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A takarékosság jegyében
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Katonaözvegyek országos találkozója

„... Szürke hídján az elmúlásnak
az élet mély vizébe nézek,

és beledobok még egy rózsát
azoknak, akik tovább élnek...”

Juhász Gyula
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Megszületett a megállapodás a Hon-
védelmi Minisztérium, és a Bajtársi Egye-
sületek Országos Szövetsége (BEOSZ),
valamint a tárca és Honvédségi Dolgo-
zók Szakszervezete (Hodosz) között,
amelyet aláírásukkal hitelesítettek a
vezetõk. A Honvédelmi Minisztérium

Manfred Wörner-termében írták alá már-
cius 7-én, hétfõ délelõtt a Honvédelmi
Minisztérium és a Bajtársi Egyesüle-
tek Országos Szövetsége (BEOSZ),
valamint a tárca és Honvédségi Dolgo-
zók Szakszervezete (Hodosz) között lét-
rejött megállapodást. A dokumentumot
a Honvédelmi Minisztérium részérõl
Hende Csaba honvédelmi miniszter, a
BEOSZ képviseletében Sipos Géza
elnök, a Hodosz-tól pedig Breuer Lász-
ló, a szakszervezet vezetõ titkára látta
el kézjegyével. Az eseményen jelen volt
– többek között – Fodor Lajos, a tárca
közigazgatási államtitkára, dr. Simicskó
István a minisztérium parlamenti állam-
titkára, dr. Benkõ Tibor vezérezredes,
a Honvéd Vezérkar fõnöke.

Hende Csaba miniszter megköszön-
te a BEOSZ és a Hodosz vezetõinek azt
a konstruktív munkát, amelynek ered-

ményeként megszületett a megállapo-
dás. Ugyanezt a példaértékû együttmû -
ködést emelte ki Simicskó István, aki
a honvédelmi tárcát képviselte az elõké-
szítés során.

A megállapodásokat Hende Csaba és
Breuer László, a Hodosz vezetõ titká-

ra, majd a honvédelmi miniszter és Sipos
Géza, a BEOSZ elnöke írta alá. Az ese-
mény rövid, kötetlen eszmecserével
zárult.

Simicskó István újságírói kérdésre
válaszolva jelentõs eseménynek minõsí-
tette a tárca és a két érdekképviseleti
szervezet között megszületett megálla-
podást. Ez határozatlan idõre szól, az
abban foglalt anyagi támogatás össze-
ge viszont erre az évre, elsõsorban a
mûködési költségekhez, irodák, gép-
kocsi-használathoz való hozzájárulás.
Ennek összege – például a Hodosz ese-
tében mintegy négy és félmillió forint,
ami nagyjából körülbelül kétharmada
a múlt évi támogatásnak. Ennek okát az
államtitkár a minisztériumra is vonat-
kozó kényszerû takarékosságban jelöl-
te meg. 

(Forrás: Kormányzati portál)
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Köszöntő

Fennállásának 20. évfordulója alakalmából tisztelettel és szeretettel köszönt-
jük laptársunkat az Egység című újságot, a Honvéd Szakszervezet színvona-
las kiadványát. További munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget kívánunk!
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– Ön ott volt a Bajtársi Egyesületek Szö-
vetsége megalakulásának „bölcsõjénél”,
késõbb évekig az elnöki tisztséget is
betöltötte. Miben látja a szövetség cél-
ját, szükségességét?

– Az a társadalmi-politikai változás,
amely 1989-ben hazánkban is végbe-
ment, megnyitotta az utat a hadsere-
günkben is az emberi jogok, a vélemény-
és lelkiismereti szabadság, az önszer-
vezõdés elõtt. Emlékszem, hogy 1989
októberében a Honvédelmi Minisztéri-
umban – ahol én is jelen voltam – össze-
hívták az önszervezõdés során az akkor
már mûködõ bajtársi egyesületek elnö-
keit az országos szövetség megalakí-
tásának elõkészítésére. A megválasz-
tott elõkészítõ bizottság – amelynek tag-
jai közül dr. Herczeg Ottó ezredes ma
is közöttünk van – megfogalmazta, hogy
a honvédelem ügyét felkaroló országos
szervezet vállalja fel a katonák érdek-
képviseletét, a honvédelem ügyének tár-
sadalmi szolgálatát és a magyar katonai
hagyományok ápolását. Titkos szava-
zással itt választották meg a szövetség
vezetõ szerveit és az elsõ elnök dr. Simon
Sándor altábornagy lett.

