kérdése. Ezen
a téren sokkal többet kellene és lehet
is tenni. Nagy mulasztásnak értékelte,
hogy a rendszerváltás idõszakában, a
kárpótlás folyamatában a magyar királyi
honvédség szociális és jóléti intézmé-
nyeibõl nem kértünk és nem kaptunk
vissza semmit. 

Kelemen tábornok a BEOSZ nem -
zetközi kapcsolatainak és együttmûkö-
désének kialakítását nagyon jónak és
sikeresnek értékelte. Fontos, hogy nem
csak a NATO keretében erõsítjük a
kapcsolatokat, hanem a jószomszédi
viszonyok érdekében is eredményesen
dolgozik a Szövetség és számos
tagszervezete. A nemzetközi ta pasz -
talatai is alátámasztják – fejtette ki –,
hogy ahol hatékony honvédelmi rendszer
funkcionál, ott szorosak a volt katonák,
veteránszövetségek és a hivatásos had-
sereg kapcsolatai. Végezetül Kelemen
József a BEOSZ további tevé keny -
ségérõl szólt. Véleménye szerint a
Szövetség két évtizedes tevékenysége
sikeres volt. Nem kell senkinek lehajtott
fejjel járnia, az eredményekrõl bátran és
büszkén beszéljünk. A jövõ irányai között
kiemelte: meg kell õrizni a szervezeti
rendünket, a mûködésünket és vilá -
gosabban, közérthetõbben megmutatni
a céljainkat. S ha szükséges, harcokra
is kell készülni. Új irányként jelölte meg
a békefenntartó feladatokkal történõ
szakszerû foglalkozást, és a volt béke-
fenntartókkal való törõdést.  Nagy figyel-
met érdemel a felkészítésük, a róluk való
gondoskodás, biztonságuk, a család-
tagjaik segítése. Sokan küzdenek
közülük mentális problémákkal. 

Dr. Kassai László nyá. ezredes, a
Balassi egyesület alapító tagja, hozzá-
szólását a múlt értékelésével kezdve

kifejtette, hogy a hibák ellenére is, a
BEOSZ 20 éve nagyon eredményes volt,
összességében megítélése szerint a
BEOSZ eredményesen tevékenykedett.
Véleménye szerint a jövõrõl, a kor -
mányváltással kapcsolatos stra tégiánk
kialakításáról kellene szólni az össze -
jöveteleken. El kell dönteni, ki kell dol-
gozni, hogy a mindenkori hadsereg
milyen érdekvédelmet tud eltûrni. A hon-
védelmi törvény alaprendelkezései
rögzítik az érdekképviselet lehetõségeit.
Az érdekképviseletet erõsíteni kell, és
ebben határozottan tevékenykedni kell.
A mindenkori jogszabály-tervezetekkel
kapcsolatban ki kell alakítani, és nyil -
vánosságra kell hozni a mi vé le mé -
nyünket. 

A hozzászóló véleménye szerint a
média nem foglalkozik tisztességesen
az elmúlt szocialista idõszak hagyomá-
nyával. Jó példaként említette a nem -
zetvédelmi egyetemnek a gyakorlatát.
Én 1951-ben végeztem, 2001-ben a
ZMNE összehívott bennünket, kö -
szöntöttek, oklevelet kaptunk. A hagyo-
mányõrzés tekintetében a BEOSZ akár
pályázatot is  hirdethetne és a ta pasz -
talatokat össze lehetne gyûjteni. 

Szombathelyi Ferenc nyá. vezér -
õrnagy véleménye szerint akkor járunk
jó úton, ha a múltról is beszélünk, nem
csak a jövõrõl. Ez a bajtársi szövetség
egy történelmi idõszak szülötte. Egy
szövetséget létrehozni, az egy történelmi
vívmány. Tisztelet és becsület azoknak,
akik 20 év alatt, egy ilyen szövetséget
létrehoztak, megõriztek, fejlesztettek,
s akik ebben élharcosok voltak. Szem -
léletesen én azt mondom, hogy a
Szövetség végül is egy alulról vezérelt
és felülrõl szelepelt szervezet. Találkozott

az alulról indult kezdeményezés és az
akkori honvédelmi vezetés gondolata.
Egyfajta kivezetõ utat kerestek az új hely-
zetben a bajtársi szellem ápolására, a
honvédelemért érzett felelõsség fenn-
tartására, a hagyományok megõrzésére.
Nehogy a romok alá szoruljanak az
értékek is. Hogy a szolgálatból kiváló sok
tiszt, tiszthelyettes ne szédelegve
menjen ki az utcára. A közösen megszült
gondolat az érdekvédelem megte -
remtése volt. Ahogy a klubok egymás
után szervezõdtek, világossá vált, hogy
szükség van a szövetség megala -
kítására is. Sajnos, hamarosan kétfelé
váltak az utak, s a BEOSZ meg a
HOKOSZ azóta is nehezen jut szö -
vetségre egymással.

A hozzászóló értékelése szerint na -
gyon fontos dolog volt, hogy a Szövetség
megõrizte a bajtársi szellem mellett a
bajtárs kifejezést is. A szuverenitás
megõrzését nem csak a múlt te kin -
tetében, hanem a jövõben is rendkívül
fontosnak tartja: nem balra és jobbra,
hanem középen maradni.

Erdõs László nyá. ezredes hozzá-
szólásában az eredmények és sikerek

elismerése mellett a következetességet
hiányolta a Szövetség munkájából. Csi-
náltunk nagyon jó dolgokat és valamiért
nem csináltuk tovább. A katona nem -
zedéki találkozók 1996-ra a csúcsra
értek. Eljött a rendezvényünkre az
összes létezõ parancsnok, olyanok, akik
már évtizedek óta nem beszéltek egy-
mással. Akkor még a koronaõröket is
meg tudtuk nyerni, hogy jöjjenek el.
Örültünk, hogy az esemény nagyon jól
zajlott le. Utána errõl a dologról elfelejt-
keztünk. 



Erdõs László úgy értékelte, hogy a
helyi önkormányzatokkal a kapcsolatok
nagyon jól fejlõdnek. Elértük azt, hogy
rendezvényeinkre eljönnek a zászlót
adományozó polgármesterek. Van, aki
belépett az adott egyesületbe. 51 egye-
sületnek van már zászlaja. Határozott
célunk volt, hogy szoros legyen a
kapcsolat. 

Bottó Imre nyá. ezredes hozzászólá-
sának elsõ gondolataként a budapesti
kórházak összevonása kapcsán saj -
nálkozását fejezte ki amiatt, hogy a Hon-
véd kórház elvesztette önállóságát.
Véleménye szerint ez a honvédség és a
nyugállományúak és családtagjaik –
több tízezer ember – nagy vesztesége.
A várakozási listák miatt nagyon hátrá-
nyos helyzetbe kerültek.  A hozzászóló
elmondta, hogy az országos vezetés
munkáját csak részben ismeri, de a
BEOSZ munkájának értékét meg tudja
ítélni a jól mûködõ egyesületek, közöttük
a BBBE eredményességén. Tisztelet
mindenkinek, akik ebben a munkában
részt vettek, akiknek az aktív és ered-
ményes munkája nélkül nem ilyen
szövetségünk. 

Bottó Imre véleménye szerint a vá -
lasztásokat követõen a bajtársi szö -
vetségnek nagyon komolyan át kell gon-
dolnia az érdekvédelem helyét és sze -
repét, és részletekbe menõen, kialakítani
törekvéseit, tennivalóit. Az egyesületekre,
a Szövetségre a továbbiakban is nagy
szükség lesz.

Vadászi Tibor nyá. vezérõrnagy, a
BEOSZ Ellenõrzõ Bizottságának tagja,
a Magyar Ejtõernyõsök Bajtársi Szö -

vetségének korábbi elnöke hozzászó-
lásában a 19 évvel ezelõtt meg alakított
szövetségük mûködésérõl, a tag egye -
sületek munkájáról, valamint az Európai
Ejtõernyõs Unióban szerzett tapasz -
talataikról szólt. Köszönetét fejezte ki
a BEOSZ-tól kapott segítségért, és
megerõsítette: mi is azon leszünk, hogy
segítség az ejtõernyõsök a BEOSZ-t. 

Sasvári Ferenc nyá. ezredes, a
BEOSZ korábbi nyugállományú ta -
gozatának vezetõje hozzászólásában
fontosnak, szükségesnek és történelmi
jelentõségûnek értékelte a Szövetség
20 évvel ezelõtti megalakulását. A
tagozat és a tagszervezetek munkájának
eredményeként a BEOSZ-t a Nyug -
díjasok Országos Kamarájába is felvet-
ték. Nagy értéke a munkának, hogy
miközben a Szövetség sokoldalúan
törõdik a nyugállományúakkal és hon-
védségi nyugdíjasokkal, nem zárkózott
be, hanem sok rétegû tevékenységet
folytat. 

Hozzászólásában szólt a szerve -
zõmunka, az alakulatok látogatásának,
a nyugdíjas klubok megnyerésének,
Szövetséghez történõ csatlakozásuk-
nak egykori tennivalóiról, a munka
nehézségeirõl és szépségeirõl.  

Örömmel tapasztalja – mondta –, hogy
az egyesületek, klubok megtalálták a
helyüket, élnek, léteznek. Több nyug -
díjasunk van, mint aktív katonánk.
Szükség van a szövetségre. A Szö -
vetségnek a továbbiakban is kezde -
ményezõnek kell lennie, s fent és lent
is egy irányba kell húzni az egyesüle-
tek szekerét. 

Hozzászólásában megerõsítette Bot-
tó Imrének az ÁEK-kel kapcsolatban
elmondott véleményét, s arra biztatott,
hogy a BEOSZ mindenhol hallassa
hangját ebben az ügyben a nyug -
állományúak és hozzátartozóik érde -
kében.

Lovasi Gábor nyá. ezredes, a BEOSZ
volt alelnöke, a Tanácsadó Testület tagja
a Szövetség megalakulásának kö -
rülményeirõl és az elmúlt évek tapasz -
talatairól szólt. Értéknek minõsítette a
bajtárs megszólítás megõrzését, büsz-
keséggel említette, hogy a honvédség-
nek a rendszerváltozásban tanúsított
lojális magatartását még Göncz Árpád,
elsõ köztársasági elnökünk is elismer-
te. Kitért a Tanácsadó Testület mun -
kájának értékeire, szólt a Zrínyi Bajtár-
si Egyesület megalakulásáról és ered-
ményeirõl. Felszólalásában erõsítette,

hogy a honvédség 162 éves törté -
netében szerves helye van a nép had -
sereg 40 éves hagyományainak is.

Nagy elismeréssel szólt a Szövetség
20 éves munkájáról, sikereirõl. Tör -
ténelmi érdemként említette az ér -
dekvédelem megteremtését. Van mit
ünnepelnünk, jó dolog erre vissza -
gondolni, jó találkozni egymással. Az
eddig kiharcolt eredményeinkbõl a
jövõben jottányit se engedjünk. 

Fenyvesi Péter nyá. ezredes, a
BEOSZ volt alelnöke hozzászólásában
a szervezeti kérdésekkel és a Szövetség
kapcsolataival foglalkozott. Bevált, hasz-

10



nos szervezeti megoldásnak értékelte a
régiók létrehozását, megszilárdulását,
a régióvezetõknek az elnökségbe történt
bevonását. Ugyanakkor figyelmeztetett
a veszélyekre is. Nem merülhet ki ebben
a Szövetség és a tagszervezetek kap -
csolata, az elnökség és az egyesüle-
tek nem szakadhatnak el egymástól. A
BEOSZ van az egyesületekért, a
BEOSZ-t képviselõknek rendszeresen
tájékoztatniuk kell az egyesületeket a
Szövetség céljairól, programjairól,
tetteirõl- mondta.

A hozzászóló megerõsítette az
önkormányzatokkal való kapcsolatok fon-
tosságát, s hangsúlyozta a kiegészítõ
parancsnokságokkal való kapcso lat tartás
és együttmûködés életbevágó, nél -
külözhetetlen szerepét, jelentõségét.
Miként fogalmazta: A kiegészítõ pa -
rancsnokságokat, amióta az új rendszer
megszületett, nem kell noszogatni,
minden beszámolón ott vannak. Mindent
megtesznek, hogy segítsék az egye-
sületet. Az egyesületek is adjanak meg
minden segítséget a kiegészítõknek.

Ipacs József nyá. ezredes, a BEOSZ
ügyvezetõ elnöke bevezetõben a
Szövetség megalakulásának körülmé -
nyeirõl, az alulról jövõ kezdemé nye -
zésekrõl és a HM vezetésének céljairól,
intézkedéseirõl szólt. A meg alakulást
kezdeményezõk, a szervezet meg -
alakulásán dolgozók gondolkodásának
középpontjában a szolgálatot teljesítõk
és az érdekvédelmük kérdései álltak.
A honvédség átalakulása és a gyors
ütemû kiáramlás következtében a
Szövetség rövid idõ múlva a nyug -
állományúak szervezete lett.