A BEOSZ létrejöttekor a további szer-
vezõmunka alappillére az új honvédel-
mi törvény következõ meghatározása
volt: „A honvédelem nemzeti ügy, és az
ország honvédelmi képességének fenn-
tartása – többek között – a polgárok a
haza védelme iránti hazafias elkötele-
zettségére és áldozatkészségére épít.”

Az új szövetség ennek a ma is fon-
tos célkitûzésnek a megvalósításában
közremûködõ lehetett és dr. Simon Sán-

dor altábornagynak szinte vesszõpari-
pája volt, hogy a Szövetség – amely-
nek tagjai akkor zömmel hivatásos kato-
nák voltak –, vállalja a vezetõ szerepet
az ifjúság honvédelmi nevelésében, és
a katonai hagyományok ápolásában.
1991-ben, miután dr. Simon Sándor altá-
bornagy egészsége meggyengült, én
vettem át az elnöki tisztséget és úgy
érzem ma is, hogy 1995 végéig sokat
fáradoztam azon, hogy a BEOSZ meg-
erõsödjön, ismert és elismert társadal-
mi szervezet legyen. 

Meggyõzõdésem, hogy az elmúlt
huszonegy év alatt a BEOSZ nagy utat
tett meg és az induláskor megfogal-
mazott célkitûzések ma is vállalhatók:
a honvédelem ügyének szolgálata, a
ma már zömmel nyugállományú kato-
nák érdekképviselete, a katonai hagyo-
mányok ápolása és a közösségek
összefogása.

Sokan emlékeznek még arra, hogy
mint a BEOSZ elnöke messzemenõen
támogatta a különbözõ idõszakokban
szolgált katonák „kézfogását” és ennek
szellemében hagyományt teremtettünk
a katonanemzedéki találkozók megren-
dezésével.

A „Kézfogás a honért” jelszó a kilenc-
venes évek elején fogalmazódott meg,
és az e gondolat jegyében évente sor-
ra került katonanemzedéki találkozók az
évek során jelentõs társadalmi esemé-
nyekké váltak. Sokan a társadalmi meg-
békélés szimbólumát látták az új szel-
lemû honvédség és a Horthy hadsereg
még élõ katonáinak kézfogásában. 

Számomra a „honvédelmi rendszer-
váltás” elõkészítésében nagyon sok
tapasztalatot, szellemi muníciót adott
1990 tavaszán Finnországban tett hiva-
talos látogatásom. Itt tapasztaltam meg
közelebbrõl is, hogyan mûködik a had-
sereg a demokráciában és a demokrá-
cia a hadseregben. A látogatás során
alaposan szétnéztünk a finn hadsereg-
ben. Megnéztük az alakulatoknál a tisz-
tek és a katonák közötti viszonyokat,
milyen érdekképviseleti szervezetei van-
nak a katonáknak, és hogyan ápolják
a katonai hagyományokat. Rengeteg
tapasztalatot szereztem arról, hogy az
emberi jogok hogyan érvényesülnek a
hadseregben, és ezt a tapasztalatot jól

hasznosítottam 1993-ban, amikor a szö-
vetség képviseletében személyesen is
részt vettem az új honvédelmi törvény
kodifikációs munkáiban. Emlékszem,
hogy viták voltak a törvény elõkészítõi
között, például arról, hogy milyen jogai
lehetnek a nyugállományú katonáknak,
és örülök, hogy ezek a jogok folytonos-
ságot nyertek és ez egyben a szövet-
ségnek is nagy védelmet jelent. 

Visszatérve a „Kézfogás a honért” gon-
dolatra, ennek megvalósítása során való-
ban példát adtunk a társadalmi kiegye-
zésre, a békére, és ezt a törekvést
továbbra is folytatnunk kell. Örülök, hogy
2011-ben ismét megrendezik Balaton-
kenesén a katonanemzedékek találko-
zóját, s ez a 20. találkozó valóban ünne-
pi esemény lesz. 