A mai helyzet megnehezíti a BEOSZ
számára az aktívak, a fiatalabbak meg -
szólítását, szervezését. A katonák
társadalmi elkötelezettségû, közösségi
érzelmû része a Honvédszakszervezet
tagja.  Amikor elmegy nyugdíjba, nem
lép ki, hanem ott marad a HOSZ nyug -
állományú tagozatában. Ezt figyelembe
kell vennünk. Az együttmûködésre na -
gyobb figyelmet kell fordítanunk.

Természetesen állománykategóriát
megszólítunk, minden nyugállományba
kerülõt igyekszünk megkeresni. Ez,
mondanom sem kell, nem konfliktus -
mentes, a HOSZ és a HOKOSZ is
érzékenyen reagál aktivitásunkra.

Általános jelenség, hogy fiatalabb
korban elmennek a katonák nyugdíjba.
Az egyesületek igyekeznek meggyõzni
õket, hogy jöjjenek ide és meggyõzni

a parancsnokokat is, hogy lépjenek be.
Azonban érzékeljük, hogy még most is
kísért a múlt bennünket.

A hozzászóló kiemelten szólt a hagyo-
mányõrzésrõl. Véleménye szerint ez is
az érdekvédelembõl indult ki. Újra a
katonai nemzedéki találkozókhoz kellene
visszanyúlnunk, legyen 2011-ben ismét
katonanemzedéki találkozó. Korábban
természetesen könnyebb volt, a Hon-
védelmi Minisztérium jobban segített
bennünket, egy önálló osztály gondozta
a társadalmi kapcsolatokat. Most a
BEOSZ-nak kell elvégeznie a szer -
vezõmunkát és biztosítania a feltételek
jelentõs részét. De biztosítani fogjuk,
hogy a katonák egy része ott legyen,
kialakítjuk a helyszínt, buszokat fogunk

biztosítani a szállításhoz. Javasolja, hogy
jövõre a tagegyesületi támogatást erre
fordítsuk. Ez egyszerre szolgálná a
nyugállományúak és valamennyi katonai
nemzedék kapcsolatát, érdekeit.

Végezetül a rendvédelmiekkel kap -
csolatban kifejtette, érdekeltek vagyunk
abban, hogy közelítsünk egymáshoz.
A rend vé delmiek szervezetének meg -
alakulása, tárcatámogatása nagy terhet
fog levenni a vállunkról.

Sipos Géza nyá. ezredes, a BEOSZ
elnöke a hozzászólások végén megkö -
szönte a résztvevõk megjelenését, az
elismerõ és a kritikus véleményeket is.
A javaslatok – ígérete szerint – vissza
fognak köszönni a vezetõ testületek
elõterjesztéseiben, a döntésekben.

Részletese reagált a szuverenitás
megõrzésével, néhány rendezvény for-
málissá válásával, az érdekvédelemmel

kapcsolatos felvetésekre. Az elnökség
és a tagegyesületek kapcsolatait érintõ
felvetésekre reagálva kifejtette, hogy
itt nem vezetõk és ve zetettek vi -
szonyáról van szó. A közös felelõsség,
a szoli daritás, a  kölcsönös tájékoztatás
és a szerepek, a munka megosztás
pon tosabb kialakítása vezethet a
sikerre.

A BEOSZ – küldetésének megfelelõen
– vállalja valamennyi nyugállományú
érdekeinek képviseletét, de az erejét,
lehetõségeit behatárolja, hogy a 23 ezer
fõ nyugállományú létszámból alig 4 ezer
a tagja. Nagyon hiányoznak sorainkból
a 40-60 év közöttiek, de sokat se -
gíthetne, ha tagjaink között nagyobb
számban tudhatnánk a katonai ve -
zetõket.

A BEOSZ is igyekszik másfelé, nem
csak a honvédelmi tárca felé tevé -
kenykedni. Jelen van a korosztályos
szervezetekben, elnöke tagja az Or -
szágos Idõsügyi Tanácsnak, és partner
minden hasznos társadalmi kezde -
ményezésben.

A Magyar Néphadsereg hagyomá-
nyaival kapcsolatos hiányérzetet jogos-
nak tartja. Ezt a BEOSZ-on belül egyet-
len egy egyesület csinálja: a kisbéri civil
szervezet vállalta fel. Van vita a tör -
ténelmi eseményekrõl szóló meg -
emlékezések körül is. A történelmi
sérelmek, igazságtalanságok felemle-
getése, trianoni megemlékezések helyett
a BEOSZ-nak a már egyszer országos
sikerrel megszervezett szeptemberi béke
napot javasolta kiemelt nyilvánosságú
társadalmi rendezvényként.

Az ÁEK kérdése aktuális érdekvédelmi
ügy, rendszeresen napirendre tûzzük az
érdekegyeztetõ fórum, valamint az
idõsügyi tanács ülésein. Ez a BEOSZ
kiemelt feladata. A BEOSZ számos más
kezdeményezése mellett elérte, hogy
a korábban egy évre érvényes igazo-
lásokat 3 évre adják meg. 

Szekeres István moderátorként meg -
köszönte a résztvevõk aktivitását. Jelez-
te, hogy most csak egy vitafórumot
zárunk be, de a polémia tovább folyta-
tódik.  Nem hagynánk, nem is hagyhat-
juk itt abba, folytatni fogjuk a munkát.
A társadalom, benne a honvédség vál -
tozásai rövidtávon is, de a stra tégiában
is változásokat kényszerítenek ki. Gon-
dolkozzunk közösen és cselekedjünk
együttmûködésben. A Balassi Egyesü-
let a továbbiakban is segíteni fogja az
összefogást.
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Már a rendszerváltás előtt és azzal egy
időben a Magyar Néphadsereg tisztjeit
a sajtó egyes képviselői részéről
méltatlan támadások érték. A korábbi
történelmi társadalmi fordulókhoz (a
Rákóczi szabadságharctól a II. vi -
lágháborúig) hasonlóan elkezdődött a
„bűnbak” keresés. Néhányan ismét a
katonákban vélték azt felfedezni. Köz -
ismert ugyan, hogy a háborúkat nem
a katonák, hanem az ország politikus
vezetői, kormányai kezdeményezik, illet-
ve határozzák el. A katona megbízója
a társadalom. Minden társadalom és
annak politikai vezetése, hatalma
ragaszkodik hozzá, hogy az erőszak
szervezeteket ő ellenőrizze és csak is
az általa meghatározott célra kerüljön
alkalmazásra. Az állam bizonyos mér -
tékig valamennyi hivatást szabályozza,
befolyásolja (ezt sokan elfelejtették) a
katonai hivatást egyenesen mono po -
lizálja.

Azokat a sorozatos igazságtalansá-
gokat, amelyek a magyar katonákat,
honvédtiszteket az elmúlt évszá za -
dokban és az utóbbi évtizedekben érték,
elsősorban az adott politikai hatalom
rovására kell írni. A történelmi szemlélet,
illetőleg az események valódi okainak
értékelése általában nem tartozott a
politika erősségéhez. Országunk az
elmúlt évszázadokban de Mohács után
mindenképpen - helyzetét és cselekvési
szabadságát behatároló nemzetközi
erőtérben mozoghatott. Ennél fogva
nyilvánvaló volt, hogy az egyes tör -
ténelmi jelentőségű társadalmi vál -
tozások után a katonákat ért „felelős-
ségre vonások” igazságtalanok és
méltánytalanok voltak. Így történt ez a
második világháború után is, amikor a
magyar hadsereg tisztjeit indokolatla-
nul, vagy hamisan kreált indokkal el -
marasztaltál, megalázták, nehéz élet -
helyzetekbe kényszerítették. Érdemes
megemlíteni, hogy 1945 után a Magyar
Honvédség fiatal tisztjelöltjeit néhány
évig az azt megelőző hadsereg tisztjei
képezték ki. Ennél fogva hozzájuk bizo-
nyos kötődésű, katona szakmai elis-
merés és szimpátia alakult ki. Éppen
ezért sokszor értetlenül álltak ezen
tisztek váratlan eltávolításával szemben. 

Az előzőekben érintettek alapján  az
1990-ben megalakult Bajtársi Egyesü-
letek Országos Szövetségének
vezetése a tagegyesületekkel egyet-
értésben úgy gondolta, s ebben
meghatározó szerepe volt az akkori
helyettes államtitkárnak, Kelemen
József altábornagynak, hogy valamit
tenni kell az elkövetett igazságtalan-
ságok nyilvános elítélése, valamint a
magyar katonai kontinuitás, a magyar
katonaeszmény, a tradicionális katonai
értékek és hagyományok helyreállítása
érdekében. Ezen gondolatoktól
vezérelve született meg 1991-ben az
első katonanemzedéki találkozó
összehívására vonatkozó elhatározás.
Természetesen meg kellett keresni azo-
kat a „közös nevezőket”, eszmei-erköl-
csi alapokat, amelyekre építve egy-
mástól világnézeti, politikai felfogásban,
családi, társadalmi ne vel tetésben,
katonai életútban és tapasz talatokban,
az elviselt, megalázó bá násmódban, ok
nélküli igaz    ságta lan ságban stb. teljesen
különböző emberek, aktív és
nyugállományú, reha bilitált és még arra
váró katonák, honvédtisztek képesek
legyenek egymásnak kezet nyújtani.

Fel kellett tárni azokat a motivációs
okokat, indítékokat, amelyek jegyében
egy ilyen találkozó létrejöhetett, ame-
lyek érdekében félretehetőek az előí-
téletek. Minden megtévesztő állítás az

éppen aktuális politika által kreált előí-
téleteken alapszik, és egyik sem igaz,
mert a valóság teljesen más.

Mindezek után a Szövetség és a hon-
védelmi vezetés úgy vélte, hogy több
olyan eszmei-erkölcsi tényező, közös
ügy is van, amelyek alapján egy asz-
talhoz lehet szólítani a különböző
katonanemzedékeket. Melyek ezek?

Az első és legfontosabb a hazafiság,
a nemzeti öntudat és hazafias önérzet
által motivált honvédelem ügye, ame-
lyet ma különösen a sorkatonai szolgálat
megszűnése után ilyen össze füg gé -
sben sokan elavultnak, idejét múltnak
tekintik, amelyet a „zsold” helyettesít. Ez
azonban korántsem így van, számtalan
hazai és nemzetközi példa igazolja. 

A hazaszeretet, mint a katona eszmei-
erkölcsi motivációja, erénye általában a
szabályzatokban is megfogalmazódik
és helyet kap. A hazaszeretet minden
katona olyan közös erkölcsi sajátja, olyan
nemzeti eszme, a múlt katonai hagyo-
mányainak is fenntartója, a jelennek cse-
lekvő tényezője és a jövő hadseregének
is szilárd alapja, amellyel a különböző
katonanemzedékek egységesen egyet-
értettek. 

A katonák azonos sajátja, eszmei-
erkölcsi motivációja a speciális kö -
zösség, a „katonasors”, amelyet, bár
eltérő körülmények között, más-más
módon és korban éltek meg, de mégis

A katonanemzedéki találkozókról

„Kézfogás a honért!”
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sok benne a közös vonás. A kiképzés,
a gyakorlatok, az egész katonai élet
embert edző és próbáló viszonyai által
kiváltott közösségi-, bajtársi szellem. Ide
sorolhatók olyan eszmei-erkölcsi ala-
pokon nyugvó katonai erények, mint az
áldozatkészség, szükség esetén az élet
feláldozásának a készsége is, a bátor-
ság, a kitartás, a katonabecsület, a
fegyelmezettség, az önzetlen segítés,
a tábori élet nehézségeinek elviselé-
se, amelyek nélkül egyetlen hadsereg
sem képes rendeltetését betölteni, fel-
adatát ellátni. 

A közös eszmei-erkölcsi alapokhoz
sorolhatjuk azt a törekvést, hogy a haza
védelme, a megbízható és szilárd hon-
védelem a haza minden állampol gá -
rának érdeke (a honvédelmi törvény
szerint „kötelessége”). A biztonság és
ha szükséges a haza megvédése az
egyén személyes ügye is. Olyan ügy,
amit nem lehet másra bízni (mert nincs
is kire) vagy csak másoktól (pl. a
szövetségesektől) elvárni.  Saját or -
szágunk védelméről történő gondos-
kodás és a honvédelemhez való viszony
olyan eszmei-erkölcsi kötelesség,

amelyben az első katonanemzedéki
találkozó egységesen állást foglalt. 

Sajnálatos, hogy az első kato na -
nemzedéki találkozó óta a honvéde-
lem ügyében elfogadott eszmei-erköl-
csi alapok a társadalomban nem váltak
közkinccsé, sőt csökkent a támogatás
és a katonákkal való szolidaritás. Sokan
úgy vélik, hogy a „zsoldos” katona egy-
szerű munkavállaló, csak „pénzért
katona”, és nem is szükséges eszmei-
erkölcsi motiváció. Ez természetesen
nemzetközi és hazai tapasztalatok
szerint nem így van. Sőt a szerződéses
katona szolgálat vállalásához nagyobb
erkölcsi elkötelezettség szükséges, hisz
önként, saját elhatározásából vállalja az
ország védelmét és ennek kapcsán a
katonaélet viszontagságait. Ma azonban
még sajnálatosan jórészt a hazai, és
főleg a missziós feladatokban történő
szerepvállalás anyagi vonzata, valamint
a munkanélküliség kényszere a fő
motiváció. 

Mindezek és az itt nem érintett közös
nevezők, azonos eszmei-erkölcsi té -
nyezők alapján az első majd a többi
katonanemzedéki találkozót (találko -

zókat) eredményesen meg lehetett
tartani. A „Kézfogás a honért” jelszó jól
kifejezte a találkozók célját, tartalmát és
közös törekvését.

Az első találkozó sikere jó példával
szolgált a honvédelem szolgálatát vállalt
valamennyi katona, sőt az eziránt fele-
lősséget érző állampolgárok számára
is. Meg kell azonban jegyezni, hogy a
későbbi találkozók valamelyest elseké-
lyesedtek, a résztvevők köre szűkült
(nem terjedt ki már valamennyi ka -
tonanemzedékre). A témaválasztás
kevésbé motiválta a résztvevőket aktív
szereplésre.

A tapasztalatok alapján át kell gon-
dolni a katonanemzedékek találkozóinak
megújítását, szélesíteni kell a résztvevők
körét és olyan témákat kell napirendre
tűzni, amelyek valamennyi katona nem -
zedék érdeklődésére számot tarthatnak
és elősegíthetik a honvédelem (háttér-
be szorult) ügyét is. Továbbá reálisan
értékelik és mutatják be a katona
sorsokat a múltban, a jelenben és a jövő-
ben egyaránt.

DR. HERCZEG OTTÓ

NYÁ.EZREDES

Tisztelt 
Varga Tábornok Úr,
Kedves László!

Tájékoztató leveled, melyben a Ta -
nácsadó Testületben viselt meg bí -
zatásodról történõ lemondá sodról tá -
jékoztatsz, kézhez kaptam. A katonai
karrier tele van izgalmas válto zá -
sokkal. Örülök annak, hogy most Rád
esett a választás, és egy új kihívást
jelentõ beosztásban folytathatod eddig
is fényes pályafutásod. Tevékeny sé -
ged del, felkészültségeddel és embe-
ri tartásoddal rászolgáltál. Õszinte
szívvel gratulálok és töretlen, továbbra
is felfelé törõ pályaívet kívánok. A
katonai hivatás egy egész életen át
tart, különösen azok számára, akik fia-
talon elkötelezték magukat a haza
fegyveres vé delmére és nyugállo -
mányba helyezésükig viselték az
egyenruhát. Ezek a volt hivatásos
katonák életük és szol gálatuk java
részében beosztottaik érdekei vé del -
mét tartották szemük elõtt. Gondos-
kodtak beosztottaikról. Az aktív katonai
szolgálatuk végével a hadsereghez

való kötõdésük nem szûnt meg. Igaz,
most már õk szorul nak érdek kép -
viseletre, a fiatalok megbecsü lésére.
Személyesen mindig nagy ra becsül-
tem azokat a hivatásos ka tonákat, akik
felismerték ezt. Ápolták és erõsítették
a kapcsolatot a nyugállományú kato -
nákkal és egyesületeikkel.Te azok
közé a hivatásos katonák és parancs -
nokok közé tartozol, akik hivatalos
kötelezettségeiken túlmenõen, szív -
ügyüknek tekintik a nyugállományúak
ügyének felkarolását. Önként és
szívesen képviselted a hivatásos
katonákat a BEOSZ Tanácsadó Tes -
tületében. A nyugállományú katonákat
tapasztaltabb, bölcsebb társaknak
tekintetted. Tapasztalataiddal és ta -
nácsaiddal hozzájárultál a Szövetség
sikereihez. Ugyanakkor közelrõl is
érezhetted azt a szellemiséget, tenni
akarást, amit a Tanácsadó Testületben
végzett munka során szerezhettél.
Munkád és személyiséged hiányoz-
ni fog nekünk. Bármennyire szépen
ível a pályád, reményeink szerint egy-
szer majd újra közénk tartozol. A
Tanácsadó Testület és a magam ne -
vében ezúton fejezem ki nagyra be -
csülésemet és köszönetemet a vég -

zett munkádért, helytállásodért, baj-
társiasságodért. Tetteid legyenek pél -
daértékûek a hivatásos katonák
számára. Új beosztásodban kívánok
további szakmai sikereket, magán -
életedben sok boldogságot, jó erõt,
egészséget.

Köszönettel:
VÉGH FERENC (NYÁ.) VEZÉREZREDES,

BEOSZ TT ELNÖKE
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Jászberénybe menet gyakran elgon-
dolkodtam, mit is adhat egy olyan egye-
sület a városnak, mint a mienk, mely
természetesen elsõsorban civil, de még
mindig sok-sok szállal kötõdik a hon-
védelmi tárcához. Miután meg érkezem
és találkozom dr. Gedei Jó zsef pol -
gármesterrel, vagy elfoglaltsága esetén
Nagy Gyula alpolgármesterrel, s hall-
gatom hozzászólásaikat a közgyûlésen,
hamar tovatûnnek két kedõ gondolata-
im. Egy olyan esemény, mint az emlék-
zászló átadása, jó alkalom arra, hogy
áttekinthessük ki mit ad egymásnak,
ki mivel járul hozzá, hogy a kölcsönös
elõnyökön alapuló együttmûködést
mindkét fél megelégedéssel nyugtázza.

Egy város, s annak önkormányzata
által nyújtott erkölcsi, anyagi tá mogatás,
a megbecsülés zászlajával történõ
kifejezése viszonzásra talál egyesüle-
teink részérõl. A település olyan tevé -
kenységgel gazdagodik, mely szorosan
kötõdik lakosságához, akikre mindenkor
és mindenben szá míthatnak, ápolják
a település honvédelmi hagyományait
(sok esetben évszázados katona múlttal
rendel keznek), gondoskodnak idõs
társaikról, vagyis szociális és karitatív
munkával hozzájárulnak e nagy ellá-
tórendszer helyi mûköd tetéséhez, gon-
dozzák a hadisírokat, aktívan részt
vesznek a településük közéletében.
Számos rendezvénynek, város- és falu-
napoknak voltak nem csak résztvevõi,
hanem szervezõi, alakítói is. Az egye-
sületeinkben meglévõ kulturális aktivi-
tást egyre több helyen használják ki.
Ének- és táncegyleteink járják a vidéket,
fellépnek különbözõ rendezvényeken,
fesztiválokon. 

A Szövetség egyesületei, a béke
követeiként is tevékenykednek. Csak
gondoljunk vissza a 2008-ban, az ország
számos településén, az általuk kez -
deményezett és szervezett „Béke
Nemzetközi Napja” rendezvényekre,
melyek több ezer embert mozgattak
meg e nemes cél érdekében. Mindezt
volt katonák, rendõrök, határõrök, akik
igazán tudják, ismerik a fegyverek ere-
jét, pusztító képességét. Talán épp ezért.
Fegyver helyett békegalambot nyújtottak
át városuknak, az országnak, a világnak,
mert tudják, nekünk mily fontos az. Több,
mint 50-en vannak. Sokaknak mondtam
el: „Ha zászlónk van, nem lehetünk
egyedül, mert egy közösség tagjának
tudjuk, érezzük magunkat. Érezd, értsd
Te is, hogy egy idõben megsza kít -
hatatlan sor tagja vagy: együtt vagy a
hajdan élt elõdökkel, a jelenben élõkkel,
s ott leszel a majd megszületõkkel
együtt. Közösségi jelentésüktõl meg -
foszthatatlan jelentéseket hordoz e jel-
kép, amely egységünket, azonossá-

gunkat fejezi ki, mélységes emocioná-
lis alapokon”. Köszönet érte.

De ide sorolható az a kezde mé nyezés
is, mely a Dél-alföldi régió ból indult el
a csongrádi polgármester tá moga -
tásával, majd országos szintű  ren -
dezvénnyé avanzsált, a „Polgár mes -
terek Konferen ciája”. A ma már 126
egyesület 13 ezer fõs tagsága átérzi,
mit jelent egy települési közösséghez
tartozni, egy önkor mányzat támogatását
élvezni. Szá mos helyen ma már csak õk
adnak otthont, kommunikációs lehe -
tõséget, programajánlatot, anyagi és
erkölcsi támogatást nekünk. Párt -
semleges egyesületekként nem érezzük
a politikai megosztottság – sajnos az
országban még létezõ –, hatását
mûködésünk vonatkozásában, mert õk
számítanak ránk, mi számítunk rájuk.
Településeinken az állami ünnepek
lassan elképzelhetetlenek nélkülünk.
Fiatalok sokasága, csak tõlünk hall
katonáink szolgálatáról, missziós
tevékenységérõl, a hazaszeretetrõl, a
hadtörténelemrõl, a bajtársi szellemrõl
és katonai erényrõl, s általunk lát egyen-
ruhát. Az egyesületeink részérõl elhe-
lyezett emléktáblákról tudják, hogy
településükön mikor, meddig és milyen
katonai szervezetek szolgáltak. Ma ezen
egyesületek tagjai adják a településük
értelmiségét, ők vesznek részt tör -
ténetük meg írá sában. Polgárok, a
városuk, falujuk megbecsült tagjai, akik-
re mindig és mindenhol lehet számítani,
mint ahogy õk is számítanak az életük
utolsó szakaszának helyet adó
településre. Köszönet érte.

ERDÕS LÁSZLÓ NYÁ. EZREDES

Szövetség és közélet



Megrendülten álltuk körül koporsódat
a kiskunhalasi temetõben, hogy lerójuk
kegyeletünket és együtt emlékezzünk
a tisztelettel övezett tüzérkatonáról,
pél dásan dolgozó tagegyesületi el -
nökrõl. 

Mindnyájan szomorú szívvel hall-
gattuk búcsúztatód, Benkõ Tibor altá-
bornagy, a Magyar Honvédség össz -
had erõnemi parancsnokának gazdag
életutadat bemutató szavait, aki ta -
nítómesterének nevezett, akitõl meg -
tanulta az igazi tüzérparancsnoki szak -
mát, akire mindig, minden idõben fel-
emelt fõvel lehetett te kinteni. Mind -
nyájan ismertük gazdag életutadat,
hogy végigjártad a tü zértisztre is jel-
lemzõ lépcsõfokokat, a különbözõ
helyõrségeket. Szakmai tudásodat elis-
merték Nagykõrösön, Kecskeméten,
a Zrínyi Akadémián, Pápán, Jászbe-
rényben és Kis kun halason, ahol tisz -
teletre méltó beosztásaidat töltötted.
1983. október 1-jével kerültél nyug -
állományba EPKH-beosztásból.

Nyugállományba kerülésed után be -
kapcsolódtál a Kuruc Vitézek Nyug  állo -
mányú Egyesület munkájá ba, ahol
késõbb 1989. évben tagegyesületi
elnöknek megválasz tottak. Húsz éven
keresztül fogtad össze e nagyszerû
közösségnek a munkáját, végeztél
kiemelkedõ ér tékmegõrzõ tevékeny -
séget nemcsak a szûkebb közösség -

ben, hanem a város életében. Ezt a
kiemelkedõ munkádat ismerte el a hon-
védelmi vezetés, amikor 1998. október
23-án nyugállományú ezredesnek elõ -
léptetett, és a város önkormányzata
2002. évben Pro Urbe kitüntetésben
ré szesített.

Alkotó kezdeményezõje voltál a
BEOSZ tagegyesületei összefogá -
sának, a régiók szerepe meghatá -
rozásának. Az elsõk között voltál, akik
vállalta a régióbajtársi találkozó meg -
rendezését tizenkét évvel ez elõtt. Pél -
damutatóan megszer vezted, s ma is
szívesen emlékezünk gazdag prog -
ramjára, a bajtársi ta lálkozó emberi
oldalára.

Megfogalmaztad életed mottóját is.
S még most is fülünkben cseng, ahogy
kifejtetted: a magam szem pontjából
hálával és szeretettel gondolok pa -
rancsnokaimra és beosztott kato na -
társaimra, a kisebb és nagyobb katonai
közösségekre, akiknek felkészültsé-
ge, hazaszeretete megju talmazott
minden értük és velük való munkámért
és fáradozásomért, s ha még egyszer
újra kezd hetném, ugyanott kezdeném!
Igazi hazafivá ezen katonai közössé -
gek ben váltam! Példamutatásoddal
igazi katona és tagegyesületi elnök
voltál. Nem éltél hiába, mert mindig
valakiért éltél. A családért, hivatáso-
dért, a közös ségért, mindannyiunkért.
Nem éltél hiába, mert ismerted a
legnagyobb, a leg gyö nyörûbb érzést,
a családi s bajtársi szeretetet. 

Emléked kegyelettel megõrizzük.
Pihenj örök idõkig!