– Hogyan ítéli meg a BEOSZ szoci-
ális munkáját és a sikeres idõsödést
elõsegítõ tevékenységét?

– Meggyõzõdésem, hogy a partner-
szervezetekkel összefogva ezen a téren
is sokat tehetnének a szövetség tage-
gyesületei. Nagyon nagy szükség van –
különösen az elhagyott – helyõrségek-
ben az elesettekrõl, a gyengélkedõ
idõsekrõl való gondoskodásra, a kato-
naözvegyek támogatására. Nemrégiben
magam is támogatója lettem annak, hogy
Kiskunfélegyházán jöjjön létre a hon-
védségi gondozásban lévõ idõs ember-
ek napközi otthona, gondozó háza. 

De meggyõzõdésem az is, hogy a
sikeres idõsödés amerikai eredetû kon-
cepcióját is népszerûsítenünk kellene.
Ennek fõ gondolata az, hogy akkor
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Kézfogás a honért
Kevésbé ismert, hogy Kelemen
József nyugállományú altá-
bornagy összességében 44
évet töltött a közigazgatásban,
és a Honvédelmi Minisztérium
megbízásából ma is felelõs
munkát végez két honvédsé-
gi szervezetnél is. 1991-tõl
1995 végéig a BEOSZ elnö-
ke volt, és sokat tett a szövet-
ség megerõsödéséért. 
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beszélünk sikeres idõsödésrõl, amikor
az egyén fizikai és szellemi képessé-
geit, aktivitását az élet minden területén
és minél tovább megõrzi, társas és tár-
sadalmi kapcsolatait is megtartja. Az
eddigieknél sokkal többet kellene ten-
nünk a nyugállományú katonák élet-
minõségének, fizikai és lelki egészsé-
gének javításáért, hogy akár hetven
éves korukban is – ha szükség van rá
– a honvédelem ügyéért jó életerõben
kamatoztassák tudásukat, és életta-
pasztalataikat. A magam részérõl
nagyon fontosnak tartom a BEOSZ
közösségformáló munkáját, a karitatív
tevékenységet, valamint a honvédelmi
nevelõmunkában való részvételét. 

– Napirendre került a Magyar Hon-
védség tartalékos rendszerének fej-
lesztése. Ebben a munkában milyen
szerepe lehet a BEOSZ-nak?

– A 2010-ben hivatalba lépett dr. Hen-
de Csaba honvédelmi miniszter – a kato-
nai, szakmai vezetõk legteljesebb támo-
gatása mellett – több nyilatkozatában
megerõsítette, hogy hamarosan el kez -
dõ dik a Magyar Honvédség tartalékos
rendszerének kiépítése és ennek elsõ
mozzanata, hogy laktanyáinkat már
önkéntes védelmi tartalékosok õrzik. Az

aktív toborzó munka májustól indul, s
a honvédelmi vezetés ekkor már számít
a honvédségi társadalmi szervezetek –
így a BEOSZ – aktív közremûködésé-
re is. 

Napjainkban, amikor a honvédelem
ügye egyre inkább társadalmi üggyé
válik, újabb területeken látok lehetõsé-
get arra, hogy a BEOSZ tagegyesüle-
tekben meglévõ szaktudása a fiatalok
haderõn kívüli képzésénél hasznosul-
jon. Az iskolai oktatásban már most
lehetõ ség nyílik a honvédelmi ismeretek
átadására, például a KatonaSuli prog-
ram keretében. Meggyõzõdésem, hogy
különösen olyan településeken, ahol már
nincs katonai alakulat, a BEOSZ tage-
gyesületek is vállalhatnák a fiatalok hon-
védelmi nevelésének mentorálását.
Ebben a munkában igénybe lehetne ven-
ni az egykori MHSZ jogutódjának a tech-
nikai és tömegsport klubok bázisait. 