DELI JÓZSEF NYUGÁLLOMÁNYÚ EZREDES
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Bakaity István 
nyugállományú ezredes
1928–2010

Beteg lett Murvai Béla! Elnökségi ülés
volt éppen, a pár percet késő hozta a
hírt. Meglátogatjuk! –, volt az első szó.
Holnap, vagy holnapután. (Nem
kapkodtunk, mert egészségesnek tud -
tuk.) A holnapután már új hírt erősza-
kolt ránk: lányát kórházba vitette, majd
őt is elvitte a mentő, és a kórházban
meghalt. Szívünk nem hitte, eszünk
dolgozni kezdett: a lánya – aki hon-
védségi bérlakásban él, de fogyatékos

tudattal tölti napjait – ellátása az azon-
nali feladat!  A kórházból visszatért nőt
a szomszédok, a barátok szociális ellá-
tása átsegítette a kezdeti görcsön. Az
ügy önkormányzati segítséggel  hosszú
távú megoldást nyert, mert otthonban
helyezték el az árvát. (Édesanyja húsz
éve halott) 

Az apa temetése – mert Murvai, év -
tizedekkel ezelőtt minden kapcsolatot
megszakított a honvédséggel, roko -

naival – az Egyesületünk ügyévé vált.
A kerületi önkormányzat segít ségével,
a kegyeleti és a teme téssel kapcsolatos
intézkedéseket – rokonok felkutatását,
évfolyamtársak értesítését – elvégez-
tük. Egyesületünk az elhunyt tagunkat
katonához, bajtárshoz méltó körül -
mények között helyezte örök nyu -
galomra: a Himnusz és a Szózat között
elhangzott búcsúztatóval megadtuk az
illő végtisz tes séget, ami egy nyu -
gállományú kato nának kijár.

ELNÖKSÉG

Rétháti László
1934 – 2010

Végső Búcsú Főtitkárunktól!

2010. február végén, életének 76.
évében, szeretett és tisztelt Főtitká-
runk, Rétháti László Bajtársunk szíve
örökre megszűnt dobogni. 

Repülő pályafutása a negyvenes
évek végén a sportrepülés vitorlázó
ágazata művelésével kezdődött, Hár-
mashatár-hegy, Algyő.  1950-től a
Honvéd Kilián György Hajózó Tiszti
Iskola növendéke. 1953-tól Jak–18,
majd Jak–11 típusok következtek.
Később az első rendszeresített su -
gárhajtású repülőgép, a MiG–15 kö -
vetkezett Kunmadarason oktató ként.
1956-ban kényszerűségből leszerelt.
Visszatért régebbi sikerei színhelyére
a Hajógyárba, ahol csoportvezetői
beosztásba került. 1960-tól többszöri
próbálkozás után az RNA (MÉM-
RSZ) kötelékébe kerül, ahol PZL–101
típusú repülőgépen repül és oktat.
1968-ban Kamov–26 típusra kap
átképzést az akkori Szovjet unióban,
mely oktatói pályafutását is meg -
koronázza. 2000-ben tragikus ese-
mény következett be életében, elve-
szítette élete párját, mindenkori
támaszát, feleségét, melyet nehezen,
de átvészelt.

Az 1989-ben alakult Magyar Ve -
terán Repülők Egyesületének ala-
pító tagja. Majd a jogutód Magyar
Veterán Repülők Szövetségének is,
melynek napjainkig főtitkára volt. 

Volt Bajtársaid és a Magyar Veterán
Repülők Szövetsége valamennyi
tagja nevében búcsúzom Tőled!

Emléked Örökké megőrizzük!
GÖDRI DEZSŐ

Temetett a Bem Egyesület

In memoriam
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Április első hetében, nagy jelentősé-
gű kegyeleti esemény történt a Fiumei
úti temető Nemzeti Sírkertjének 52-es
parcellájában. Központi Katonai Temető
és Kegyeleti Hely avatására gyűltek
össze a meghívott vendégek és az
érdeklődők.

Az avatás első szónoka Boros Péter
miniszterelnök, a Nemzeti Emlékhely
és Kegyeleti Bizottság elnöke volt.  

Dr. Boross Péter avató beszédében
így fogalmazott: a Fiumei úti temetőben
hatalmas emléképítmények fejezik ki
a nemzet egyetemes tiszteletét. „Bár-
ki elzarándokolhat Arany János sírjá hoz,
de még nagyon sokan nyugszanak itt.
A temető érzelmi kötődés szerette -
inkhez, és mindazokhoz a nagy sze -
mélyiségekhez, akik itt találtak ma -
guknak nyughelyet. Ám ez nem te -
metőkultusz, hanem az ember ter -
mészetes kötelezettsége.” Anatole
France-ot idézve hozzátette: az ősök
sírjai teszik hazává az országot. „Ke -
gyelmesen ünnepi ez a nap. Ami eddig
ugyanis hiányzott, az a ka tonatemető”,
mondta az elnök, majd úgy folytatta: a
katona háborúban és háborún kívül is
olyan esküt tesz, hogy életét is felál-
dozza. „A magyar történelem iszonyú
áldozatra volt képes azért, hogy
magyarnak maradjon e föld. Nincs még
egy nemzet Európában, mely ilyen

véráldozattal teljesítette a megmaradás
parancsát”, mondta Boross Péter. A volt
miniszterelnök végül úgy fogalmazott: a
haza nem maradhat őrizetlenül, mindig
védeni kell. „ A katona, a katonaság
szükségszerű egy nemzet életében.
Természetes, hogy e különleges hiva-

tás kapjon teret, és adjon alkalmat az
együttes gyászra. Úgy vélem, nagyon
jelentős hiányt pótol ez a katonatemető.”

A haza szolgálata a legnagyobb
szolgálat – kezdte köszöntő beszédét
Tömböl László mérnök vezérezredes,
a HM Honvéd Vezérkar főnöke. A gon-

Központi Katonai Temető és Keg
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dolkodóknak a civilizáció kezdete óta
eszménye a honvédelem, a katonasors.
Távolba látásuk valóra vált: ezer évekkel
őket követően már intézményesen isme-
rik el a hazájukat védő, esküjüket híven
szolgáló katonák legnagyobb áldozatát:
hősi halálukat. Azt a halált, amelyet a

história nemesnek, szépnek, férfiasnak,
de sokszor egyszerűen csak katonásnak
mond. Holott tudjuk: a tragikus hirte-
lenségű elmúlás, a sors vonalának elpat-
tanása sokkal inkább szomorú, sőt,
kegyetlen végpontja egy katona
életének. Egy olyan életnek, amelynek
még számtalan tennivalója lenne. A halál
családokat és rokonokat, barátokat és
kollégákat, bajtársakat és ismerősöket
foszt meg egy példaértékű hivatást, egy
nemzeti intézményt, a katonaságot
választó társuktól!

A mai Magyar Honvédségnek már
nem kell pusztító háborúkban, hatalmas
emberveszteségekkel járó össze csa -
pásokban részt vennie. A világ -
háborúkba torkolló múlt véget ért. A
katonai szolgálat már biztonságosabb,
mint a megelőző évszázadokban. Jele-
nünkben a honvéd a közmeg becsülés
és népszerűség alanya, hazájának és
értékeinek vé delmezője. 

A Magyar Honvédség legnagyobb
értéke az ember! 

A Honvédelmi Minisztérium és a
Magyar Honvédség ennek megfelelően
gondoskodik katonáiról szolgálatuk alatt
– és annak esetlegesen tragikus befe-
jezését követően is. Így tettek 161 évvel
ezelőtt, 1849-ben is azok a fővárosi
polgárok is, akik itt, a Fiumei úti teme -
tőben első alkalommal a szabadságharc
katonáinak, hősi halott honvédeinek
adták meg a végtisztességet. A névtelen
honvédeket követő sírhantok alatt
nyugvók avatták Nemzeti Pantheonná
e sírkertet.

Ebben a parcellában magyar katonák
nyugszanak. Az újabbak között
tűzszerész és pilóta bajtársak sírhantjai.
Mától a legmagasabb minősítésű, a
Magyar Honvédség halottai és a
szolgálatteljesítés közben hősi halált
halt katonáink kegyeleti helye ez a
terület. Az élők, a hátramaradottak
számára pedig a tisztelet és a főhaj-
tás lerovásának kultikus helyszíne.

A haza szolgálata a legnagyobb
szolgálat. Mert a haza mindenek előtt
való – de a méltó végtisztesség része
az elhunyt családjáról való gondosko-
dás is. Hiszen senki nem születik hős-
nek és senki nem kíván tragikus sorsot
önmagának. De hőssé és mártírrá
válhat, hiszen katonaként nem önmagát,
hanem nemzetét, országát, a demok-

ráciát és a humánumot védi, így annak
áldozata is lehet. 

Mert ők, akik már itt nyugszanak –
és akiknek a jövőben e temető lesz a
végső nyughelyük – értünk, vala -
mennyiünkért, a honvédségért, sőt
számtalan szabadságszerető, a demok-
ráciát és a békét építő népért haltak
meg. 

„Az élet él és élni akar”. A tőlünk pár
száz lépésnyire nyugvó költő, Ady End-
re örökbecsű mondata azoknak és azok-

ról szól, akik tehetnek halottaik, az örökre
elbúcsúzottak emlékéért. Mert addig
velünk maradnak, addig nem hagynak
el végleg bennünket, amíg mi el nem
feledjük őket. 

Ők a mi honvédeink maradnak.
Örökre.

Ez a temető nemcsak azoké, akiknek
teste itt porlad, akikért pár perce meg -
kondult a lélekharang – hanem mind -
annyiunké, akik a honvédelmet, kato -
náink sorsát szívügyüknek tekintjük. 

Köszönet illet mindenkit, akik részt
vettek e temető alapításában. A Hon-
védelmi Minisz tériumot, a HM Hadtör-
téneti Intézet és Mú zeumot, a Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottságot,
valamint a Budapesti Temetkezési Inté-
zetet az ön zetlen és segítő közre mű -
ködéséért!

FOTÓ: KACSÓ LAJOS

yeleti Hely avatás
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Hírcsokor

Minden magára valamit is adó egye-
sület életében fontos az éves
közgyûlés, melynek célja a beszá-
molás az elõzõ évi tevékenységrõl,
illetve az aktuális év feladatának
meghatározása, a munkaterv és a
költségvetés elfogadása. A kibõvített
elnökségi ülésen történt elõkészítés
döntött a közgyûlésrõl, amit szokásos
helyünkön, a rendõrségi ún. „Csó-
nakházban” hívtunk össze. Köz -
gyûlésünket megtisztelte jelenlétével
dr. Havasi Zoltán nyá. rendõr dan-
dártábornok, a Rendõr és Határõr
Nyugdíjasok Országos Szövetsé -
gének elnöke, Juhász István nyá.
rendõr ezredes, a BEOSZ Rend -
védelmi Tagozat alelnöke, Fekete Ist-
ván nyá. ezredes, a BEOSZ Észak-
magyarországi régió vezetõje, Kiss
Antal nyá. õrnagy, a Magyar Ejtõ -
ernyõsök Szolnoki Szervezetének
elnöke, valamint Nagy László õrnagy,
a Magyar Repülõk Bajtársi Egyesület

képviseletében. Sajnáljuk, hogy több
meghívott vendégünk nem tudott részt
venni a közgyûlésünkön. Nyilván
ennek egyik komoly indoka, hogy ezen
a napon több egyesület is az ún.
„Idõsek Akadémiája” elnevezésû
rendezvényen vett részt. 

Az, hogy a rendõri szakmai vezetés
semmilyen szinten nem képviseltette
magát a rendezvényünkön, nem függ
össze a fentebb említett eseménnyel.
A közgyûlés által elfogadott hét
napirendi pont indokolta, hogy fegyel-
mezetten menjen a munka. Talán jót
is tett velünk kicsit a szakmai vezetés,
ugyanis az elnöki beszámolóhoz soha
annyian nem szóltak még hozzá, mint
most. A hét fõ hozzászóló különbözõ

témában és hangsúllyal emelte ki az
egyesületünk fontosságát, mûkö -
désünk javítását, a nyugdíjastársak
találkozási lehetõségét, a betegláto-
gatást, törõdést kegyeleti ügyekben,
a végtisztesség megadását. Ne higy-
gyük, nem panasznap volt ez, és
ennek õszintén örülök. Inkább egy
õszinte kitárulkozás volt, melyben
nyugdíjasaink jelezték: a 20-30-35-év
szolgálat nem múlt el bennük, van még
mindig kötõdésük a volt szolgálati hely-
hez. 