Én már írásban is megfogalmaztam
azt a javaslatomat, hogy az érintett
minisztériumok költségvetésébõl, a HM
vezetésével kidolgozott elvek alapján,
támogatást kellene nyújtani a techni-
kai és tömegsport egyesületeknek
(lövész, repülõ, ejtõernyõs, búvár,
rádiós, stb.). Támogatni kellene olyan

társadalmi szervezeteket, amelyek a
honvédelmi hagyományõrzés, a köz-
rend és közbiztonság, polgári- és
katasztrófavédelem területén felada-
tokat vállalnak. Ennek jogszabályi fel-
tételeit kormányzati szinten is elegendõ
lenne szabályozni. A fenti képzés anya-
gi-technikai, személyi feltételeit, a hon-
védség, a rendõrség, a katasztrófavé-
delem bázisai (lõterek, gyakorlóterek,
speciális kiképzõ központok, stb.) és az
említett szervek szakértõi biztosítanák.
A felkészítésben hatékonyan közremû -
ködhetnének a fenti szervek aktív, és
nyugállományú tagjai is.

Mindezzel megvalósulna a haderõn
kívüli képzés egyik formája, amely az
állampolgároknak a haza védelme irán-
ti elkötelezettségét is kifejezné. Emel-
lett gazdaságossága is figyelemre mél-
tó, mert a felkészítésben nagyobb sze-
repet vállalnának a „nem állami szer-
vek”, akik ezzel a tevékenységükkel álla-
mi feladatokat vennének át. Ez a költ-
ségtakarékos megoldás a fejlett demok-
ráciákban széleskörûen elterjedt mód-
szer, és a tapasztalatokat célszerû len-
ne átvenni és hazánkban is széleskö-
rûen alkalmazni. 

KACSÓ LAJOS

A választmány elfogadta a szövetség
2011. évi programját, az elnökség mun-
ka- és rendezvénytervét. Általános alel-
nöki feladatok ellátásával bízta meg
Pásztor István és Fekete István nyug-
állományú ezredeseket. Megválasztot-
ta a 2012.évi tisztújító közgyûlés elõké-
szítéséhez szükséges munkabizottsá-
gokat.

A testület felvette a szövetség tage-
gyesületei sorába a WAT Magiszterek
Védegyletét, a 11. Harckocsi Hadosztály
Bajtársi Egyesületet, a Csepreg Köz-
biztonságáért Polgár Õr és Bajtársi Egy-
sületet és a Magyar Veterán Repülõk
Somogy megyei Egyesületét.

A rendezvényen kiemelkedõ munká-
juk elismeréseként BEOSZ Emlékérem
elismerésben részesültek: Ipcsics József
nyá. ezds., Tóth Sándor nyá. ezds. és
Csepi László õrgy. Jutalmat kapott: dr.
Lovasi Gábor nyá. ezds., Deli József nyá.
ezds. és Nagy Istvánné nyá. tzls. Emlék-
tárgyat és Emlékplakettet vehetett át

Szendrõi Imre és Bacsárdi Sándor nyá.
alez. A választmány több tagegyesület
(Pl.:Zalaegerszegiek Nyugállományú
Klubja,, Fejér Megyei Honvéd Nyugál-
lományúak Klubja kezdeményezésére)
úgy döntött, hogy 2012. 01. 01-ig felül-
vizsgálja a tagdíjat és a jubiláló egye-
sületek támogatását. 

Sipos Géza nyá. ezredes, a Szövetség
elnöke, zárszavában többek között
elmondta: 

– A BEOSZ demokratikusan mûködõ
közösség, amelynek „minõségvédelmi
garanciája” a vita és a többségi döntés.
Baj akkor van, ha a vita nem a lényegrõl
szól, s ha néhányan nem  érvényesítik a
döntést. Ezek korlátozzák a Szövetség
mûködését, és csökkentik az esélyét
annak, hogy eredményesek, hasznosak
lehessünk.