A sûrû napirendi pontok között sze -
repelt két tisztségviselõ megvá lasz -
tása is. Nagy András elnökhelyettes
elköltözött a megyébõl, így munkáját
ellátni nem tudja, ezért kérte a fel-

mentését. A Számvizsgáló Bizottság
elnöke, Bodzsár Imréné egészség-
ügyi állapota okán jelezte, hogy nem
tudja vállalni a feladatot. Mindkét
személy kérését elfogadta a köz -
gyûlés és megköszöntük az eddig
végzett munkájukat. A tagsági vi -
szonyuk fenntartásával továbbra is
támogatják egyesületünket.  A Végert
Gyula által ve zetett jelölõbizottság
javaslata alapján dr. Lukács Gusz-
táv nyugdíjas tár sunkat elnökhelyet-
tesnek válasz totta meg a közgyûlés.
Kántor Józsefné tagtársunk kapott
jelölést a Szám vizsgáló Bizottság elnö-
ki teendõire, melyet a közgyûlésünk
szintén elfogadott. Gratulálunk mindkét
meg választott tisztségviselõnek, és
azt várjuk, hogy munkájukkal hozzá
tudnak tenni az egyesület színvo -
nalasabb mûködéséhez.    Elnöksé-
günk javaslattal élt a közgyûlés felé,
hogy a közelmúltban a 90. életévét
betöltött Makai István tagtársunkat
nyilvánítsunk tiszteletbeli taggá. Az
elõterjesztést nagy tetszéssel a
közgyûlésünk elfogadta. 

A tömény napirendi pontok közepette
nem feledkeztünk meg évfordulós
tagunkról, Kocsis Ferencnérõl, aki a
60. születésnapját ünnepelte. Ez
történt Szolnokon, 2010 februárjában.

Közgyûlési híradó
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Tartalmas egyesületi közgyűlésen
vettem részt, ahol elfogadták az éves
munkatervet, és tájékoztató hangzott el
az idősek akadémiája rendezvényéről.
Szünet következett, ahol megszólított
egy fiatal nyugdíjas – kérdve, van-e
számára egy kis időm, gondjai
meghallgatására? Válaszoltam –
természetes, hisz életem nagy részét
mások gondjainak meghallgatására for-
dítottam.

Elkezdte mondókáját. Tisztességesen
letöltöttem pár éves külföldi szol gá -
latomat, a vezénylésem lejárt, bevo-
nultam új szolgálati helyemre. Azért új,
mivel a külföldi szolgálatom idején „régi”
munkahelyem megszűnt, ezért az új
helyemen kellett jelentkezni. A ka -
puügyelet nem akart beengedni, mivel
belépőm nem volt. Nagy nehezen
sikerült bejutnom, de nem az illetékes
főnökhöz irányítottak, ahol illett volna
„szolgálattételre jelentkeznem”, hanem
„S” úrhoz. Rám is kérdezett, hogy „mit

akar?”. Majd közölte, hogy az „R”-
állományba vételnél gond van, mert aki-
nek a helyére terveztek, még csak
másfél év múlva kerül „Ny”-ba.
Kérdésem természetesnek tűnt: mit
takar az, hogy „R”-állományba helyez-
tek? A válasz szerint szolgálat itt-ott,
anyagvételezés ahol szükséges, oda
megyek, ahova küldenek, és majd csak
eltelik az a másfél év. Közben jeleztem
az „S” úrnak, hogy a külföldi szolgálat
után néhány nap pihenés megillet. Nos
ez igen kemény ellenállásba ütközött,
szó sem lehetett róla, mert ne
követelőzzek, hisz most érkeztem
vissza, még nem is tudom mit fogok csi-
nálni.

A fogadtatás, a bizonytalanság ide-
gileg összeroppantott, kórházba ke -
rültem. Az ÁEK különböző osztályain
alapos vizsgálatokon estem át, ahol
megállapították, hogy „katonai szol -
gálatra alkalmatlan” vagyok, kezde -
ményezik nyugállományba helyezése-

met, természetesen FÜV döntés alap-
ján. Bizottság elé kerültem, ahol ismer-
tették a határozatot. Tudomásul vettem.
Visszamentem az egyik irodába, ahol
azt mondta az „S” úr – az a kitüntetés,
ami az asztalon van, az a magáé – eltet-
tem. Végig kellett járnom a főnököket,
aláíratni az „elszámolási okmányomat”
– mindennel el kellett számolnom, ami-
vel nem is rendelkeztem. Mindennel
„leszámoltam” – amit az aláírások iga-
zoltak – és eltávoztam. Bizonyos idő eltel-
tével hívott az „S” úr telefonon. Van itt
egy tőr, amit a miniszter adományozott
magának, mi legyen vele? Közöltem,
hogy küldje el postán. Elküldte, a postás
kikézbesítette, én pedig csak halkan és
udvariasan mondtam a postásnak:
„Hazámat szolgáltam!”. 

Több mint három évtizedes szol -
gálatom alatt, ilyen élményekkel még
nem találkoztam. Papírra kellett vetni
őket. És most csak kérdezem: Jól érzem-
e magam ebben a nyugdíjas közös -
ségben? Megértettem a lényeget!?

LEJEGYEZTE: DELI JÓZSEF

Kevesen tudják, hogy május 19-e nem -
zetközi férfinap. Viszont vannak olyan
közösségek, akik ezt már régóta szá -
mon tartják. Ilyen a pápai Honvéd Baj-
társi Klub is, melynek hölgytagjai a
nemzetközi nõnapon való köszöntésért
cserébe esztendõrõl-esztendõre felkö-
szöntik a klub férfitagjait. Szép és kedves
szokássá, sõt hagyománnyá vált e
rendezvény a közel negyven esztendõs
szervezet életében. Idén, a Honvéde-
lem napján, május 21-én tartották a fér-
finapot, melyen Major Anna nyá. fõ -
törzsõrmester asszony, klubelnök tartott
köszöntõ beszédet. Kiemelte, hogy a
találkozóval javítani szeretnék a nemek

közötti kapcsolatokat, elõtérbe helyez-
ve a nemek közötti egyenlõséget, és
kiemelve néhány pozitív ta pasz talatot.

Ez egy olyan alkalom a férfi klub tagjaik
számára, ahol elismerik az elért ered-
ményeiket, hozzájárulásukat a közös -
ség munkájához. A vacsorával kísért
ünnepséget szín vonalas kul túrmûsor
gazdagította a HM Rekreációs és
Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
munkatársa, Kerecsényi Zoltán szerve -
zésében. Fellépet Zsidai László szájhar -
monikás, Szabó Árpádné népdal éne -
kes, Rosta Jenõné, Ruzsás Sándorné
klubtag-versmondók valamint a helyõr -
ségi kultúrotthon bájos hölgyeibõl álló
hastánccsoport. Az est a hagyomá-
nyoknak megfelelõen zenés-táncos
mulatsággal ért véget.

Igaz történet

Férfinap Pápán
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Tagságunk identitását figyelembe véve
Szövetségünk egyik legfontosabb tevé -
kenységi területe a katonai hagyomá-
nyok megőrzése, ápolása. Tagságunk
összetételéből eredően eleve olyan
szervezeti kultúrával rendelkezünk,
amelynek kifejezése, megjelenítése
besorolja a BEOSZ-t a társadalom azon
csoportjai közé, melyek valamilyen for-
mában és mértékben felvállalják bizo-
nyos társadalmi értékek tradicionális
megőrzését, megtartását, illetve a
rendszeres szervezeti élet megvaló -
sulásán keresztül végezzük azok to -
vábbörökítését, ápolását.

E tevékenység igazi jelentősége a
nemzeti katonai hagyományok fenn-
maradásának, illetve továbbélésének
biztosításában rejlik. A magyar nemzet
életében ennek legalább olyan jelen-
tősége van, mint például a néprajzi
hagyományok (népviselet, népzene,
néptánc) feltárásának és szervezett cso-
portok általi továbbéltetésének.

Határozott álláspontunk, hogy a
BEOSZ a honvédelem ügyét, illetve a
maga ügyét akkor és úgy szolgálja a
legjobban, ha részt vállal azokból a
társadalmi erőfeszítésekből, amelyek a
fiatalok, a felnövekvő katona nem -
zedékek hazafias, honvédelmi nevelését
szolgálják. A magyar társadalom csak
úgy tud megfelelni a XXI. század
kihívásainak, ha tisztában van saját
múltjával és megőrzi nemzeti sajá -
tosságait, kultúráját. Ennek nél kü -
lözhetetlen részét képezik a magyar
katonai hagyományok.

Másrészt törekvésünk, hogy a tár -
sadalom tudja és elismerje, hogy mi,
katonák a hagyományainkkal együtt
létezünk, tehát velünk számolni kell,
ugyanakkor számíthat is ránk. A had-
történeti emlékek megörökítésével, a
jelesebb személyekre és eseményekre
utaló megemlékezésekkel közvetítjük a
társadalom felé azt az értékrendet és
azokat a magatartásmintákat, amelye-
ket megőrzésre és követésre méltónak
tartunk. Magunknak pedig azt bizonyít-

juk, hogy katonának lenni érték volt és
lesz és ezért büszkék vagyunk és
lehetünk a haza, az állampolgárok
védelmében eltöltött éveinkre.

Vannak kegyhelyeink, temetőink,
emlékhelyeink, emlékműveink, ame-
lyeknél kifejezzük hálánkat elődeink
dicső tetteit felidézve. Hazánk két
évezredes történelme bővelkedik hősi-
es cselekedetekben.  Van mire és kikre
emlékeznünk, és ezt meg is tesszük. 

A hagyományápolás mellett a BEOSZ
megalakulásától kezdve jelentős lé -
péseket tett a hagyományteremtésben
is. Nagyszerű kezdeményezésként vál -
tottuk valóra azt a felismerést, hogy az
örök értékű katonai erények össze -
köthetik a különböző katonanem ze -
dékeket, és közös találkozóra invitál-
tuk a múlt és a jelen katonáit, hogy kezet
nyújtsanak egymásnak, megtalálják
egymással a közös hangot. A „Kézfogás
a Honért!” szlogennel létrehozott ka -
tonanemzedéki találkozókon jóleső
érzés volt együtt látni és együtt tudni
a különböző katonanemzedékek kép -
viselőit, akik tisztelettel tekintettek egy-
másra és megbecsülték egymás esz-
ményeit.

A Bajtársi Egyesületek Országos
Szövetsége 2000-ben, a Magyar
Millennium jegyében, a IX. Katona -
nemzedéki Találkozón a kenesei hon-
védüdülő parkjában facsemetéket
ültetett. Az akkori résztvevők ünne -
pélyesen elhatározták, hogy a X. jubi-
leumi találkozón emlékoszlopot állítanak
a haza kiszolgált, hű fiainak, a honvéd-
ség obsitosainak a tiszteletére. 

A balatonkenesei üdülőben a katonai
szolgálat emlékét megörökítő, oszlop
alakú emlékmű, kopjafa a mindenkori
magyar hadsereg katonáinak, kiszolgált
hadfiainak, az obsitosoknak a tiszteletére
emeltetett, és tradícióvá vált a reájuk
történő emlékezés.

Az emlékoszlop Varga Károly nyá.
főtörzszászlós, fafaragó népművész
alkotása, aki a Kaposvári Fegyveres
Erők Nyugállományúak Klubjának
tagjaként örömmel teljesítette az elha-
tározást.

Az Obsitosok Emlékoszlopának
évenkénti koszorúzása a Katonanem -
zedéki Találkozóink részét képezi. Az
itt megfogalmazott gondolataink üze -
netek a résztvevőknek, a koszorúzó
katonai vezetőknek és a társadalmi

MOTTÓ: „Aki nem tudja, honnét jött, azt sem tudja, hová megy, mert nem tudja, hol van. 
(…) A történelem, vagyis a múlt ismerete előfeltétele a jó iránynak.
Megtudhatjuk belőle a helyes cselekvés útjait, de azt is, hogy milyen hibákat 
kell elkerülnünk. (…) A történelem egy nagy integráló erő.”

HABSBURG OTTÓ

Emlékoszlop és emlékpark



21

szervezetek képviselőinek. Figyelem-
felhívás arra, hogy több tízezer a nyug -
állományú katonák száma, akikről méltó
módon gondoskodni nemcsak törvényi
kötelezettség, hanem erkölcsi felelős-
ség is.

A BEOSZ megalakulása 20. év -
fordulója alkalmat nyújt és késztet is ben-
nünket arra, hogy emlékezzünk. Ez az
időszak már Szövetségünk életében
is egy olyan terminus, ami méltó
lehetőséget kínál a vissza te kintésre.

Emlékezni sokféleképpen lehet.
Leginkább úgy érdemes, hogy az elő-
dök dicső tetteinek felidézése szolgálja
a további életünket és gyarapítsa java-
inkat. Ez lehetővé válik, ha olyan idő-
ben, helyen és közegben tesszük, ami-
től az emberi lélek nemesebbé, jobbá
válik.

A 20. éves jubileumi emlékezés jel-
szavául, mottójául ezért a következő,
Vörösmarty Mihálytól vett idézetet
választottuk, amely így hangzik: „A
múltat tiszteld, s a jelent vele kösd a jövő-
höz!”

Ám, a hétköznapok és a közelmúlt
katonáinak, szolgálatkész helytállásuk-
nak, a hazáját, népét szerető, kiszolgáló
és érte akár életét is áldozni kész
közkatonának kevesebb megbecsülés
jutott.
Petőfi Sándor: Katona vagyok én című
versében így ír erről: 
„Katona vagyok én, kiszolgált katona.
Káplár se voltam, mindig közkatona.
A katonasághoz ifjúságot vittem, 
Ott maradt az, haza öregséggel jöttem.
Nagy volt a pontosságom, nagy volt a
hőségem.

Nem volt rám mérve csak egy bünte-
tés sem.
Mi lett a jutalmam, mikor kiszolgáltam?
A generális megveregette vállam.”

Szerencsére, a mi katonaidőnkben
nem kellett háborúzni, bajt vívni, a már
korszerű fegyverekkel csatázni. Azon-
ban mi azért vállaltuk ezt a szép hiva-
tást, mert mély érzelmekkel viseltettünk
hazánk védelme, népünk megbe csü -
lése iránt.

Mi is tapasztaltuk, mások is elmond-
ták, hogy az üdülőbe látogatók, a pihenni
vágyók, a fákkal övezte parkban gyak-
ran felkeresik emlékoszlopunkat. Jó
érzés tudni, hogy a nyugállományú apa
vagy nagyapa milyen büszkén és
szeretettel meséli unokájának, hogy ez
az ő több évtizedes becsülettel szolgált
katonaéletére is emlékeztet. 

Az emlékoszlopot gondozzák és
ápolják, mások egy-egy szál virágot is
elhelyeznek rajta. Igazi kegyhely lett
az obsitosok körében.

A mai, aktív állománynál azt kívánjuk
elérni, hogy megérintse őket a magyar
katonai múlt, s hogy nyílt szívvel és
értelemmel legyenek képesek befogadni
a múltból és a közelmúltból érkező
üzeneteket. Annak tudatában szervez -
zük rendezvényeinket, hogy a katonai
tradíciók egyik generációról a másikra
történő átörökítése meg valósuljon.

Ezért kezdeményeztük a miniszter
úrnál, hogy járuljon hozzá a balaton-
kenesei üdülőben egy katonanemzedéki
emlékpark létesítéséhez, ahol az elmúlt
korokban dicsőséget és megbecsülést
szerzett nagy múltú, tekintélyes hely-
őrségeket, alakulatokat és fegyverne-

meket megörökítő szimbólumokat
helyezhetünk el, hogy ezek megne -
vezését, létezését az utókornak örökül
hagyjuk. Útjára bocsájtjuk ezt a gon-
dolatot és gyakorlatot a BEOSZ szer -
vezetei között is és ösztönözzük őket,
hogy a szimbólumok sorát újabb és
újabb emlékek gazdagítsák.

A BEOSZ, a társadalmi nevelésben
vállalt tudatos és sajátos részvételével,
illetve eszközrendszerével kíván eleget
tenni tagsága identitásából eredő
szerepének, hogy különösen az ifjúság
és a katonai szolgálatot vállalók körében
erősítse a hazafiság és a nemzeti
öntudat érzését és hozzájáruljon a haza
és az állampolgárok sorsáért érzett fele-
lősség kialakításához.

Az ifjabb nemzedékek kötelessége az
elődök méltó tisztelete, megbecsülése
azáltal, hogy ők is igyekeznek olyanokká
válni, mint akiket példának, követen -
dőnek tekintenek. Ezért oly meghitt az
a pillanat, amikor őszintén gondolunk
arra az eseményre, azokra a szemé -
lyekre, akiknek magasztos tetteire,
teljesítményére magunk is vágyunk,
hogy megmérettessünk, méltók va -
gyunk-e ezen hagyomány folytatására
és a mi tetteink vajon példák lennének-
e utódaink számára.

Úgy gondolom, hogy a BEOSZ újon -
nan kialakított hagyománya jelképévé
vált Szövetségünknek, a katona nem -
zedékek összefogásának, s talán a jogo-
san elvárható megbecsü lé sünknek is.

DARÓCZY FERENC NYÁ. ALEZREDES

A BEOSZ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

RÉGIÓJÁNAK VEZETŐJE



… egy szelet, azonban tanulságos volta
miatt érdemesnek tartom közreadni.
Igaz, hogy itt is történések voltak, nem
nagy dolgokban döntöttünk, de jól
éreztük magunkat együtt, jót beszél-
gettünk, tanácskoztunk, tanultunk.

Régiónkban immár hagyománnyá vált,
hogy a tagegyesületek vezetõivel
találkozunk egyszer tavasszal, és egy-
szer õsszel. És tesszük ezt a három
megye valamelyik településén. Mivel
most ugye tavasz van, a választás

Tapolcára esett, ahol is Nacsa Ferenc
nyugállományú zászlós, a Tapolca és
Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület
elnöke biztosította részünkre a helyszínt
a Tavasbarlang szomszédságában lévõ
Szent-György Panzió különtermében.

A KDR-ben jelenleg 12
tagegyesületet tömörítünk,
ebbõl 11 képviseltette magát,
volt, ahol a titkár is megtisztelte
rendezvényünket. Körünkben
köszönthettük Ocsovai János
nyugállományú ezredes bajtár-
sat, a BEOSZ alelnökét, és
Esküdt Lajos nyugállományú
alezredest, a BEOSZ mun -
katársát, akik elfogadták meg -
hívásunkat. A BEOSZ alelnöke
érdekvédelmi kérdéseket tárt
elénk, amelynek során jogosan
vetõdött fel, hogy kitûnõen fel-
épített elõadását a klubok
érdekvédelmi felelõseinek is
meg kellene hallgatni. Akkor
bizonyára jobban eljutna a
személyekhez a három szó –
érdekfeltárás, érdekképviselet,
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érdekérvényesítés. Esküdt Lajos nyug -
állományú alezredes a pályá zatokkal
kapcsolatosan felhívta a figyelmet a
pályázati munkák idõbeni beadására és
az esetleges hiánypótlások pontos betar-
tására.

Kovács Józsefné, a Tanácsadó Tes -
tület tagja is megtisztelte régióülésünket,
akit azért hívtam meg hogy a tagság
nõtagjai részére megtegye javaslatait.
Mindjárt egy hölgy elnökkel is talál -
kozhatott, hiszen sorainkban köszönt -
hettük a Pápai Honvéd Bajtársi Klub
újonnan megválasztott elnökét, Major
Anna nyugállományú fõtörzsõrmestert,
akinek ismételten gratulálunk meg -
választásához. További sok sikert kí -
vánunk!

A régióban egy háromfõs vezetõség
mûködik, lényegében minden megyének
van egy képviselõje, aki a tagegye -
sületek gondjait viseli. Jó az összhang
közöttünk, elosztjuk a munkát. Helyet-
teseim: Pászti Balázs nyugállományú
õrnagy, aki Pápa és környéke, Mátyási
Ferenc nyugállományú õrnagy Tata
felelõse, aki egyben honlapunkat is
kezeli. 

Ezen az értekezleten a fõ hangsúlyt a
közeljövõ eseményeire összpontosí -
tottunk, ugyanis a sárbogárdi Honvéd
Bajtársi Egyesület május 15-ei, a má -

sodik világháború befejezése évfor -
dulójának tiszteletére – a BEOSZ által
is támogatott – rendezvénye után a
másik nagy esemény a Kisbéri Na -
pokhoz kötõdik, amelyet június 19-én
rendez meg a 16 fõbõl álló Perczel Mór
Veterán Katonai Hagyományõrzõ Egye-
sület. A „gulyáságyúba” tervezett pörkölt
elfogyasztásáig a rendezõk istentisz-
teletet, ünnepélyes állománygyûlést, a
hagyományõrzés és hagyományápo-
lás idõszerû kérdéseit boncolgató
szakmai napot tartanak. Kisbérre is
várunk mindenkit!

Ezt követõen is számunkra érdekes
kérdéseket beszéltünk meg, többek
között az egyesületek anyagi tá -
mogatásáról is szó volt. Az ebéd elköl-
tése után házigazdánk, mint egy profi
idegenvezetõ, bemutatta Tapolca vá -
rosát. Igazán nagyszerû benyomásunk
alakult ki a szépen fejlõdõ városról. Hogy
már nem katonaváros, egyáltalán nem
zavarja a helyieket, az idegenforgalom-
ra helyezik a fõ hangsúlyt, mint a város
egyik bevételi forrására.

Terveink szerint õsszel Badacsony-
lábdiban, jövõre pedig Pápán talál -
kozunk, ahol vonzó lehet a C-130-as
megtekintése.

ERDÕS GÉZA

NYUGÁLLOMÁNYÚ ALEZREDES

KDR-RÉGIÓVEZETÕ

A Honvéd Hagyományőrző Egye sület 1990. július 26-án alakult meg a HIM
Dísztermében.

A BEOSZ tagszövetségét szívből köszöntjük 20. szüle tésnapja alkalmából!
Kívánunk minden tagjának, közösségeiknek és vezetőiknek sikeres munkát,
erőt, egészséget.

Személyesen is nagyra tartom tevékenységüket. A BEOSZ-szal való kap -
csolatukat a hosszabb távú együttműködés, a folyamatosság, a katona -
hagyományok közös vállalása, az értékek megőrzése jellemzi. Kívánom, hogy
az egyesület a jövőben is olyan sikeres partnere legyen a BEOSZ-nak, mint
ahogyan az eltelt években volt.

SIPOS GÉZA NYÁ. EZREDES, A BEOSZ ELNÖKE

PETÕFIRE EMLÉKEZTEK
A nemzeti ünnepen, március 15-én délután tartotta ünnepi megemlékezését
a pápai Honvéd Bajtársi Klub. Idén Petõfi Sándor egykori elsõ pápai lakóhelyéhez
hívta a klub az emlékezõ pápaiakat, ahol a szervezet dalcsoportja 48-as énekkel,
Gosztola István versmondó Petõfi-költeménnyel gazdagította a fõhajtást. Ünnepi
beszédet Kerecsényi Zoltán, a klub titkára tartott. A megemlékezés koszorúzással
zárult az egykori pápai diák, a késõbbi forradalmár poéta házánál lévõ
márványtábláknál.
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A Bajtársi Egyesületek Országos Szö -
vetség Észak-magyarországi régió
2010. március 24-én, Szolnokon, a Had-
kiegészítõ Parancsnokság termében
tartotta ülését. A régióban mûködõ egye-
sületi elnökök mellett, Ipacs József nyá.
ezredes, a BEOSZ alelnöke, az Or -
szágos Hadkiegészítõ Parancs nokság
vezetõhelyettese, Horváth Attila alez-
redes és Lamos Imre dandártábornok,
a helyõrség parancsnoka is megtisztelte

jelenlétével a rendez vé -
nyünket.

Fekete István nyá. ezre-
des a régió vezetõje, beszá-
molójában az elmúlt idõszak
feladatait vette számba, illet-
ve értékelte az elvégzett
munkát, és megosztotta a
tapasztalatait az elnökökkel.

Tóth Lászlóné (Katika) a
BEOSZ Felügyelõ Bizottsá-

gának tagja, az egyesületek gazdál-
kodásával, az elszámolásokkal és ezek
adminisztrációjával kapcsolatban hívta
fel a figyelmet az új szabályokra. A
régióülés egyáltalán nem volt szok -
ványos, hisz a témák okán is sok hoz-
zászólás, észrevétel hangzott el. A
továbbiakban szó volt a 2010. évi régiós
programról, amely fontos részét képezi
a BEOSZ országos rendez vényeinek.
A programok nem túlzóak, figyelembe
veszik a jelenlegi gazdasági helyzetet
is, így a szükséges háttér biztosítása
nem jelent problémát – mondotta a régió
vezetõje, Fekete István.

KOVÁCS KÁROLY, EGYESÜLETI ELNÖK

Veszprém megye egyetlen ütközete,
a Pápa mellett vívott ihászi csata hely-
színén tartotta idei március 15-ei meg -
emlékezését az önkormányzat, melyen
több civil és társadalmi szervezet, s mint
társszervezõ, a pápai Honvéd Bajtársi
Klub is kép viseltette magát.

A Rubato Fúvós Zenekar térzenéjét,
a macaltõi kisiskolások a 162 évvel
ezelõtti események momentumait
versekkel, dalokkal megidézõ mûsorát
és Gosztola István szavalatát követõen
Polczer Sándor polgármester és Ke -
recsényi Zoltán, a pápai Honvéd Bajtársi
Klub titkára köszöntötte a szép számmal
megjelent ünneplõ lakosságot, valamint
dr. Katona Tamás történészt, a Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság tagját,
egykori államtitkárt, aki az ünnepély
szónokaként tette tiszteletét a kis -
település nemzeti ünnepén. A nagy nevû
történész-professzor, 1848/49 híres

szakértõje beszédében megemlékezett
a forradalmi ifjúság jövõt formáló tettei -
rõl, a forradalom programot adó tizenkét
pontos követeléseirõl, az ihászi csata
magyar tábornokáról, Kmety Györgyrõl;

de nem felejtkezett el máig ható dol-
gokról sem szólni; hangsúlyozva azt,
hogy úgy, mint 1848/49-ben, ma is
egyezségre, megegyezésre lenne szük -
ség hazánkban.