Most is reménykedhetünk abban, hogy
jó döntéseket hoztunk. A Szövetségben
önálló szervezetek vannak, mint ahogy
a Szövetség is önálló. Magyar sajátos-

ság, hogy szinte automatikusan, kultu-
rálisan, de még politikailag is – 21 éve
szinten folyamatosan – be akarnak sorol-
ni, azonosítani valamivel bennünket. Elég
csak fél füllel meghallani a „suttogókat”,
így is emlékszünk rájuk.Különbségek
vannak közöttünk, de éles határvona-
lak nincsenek, csak rosszul értelmezett
érdekek által kikényszerített elkülöní-
tés van. Legalább mi, ebbe a Szövet-
ségbe tartozók ne feledjük, hogyha van-
nak is belsõ „repedések” – mert van-
nak – azokat tágítani azért nem sza-
bad, mert még nagyobb bajokat okozunk
vele magunknak. A BEOSZ-ból kilépõ
egyesületek sajnos ezt teszik, holott annyi
minden összeköt bennünket. De elérte
õket is a megosztottság-export, s fõleg
annak anyagi vonzatai. Eladhatjuk-e
magunkat „egy tál lencséért”?

Eredmény lehetne, ha az egyesületek
aktivistái megismernék a Szövetség hely-
zetét, a választmány mai ülésének dön-
téseit. Ez mindannyiunk felelõssége! 

Tanácskozott a választmány
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Bozó Tibor ezredes ötvenkét éves, har-
minc éve hivatásos katona s azok közé
a magasan képzett tisztek közé tartozik,
akik nemcsak a Zrínyi Miklós Katonai
Akadémiát, hanem az USA Szárazföl-
di Vezérkari Akadémiát is elvégezték.
Már a beszélgetésünk elején hangsú-
lyozta, hogy tizenhat évig csapattisztként
szolgált. Szakaszparancsokként kezdte
s végül 1997-ig dandárparancsnokként
gyarapította élettapasztalatait s ezért
a sikeres tevékenységéért a Magyar
Köztársaság Érdemrend Lovagkereszt-
jével tüntették ki. Sok ismerettel gyara-
podott az Egyesült Államokban is a Szá-
razföldi Vezérkari Akadémián, ahol a
katonai szakismeretek mellett nemcsak
a civil kontrol és a katona hagyomány-
ápolás fontosságát tanulta meg, hanem
azt is, hogy a jó katonai vezetõ tevé-
kenységében kiemelt szerepe van az
emberközpontúságnak. Az utóbbi tíz
évben munkája során megismerte a hon-
védségi nyugdíjas szervezetek életét,
gondjait is. Nem véletlen, hogy a beszél-
getésünk során többször is hangsú-
lyozta, hogy a Személyügyi Csoportfõ -
nökség munkájában napirenden van és
lesz is az idõsgondozás.

Gyakran felmerül az a kérdés, hogy az
idõsgondozás terén milyen munka-
megosztás érvényesül a HM Humán-
politikai Fõosztály, a HM Társadalmi Kap-
csolatok és Hadisírgondozó Hivatal, vala-
mint a Honvéd Vezérkar Személyzeti
Csoportfõnökség között?  

Az idõsgondozással kapcsolatos fel-
adatokat a Honvédelmi Minisztérium fen-
ti három katonai szervezete megoszt-
va hajtja végre. A 2010 októberében vég-
rehajtott szervezeti változások követ-
keztében a HVK Személyzeti Csoportf-
õnökségtõl egyes feladatkörök, feladat-
rendszerek átkerültek az újonnan meg-
alakuló minisztériumi szervekhez, így
a HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadi-

sírgondozó Hivatalhoz és a HM Humán-
politikai Fõosztályhoz.

A korábban például a HVK Személy-
zeti Fõosztály hatáskörébe tartozó, tár-
caszintû rendezvényszervezéssel
össze függõ feladatok átkerültek a HM
Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgon-
dozó Hivatalhoz. Ennek megfelelõen az
idõsgondozással kapcsolatos kiemelt
rendezvények (Idõsek Világnapi ren-
dezvény, Katonaözvegyek találkozója)
szervezését is ez az új katonai szerve-
zet végzi.

A HM Humánpolitikai Fõosztály
mûködteti a HM Társadalmi Vélemé-
nyezõ Bizottságát, valamint a HM Reha-
bilitációs Bizottságát. A két bizottság
mûködése a szervezeti változásokkal
összefüggésben nem változott.