A megemlékezés a kegyelet virá -
gainak, koszorúinak elhelyezésével
zárult a csata hõseinek emlékét hirdetõ,
tavaly felújított obeliszknél.

BEOSZ régióülés

Megemlékezés Ihásznál
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Közlemény
A Petõfi Sándor Bajtársi Egyesület Kis -
kunfélegyházán, 2010. október 7-én, 10 órai
kezdettel tervezi megrendezni a volt 7. gl.
hadosztály megalakulása 60. évfordu lójának
ünnepélyes bajtársi találkozóját, melyre
tisztelettel meghívjuk a hadosztálynál
szolgálatot teljesített bajtársakat.

Részvételi szándékunkat jelezzék: Tóth
Lászlóné, Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 33/A
postacímen, illetve telefonon a: 06-76-461-
950; mobil: 06-30-228-2511 számokon –
2010. szep tember 20-ig.

Helye: Kiskunfélegyháza, Polgármes teri
Hivatal díszterme

Részvételi díj: 2000 Ft/fõ.
Minden bajtársunkat szeretettel várjuk!

PETÕFI SÁNDOR BAJTÁRSI EGYESÜLET

Kiállítás a megszűnő klubban
A BEOSZ három nyíregyházi tagszervezete és a Nyírbátori Határőrök
Nyugdíjasainak Egyesülete tablókiállítás rendezésével emlékezett meg a BEOSZ
20. évfordulójáról. Életük képei a Szövetség életképei is. A megszűnő helyőrsé-
gi klub utolsó kiállítása a BEOSZ-ra emlékezett.

Hagyományõrzõk és hagyományápolók találkozója 
Kisbér, 2010. június 19. 

Programok:
Megemlékezés a II. világháború befejezésének 65. évfordulójáról;
Helyszín: ünnepi szentmise a Kisbéri Római Katolikus Templomban. 
Koszorúzás névadónk, Perczel Mór honvédtábornok kopjafája elõtt; Séta
városunkban, a Helytörténeti Múzeum, illetve a Batthyány mûemlék együttes
megtekintése;
Ebéd  (õzpörkölt – gulyáságyúból, 1-1 pohár sör ill. üdítõ) Költsége: 500 Ft.
Konferencia 
Kötetlen programok, bekapcsolódás a Kisbéri Napok rendezvényeibe.
Közben:– katonai autók bemutatója

– a volt Magyar Néphadsereg retró bemutatója
– retró sziget megtekintése

Elõadások: Kisbér története és lovas múltja (WAMK)
Helyszínek: Kiskastély, Angolpark, Lovarda tér, Wass Albert Mûvelõdési Központ
(WAMK)
Elérhetõség: Békási Imre (0620/4-115-793), e-mail: nosztalgiaimi@freemail.hu

Kisbéri Napok – elõzetes
2010. június 18-19-20.
Péntek:
– halászléfõzõ verseny, mulatós zene és programok a Park tónál;
– Lovarda tér – rockkoncert, Pokolgép együttes;
Szombat:
– Barantások, Perczel Mór, Karaoke, Gútai Rock Színház, utcabál;
Vasárnap:
– Ihos József, Bakony Néptáncegyüttes, Csík zenekar;
– Tábortûz, táncház a Tilinkó zenekarral.
Mindenkit szeretettel várunk!

ERDÕS GÉZA

2010. március 15-én koszorú 
elhelyezése Miskolcon

a Kossuth-szobor talapzatán.
Helyõrségi nyugdíjas Klub.                   

Boldog Nõnapot!
Nõnapi köszöntõ, ajándékozás, ven -
déglátás, zene, tánc, tombola fogadta a
helyõrségi nyugdíjas klubban a ven -
dégeket. Virág, pogácsa, bor, minden asz-
talon. Miskolcon a nõnap alkalmából a fér-
fiak felszolgáltak, virággal kedveskedtek
a nõknek.

A mûsorban a nõk szívesen fogadták
a férfiak szerenádját, tapssal fejezték ki
örömüket.
“Jó érezni azt, szeretlek nagyon, és 

egyre jobban.
Ott bujkálni a két szemedben, rejtõzködni 

a mosolyodban.”
Illyés Gyula.

LORGER KÁROLY



Az áprilisi HÉF-ülésen az Annavölgyi
üdülő bezárása kapcsán Réti ezredes
elnézést kért azért, amiért erről nem
tájékoztatták időben az érdekképviseleti
szervezeteket. A döntést a miniszter hoz-
ta meg áprilisban, aminek fő indoka az
volt, hogy a tárca legnagyobb igyekezete
ellenére sem tudta az ingatlant
működtető HM Rekreációs Kft-nek a

2010. évi működési forrást biztosítani. A
Kft. vezetése több javaslatot dolgozott
ki a végrehajtható költség csök ken -
tésekre vonatkozóan, melynek egyik ele-
meként szerepelt az Annavölgyi üdülő
bezárása. A jóváhagyott javaslat alap-
ján az üdülőt 2010. május 1-jei hatállyal
bezárták, az ide tervezett üdülői és
továbbképzési kontingenst más
üdülőkbe csoportosították át.

A HODOSZ és a HOSZ kérdésként
vetette fel, hogy a szakszervezeteknek
együtt véleményezési és döntési joga
van a szociális ügyeket érintő
kérdésekben, miért nem kaptak erről
hivatalos, írásos tájékoztatást? Szintén

kér désként vetették fel, hogy a decem-
beri kollégiumi ülésen a miniszter
kötelezettséget vállalt arra, hogy az
üdültetési rendszeren a tárca 2010-ben
nem változtat, és ez az ingatlan is ezen
rendszer része.

Réti úr válaszában kifejtette, hogy
rendkívül gyorsan kellett cselekedni a
kft. működőképességének megőrzése

érdekében, illetve az üdülő leadásával
egyidejűleg egy nagyobb, korszerűbb,
több szolgáltatást biztosító üdülő került
a tárca vagyonkezelésébe „Göd 2”
néven. Ez az ingatlan az NVT 2010.
április 14-i határozatával került a
tárcához, az átvétele most kezdődik,
várhatóan május végétől üzemelhet. A
tárca álláspontja alapján az üdültetési
rendszer nem változott, hiszen olyan
ingatlan került ki a rendszerből, melynek
kihasználtsága még a szándékosan ide
irányított rekreációs üdülés mellett is
rendkívül alacsony volt, jelentős
veszteséget kellett emiatt elszámolnia a
kft-nek. Az üdültetési keretszám, az

igényjogosultak köre, az üdültetési fel-
tételek változatlanok maradtak, így a
rendszer egésze sem változott.

A BEOSZ kérdésére, mely szerint mi
értelme volt a titkolózásnak abban az
esetben, ha átveszünk ingatlant, azt a
választ adta, hogy az NVT döntéséig
nem tudott biztosat a tárca, ezért nem
történt tájékoztatás.

A szakszervezetek képviselői azt
kérdezték Réti ezredestől, hogy az Anna-
völgyi üdülő leadásának javaslati doku-
mentumait és a döntést tartalmazó ira-
tot kézhez kaphatják-e. Réti ezredes
tájékoztatta a szakszervezetek kép -
viselőit, hogy ennek nem tud eleget tenni,
de a tájékoztató után jelenti az elöljá-
rónak a kérést, a szakszervezetek pedig
szintén jelzik ez irányú kérdésüket a
miniszternek.

A munkavállalói oldal képviselői
ígéretet kaptak arra, hogy záros határ-
időn belül megtekinthetik a Göd 2.
objektumot. Ezzel az oldal képviselői élni
kívánnak.

Javaslat
A BEOSZ-emlékéremben, a katonák
példaképe elismerésben részesültek a
Szövetség olyan kiemelkedõ aktivistái,
akik a két évtized során sokszor vállukon
vitték az egész szervezet, az egyesü-
letek munkáját. A végzett munka, a
küzdelmek, a tagság érdeklõdését fel-
keltõ megoldások sok olyan tapasztalatot

halmoztak fel, melyek hasznosítása a
jövõ szempontjából is fontos lehet. Gon-
dolok itt az egyesületi munkára, az
érdekképviseletre, a fiatalabb korosz -
tályok megnyerésére vagy a tényleges
állomány körében végzett munkára.

Meggyõzõdésem, hogy az elismertek
idõközönkénti összehívása, tapaszta -
lataik meghallgatása hasznos lehet az
egész Szövetség munkájának, és figyel-
mességet, megbecsülést fejezhet ki azok

iránt, akik huzamos ideig önzetlenül
tették a dolgukat és ezzel szolgálták a
Szövetséget, az egyesületeket és a
tagságot.

A fenti kezdeményezést fogalmaztam
meg az ünnepi megemlékezésen, de ez
mellett azt is szükségesnek tartottam,
hogy gondolataimat a tagság is
olvashassa a hírlevélben.

Baráti üdvözlettel: 
DELI JÓZSEF NYÁ. EZREDES
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Régiós borverseny
A kora délelõtt lázas készülõdéssel telt
a Miskolci Helyõrségi Nyugdíjas Klub
helyiségében, ahol az Észak-alföldi
régió négy megyéje, nyolc civil szer -
vezete 67 féle borának ver senyét ren -
dezték meg. A zsûri elnöke Deák Imre,
a Szent-Márton Borrend Lovagja volt.
A zsûri tagjai: Berta Béla ker tész -
mérnök, borkövet, Barta Gábor bor-
egyesületi elnök, Németh László nyá.
borkövet, Barcsák Attila me zõgazdász
szakigazgató, osz tály vezetõ és Lázár
Géza bortermelõ. Eredmények: 57 bort
értékeltek, 25 fehéret és 32 vöröset.
Ezekbõl 13 lett aranyérmes. Nagy

aranyérmes pedig kettõ. A borverseny
kiemelkedõ szervezõi voltak: Magyar
Géza nyá. ezredes, a klub elnöke,
segítõje Magyar Gézáné, Orosz Lajos
nyá. alezredes a klub titkára, segítõje
Orosz Lajosné, Veres Ferenc nép -
mûvelõ, segítõje Veres Ferencné,
Steher Andrásné r.õrnagy, gazdasá-
gi vezetõ, Czél Ferencné pályá -
zatfigyelõ, segítõje Czél Ferenc, Tóth
Miklósné háziasszony, gondnok, Lor -
ger Károly nyá. zászlós, fotós. A nagy -
sikerû versenyen egy szál hegedûjé-
vel Kocsán András húzta a talpalá va -
lót. Ez a borverseny ma radandó él -
mény marad mindenki számára.

LORGER KÁROLY, 
MISKOLC

A keszthelyi Bethlen Gábor Nyugdíjas
Klubban már hagyománya van annak,
hogy nemcsak a nőket köszöntjük nőnap
alkalmából, hanem a klub hölgy tagjai
férfinapot is rendeznek. Ez évben vidám,
szórakoztató műsorral köszöntöttek ben-
nünket. A rendezvényen 92 fő vett részt.
Katonadalokat énekeltek, vidám jelene-
tet adtak elő az első emberpárról,
tánccsoportunk a népek táncait bemu-
tató előadásából ezúttal skót táncot
mutatott be.

Az est során közös tánctanulásra is
sor került, táncosaink görög táncokat
tanítottak az erre vállalkozóknak. Az
ízletes vacsora után harmonikaszó mel -
lett, vidáman telt el az este.

SZIRMAI JÁNOS, 
A NYUGDÍJASKLUB ELNÖKE
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Nemrég jelent meg, és Pápán, valamint
Budapesten mutatták be közönség -
találkozó keretében a Farkas Berci címû
riportkötetet, melyet a Honvédelemért
címmel március 15-én kitüntetett Ke -
recsényi Zoltán lokálpatrióta, a Pápai
Honvéd Bajtársi Klub fiatal titkára írt illet-
ve állított össze. A pápai bemutatón Her-
mann István, a Veszprém megyei
Közgyûlés kulturális bizottságának elnö-
ke bevezetõjében elmondta:  Pápa
nagyon büszke arra, hogy Farkas Ber-
talan innen indult, és bár csak néhány
évet töltött a városban, köztudott, hogy
mindig is sok szállal kötõdött hozzá.

A pápai kiadású Farkas Berci címû
kötet nagy része személyes dolgokkal,
gondolatokkal, családi emlékekkel,
vagyis olyan témákkal foglalkozik,
melyekkel eddig kevésbé vagy egyál-
talán nem találkozhattak az emberek
a nyilvánosság elõtt. Kerecsényi Zoltán
elmondta, amikor öt évvel ezelõtt a
Pápáról a világûrbe címû könyvet
közreadták, rendkívül nagy volt az
érdeklõdés a kiadvány és természetesen

az elsõ magyar ûrhajós iránt. Így az idei,
kerek, harmincadik évfordulóra elen-
gedhetetlen volt egy olyat összeállítani,
amely azt kiegészíti, és magába fog-
lalja mindazt, ami abból kimaradt. Az
elsõ, március végi pápai bemutatót az
április végi, budapesti, Balassi Bálint Baj-

társi Egyesület-beli találkozó követte,
ahol Farkas Bertalan és Kerecsényi
Zoltán mellett részt vett Bán Károly
nyugállományú ezredes is, aki
személyes tapasztalatairól, élményeirõl,
az ûrutazást magyar részrõl elõkészítõ
munkákról beszélt.
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A Honvédelmi Minisztérium a Nem -
zetközi békefenntartók napja alkal-
mából központi ünnepséget rendezett
a Pákozdi Katonai Emlékparkban. Az
ENSZ közgyûlése  2002. év decem-
berében nyilvánította május 29-ét az
ENSZ-békefenntartók nemzetközi
napjává. Jelenleg 115 ország egyen-
ruhásai vesznek részt az ENSZ béke-
fenntartó mûveleteiben.

Az ünnepi eseményen részt vett a
HM Honvéd Vezérkar fõnöke, Tömböl

László mérnök vezérezre -
des is. Külön értéket kép -
viselt a programban, hogy
a pákozdi rendezvény napja
délelõttjén az ünnepségen
résztvevõ olasz, horvát, szlo -
vén és ma gyar katona cso -
portok képvi selõi a Bakony-
ban zajló  gyakorlatról jöt-
tek a rendezvényre, ahol a
jelenlévõ országok katonái
az afganisztáni közös ka -

tonai szolgálatra történõ felkészülést
végezték. Az ünnepség befejező ré -
szeként a missziókban szolgálatot
teljesítő ka tonák nevében számos
koszorút he lyeztek el a Békefenntar-
tók emlékművénél, ahol márványba
vésve szerepelt annak a 19 katonának
a neve, akik ebben a nemes feladat-
ban vesztették az életüket; az 1973-
as vietnámi szerepvállalásunktól,
napjainkig.

VÁMOSI JÁNOS NYÁ. ALEZ.

Békefenntartók napi ünnepség Pákozdon



A projekt a harmadik harmadévet zárta
2010.04.31-én, vagyis közel egy év telt
el a program kezdetétől. 2009 júniusa
óta az alábbi főbb mutatókkal jellemez-
hető a program előre haladása:

· Kialakult a projekt működéséhez
szükséges szervezeti keret, adatbázis,
vezetési, jelentési, tájékoztatási rendszer,
a célcsoportok elérését biztosító kom -
munikációs háló.
· Megtörtént a munkatársak, önkén -

tesek kiválasztása, felkészítése és befe-
jeződött a norvég módszer átvételét
szolgáló képzők képzése (40 fő).
· Különféle kommunikációs csatorná-

kon 17-18 ezer főt szólítottunk meg és
tájékoztattunk a program céljáról, a
programba kapcsolódás lehetőségéről.
· A programban részt venni kívánók

közül adatbázisunkban regisztráltunk
mintegy 3100 főt.
· 1883 fő részére orientációs képzést,

illetve egyéni tanácsadást szerveztünk
állampolgári ismeretek bővítése,
személyiség- és kompetenciafejlesztés,
munkahely-keresési módszerek,
technikák átadása, karrier tanácsadás
céllal.
· Befejezte a szakmai képzést, illet-

ve képzése folyamatban van 834 főnek.
(Munkahely megtartó képzés: 420 fő;
civil életbe történő visszailleszkedést
szolgáló képzés: 23 fő; a haderőn kívüli
állományt érintő rekonverziós képzés:
400 fő).
· Egy újabb közbeszerzési eljárás

eredményeként további 209 fő képzése
indításának előkészületei folynak, illet-
ve humán jellegű képzéseket tervezünk
30-40 fő részére a katonai vezetéssel
történő egyeztetés alapján.

· A ZMNE további 115 fő képzésének
előkészítését végzi.

Ezek az eredmények a program elő-
rehaladásával időarányosak.

A képzés 61 különböző szakmában
folyik. A képzések – a projekt célkitű-
zésével szinkronban – biztosítják a ben-
nük résztvevő hivatásos és szerződéses
állomány számára a munkahelyek
megtartásához, előléptetéshez, maga -
sabb beosztásba helyezéshez szük -
séges képzettség megszerzését, a had-
erőt elhagyók, illetve a haderőből
korábban távozottak részére pedig a
polgári életbe történő vissza illeszkedést,
vagy az eredményesebb munka -
helykeresést.

Az elmúlt hónapok során a Magyar
Honvédség Szociálpolitikai Közalapít -
vány, a Katonákért Alapítvány, a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a
Magyar Védelmiipari Szövetség és a

Norwegian Defence University College
(NDUC) korrekt együttműködésben
végezték feladataikat, a konzorciumi
megállapodás szerinti munkamegosztás
keretei között. Minden partner nagy
odafigyeléssel, döntő többségben ered-
ményesen teljesíti a programban azt, ami
a célkitűzéseink megvalósítását – egy
hatékony humán erőforrás fejlesztést
– a legszínvonalasabban szolgálja.

Az NDUC szakértőinek rendkívül
színvonalas közreműködésével –
norvég, brit és főként a kelet-balkáni
térség haderőinek átalakítása során
szerezett tapasztalatok, képzési mód -
szerek átadásával, a program folyama-
tos mentorálásával jelentősen járultak
hozzá a program sikeres indításához, az
eredményes előrehaladáshoz. A regi -
onális irodákban, a képzési helyszíne-
ken, a katonai szervezeteknél tett lá -
togatással, módszertani tanácsokkal
hozzájárultak a folyó program haté-
konyságának növeléséhez és a katonai
vezetőkkel folytatott konzultációk ered-
ményeként egyetértés fogalmazódott
meg a program folytatásában való
kölcsönös érdekeltséget illetően.

A két alapítvány (MH Szociálpolitikai
Közalapítvány, Katonákért Közhasznú
Alapítvány) hatékony képző és képzést
szervező munkával működteti a projektet
(menedzsment, regionális irodák,
kommunikáció, könyvelés, pénzügyi
bonyolítás, stb.). A program célcsoport-
jait sikerült a képzésben való rész -
vételhez megnyerni, a tervezett kép -
zéseket elindítani. A közbeszerzési eljá-
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rások lefolytatása jelentősen befolyá-
solta, nehezítette a szervező munkát,
esetenként hátráltatta a tervezett tan -
folyamok kezdését. 

A kezdeti kommunikációs deficitet, a
tájékoztatás terén tapasztalt hiányos-
ságokat részben sikerült megszüntetni,
de a párhuzamos csatornákon folyó
munka mellett a célcsoport tagok diffe-
renciált tájékoztatása, a szükséges
visszacsatolások nem mindig történtek
meg időben. A  honlap jelentős szerepet
játszott//játszik a program népsze -
rűsítésében, az előre haladás bemu-
tatásában, de a célcsoport tagok jelen-
tős része még mindig nem használja
ki e csatorna nyújtotta lehetőségeket a
tájékozódáshoz.

A ZMNE a munkahely megtartó
képzéseken 317 fő képzését vállalta
és eredményesen folynak a felkészíté-
sek. 

A Magyar Védelmiipari Szövetségnél,
illetve tagvállalatainál a szakmai
tanfolyamot végzett hallgatók üzemi
körülmények közötti gyakoroltatását
terveztük. Bár honlapunkon, valamint
a MVSZ honlapján az üzemi keretek
közötti gyakorlás lehetőségei meg -
ismerhetők, a felkínált gyakoroltatásra
eddig igény nem merült fel. Jelenleg a
képzési irányt illetően változás me -
nedzselés folyik, keressük a gyakorol-
tatás más tartalommal, üzemi szakmai
tapasztalatszerzés formában történő
megvalósításának lehetőségét.

A program végrehajtásának szerve -
zésénél figyelembe kell venni – és ez

nehezíti a munkát – hogy néhány terü -
leten, a tervezéskor jelzett kockázatok
bekövetkeztek, elgondolásainkat, terve -
inket hozzá kell igazítani a megváltozott
körülményekhez:
·Az ismert gazdasági problémák miatt

a haderőből történő kiáramlás le -
csökkent, így rekonverziós képzési cél-
jaink kevésbé teljesülnek (összesen 23
fő igényelt ilyen képzést), viszont a
munkahely megtartását szolgáló képzés
iránti igény a tervezettnél lényegesen
nagyobb arányú; 
· A vállalkozási kedv a korábbi ala-

csony szinttől is elmarad, pedig az e
területen folyó képzés, felkészítés irán-
ti igényhez komoly reményeink fűződ-
tek. Ezen a területen jelenleg új
megoldások keresése folyik, amelyek
biztosítani tudják a kitűzött célok eléré-
sét az év végéig hátra lévő időben.

Összességében a program – a fent jel-
zett területeken jelentkező változtatási,
módosítási igények ellenére – jó
ütemben halad, a főbb irányok te -
kintetében tervszerű az előrehaladás, a
támogatás felhasználása időarányos és
költséghatékony. A norvég fél kedvező
szakmai visszajelzései, a helyszíni
monitorozás során tett megerősítései,
a tanfolyamok résztvevői, valamint a
katonai vezetés és a csapatparancs-
nokok pozitív visszajelzései igazolják,
hogy a kitűzött tervszámok időarányos
teljesítésén túl, a valós szervezeti és
egyéni igényekre megfelelő válaszokat
képes adni a program. Minden feltétel
biztosítottnak látszik, hogy az év végéig
a pályázat indikátorai (tervszámai)
teljesüljenek.

A decemberig megoldható feladatok:
Az év végéig újabb közbeszerzési eljá-

rás alatt lévő képzések (gépjármű
vezetői, nyelvi és ECDL) indítása
(összesen 209 fő), a ZMNE-n még
további 115 fő (szakmai, nyelvi és ECDL)
képzése, valamint humán szakemberek
szakmai képzése ( mintegy 35-40 fő)
oldható meg. Ez összesen 359 fő
számára teszi lehetővé az év második
felében szakmai tanfolyam kezdését.
Ezen képzések előkészítése, a
résztvevők kiválasztása megtörtént, eze-
ken felül további beiskolázásokra – a
pénzügyi korlátok miatt – nincs le -
hetőség. Célunk, hogy a programra biz-
tosított költségvetési keretet teljes
mértékben kihasználjuk és az esetleges
évközi megtakarításokat a képzésekhez
átcsoportosítva, a regisztrált érdeklődők

közül továbbiak képzését – még
korlátozott számban – megoldjuk.
Mindent összevetve, év végéig a
szakmai képzésben résztvevők létszáma
elérheti, vagy némileg meg is haladhatja
az 1250 főt, ami 10%-al magasabb a
tervezettnél.

A képzési igények, szándékok jelzé-
se, rögzítése a Katonák Munkaerő-piaci
Reintegrációjának Képzési Programja
forrásainak felhasználása ellenére sem
fölösleges. A program zárultával a
regisztráltak képzési igényeit tartalmazó
adatlapokat az MH Szociálpolitikai
Közalapítvány tárolja és újabb képzési
forráshoz történő hozzáférés esetén
lehetőséget teremt képzésen való rész -
vételre.

A norvég partnerektől kapott tá -
jékoztatás alapján tudjuk, hogy a Norvég
Királyság újabb támogatási források biz-
tosítását tervezi hasonló pályázatokhoz.
A pályázati kiírás még ez évben várható
megjelenése újabb lehetőséget te remt -
het a támogatás elnyerésére.

SÁSIK LÁSZLÓ NYÁ. EZREDES

PROJEKTMENEDZSER
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A program előrehaladása
számokban

A norvég projekt keretében
a ZMNE-n és külső (civil) képző
cégeknél képzésen részvevők
2010.05.05 - i állapot

Nyilvántartva: 848 
Támogatva: 834
Elutasítva: 14

Megoszlása:
1. célcsop. (állásmegtartó): 425
ebből támogatva: 420
elutasítva: 5

2. célcsop. (kilépő) 23
ebből támogatva: 23
elutasítva: 0

3. célcsop. (kintlévő 
nyugállományú, vagy 
potenciális tart.) 400
ebből támogatva: 391
elutasítva: 9

Tanfolyamot befejezte: 224
Még tanul: 610
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Csak semmi irigykedés, a képeken
korántsem az történik, mint amit elsõ
pillantásra gondolnának. A kézben tartott
poharak nem azt jelentik, hogy gátlás-
talan „piálásba” fogott volna az elnökség,
sõt ellenkezõleg! A kultúrált borfo-
gyasztás rejtelmeit igyekezett elsajátí-
tani a csókakõi Szent Donát Borrend
jeles képviselõitõl és csinos Borki-
rálynõjétõl. 

Na, azért nem kell sajnálni minket! Az
„oktatás” egyáltalán nem esett a
nehezünkre! Mindenkinek hasonlóan
„nehéz” elfoglaltságokat kívánunk erre
az esztendõre és a következõ húsz évre.

-gf-
FOTÓ: KACSÓ LAJOS

Nem kell mindig tanácskozás!


	Bajtarsi hirlevel junius B1-2
	Bajtarsi hirlevel junius beliv
	Bajtarsi hirlevel junius beliv B3.pdf