S itt szeretném hangsúlyozni, hogy az
idõsgondozással is érdemben foglalko-
zó három katonai szervezet között az
utóbbi idõben egyre jobb az együttmû -
ködés és ma már személyesen nekem
is nagyon jó a munkakapcsolatom a
humánpolitikai osztályt vezetõ Hatvani
Árpád ezredessel és dr. Töll László alez-
redessel a Társadalmi Kapcsolatok és
Hadisírgondozó Hivatal vezetõjével.

A fenti katonai szervezetek közül
melyik az idõsgondozás központja,
miként valósul meg közöttük a koordi-
náció és az érdekvédelem mely terü-
leteit gondozza a csoportfõnökség? 

A fenti három szervezet – szoros
együttmûködésben egymással – az idõs-
gondozásban sajátos szerepet tölt be.
Mindháromnak megvan a maga jól körül-
határolható területe. A Személyzeti Cso-
portfõnökség idõsgondozással kapcso-
latos feladatrendszere a szervezeti vál-
tozást követõen lényegesen nem vál-
tozott. Csoportfõnökségünk, továbbra is
kulcsszerepet tölt be az idõsgondozás-
ban. A hadkiegészítõ parancsnokságok
szakmai elöljárójaként, felügyeli a had-
kiegészítõ parancsnokságok érdekvé-
delemmel és toborzással kapcsolatos
tevékenységét, irányítja a szakállomány
felkészítését, ellenõrzi a hadkiegészítõ
parancsnokságok szakmai tevékenysé-
gét. Elõterjesztéseket, javaslatokat tesz
a HM felsõ vezetése részére az idõs-
gondozással kapcsolatos jogszabályok
módosítására és elõkészíti a nyugállo-
mányú katonákra és honvédségi nyug-

díjasokra vonatkozó elismerésekkel kap-
csolatos javaslatokat a HM Társadalmi
Véleményezõ Bizottság részére.

A továbbiakban is a Csoportfõnökség
koordinálja a nyugállományú katonák
idõsek otthonában történõ elhelyezé-
sével kapcsolatos feladatokat, szakma-
ilag támogatja, adminisztratív módon
segíti majd a HM Idõsügyi Tanács mun-
káját és végrehajtja a Központi Kegye-
leti Bizottság tevékenységével kapcso-
latos koordinációs feladatokat.

Mikorra alakul újjá a Honvédelmi Idõs-
ügyi Tanács és milyen szerepet kap az
idõsgondozásban? 

A közelmúltban a honvédelmi minisz-
ter úr döntött a Honvédelmi Idõsügyi
Tanács további mûködtetésérõl, elren-
delte a Tanács mûködését felügyelõ jog-
szabályok felülvizsgálatát, és szükség
szerinti módosítását. Az új utasítás-ter-
vezetet elõkészítettük, melyet vélemé-
nyezésre az illetékes katonai és társa-
dalmi szervezeteknek megküldtünk. A
beérkezett javaslatok feldolgozása folya-
matban van, remélhetõleg a közeljöv-
õben kiadásra kerül a Tanács mûködé-
sével kapcsolatos új szabályozás, ezt
követõen pedig az Idõsügyi Tanács ismét
elkezdheti munkáját.

Sokszor felmerül az a kérdés, hogy
a nyugállományú egyesületek milyen fel-
tételek, illetve támogatási formák között
folytathatják munkájukat?

A tárca ernyõszervezetei ebben az
évben is normatív támogatásban része-
sülnek (BEOSZ négy millió Ft). A fen-
tieken kívül a társadalmi szervezetek és
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Napirenden az idõsgondozás
A múlt év õszén Bozó Tibor
ezredes személyében új ve -
zetõ került a Honvéd Vezérkar
Személyügyi Csoportfõnökség
élére és ez alkalmat adott arra,
hogy a BEOSZ képviseletében
felkeressük õt.
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egyesületek részére pályázatokat írnak
ki, amelyek elbírálása hamarosan meg-
történik. Megemlíteném, hogy a szer-
vezeti változások következtében a pályá-
zattal kapcsolatos tevékenységet a jöv-
õben az új szervezet, a HM Társadal-
mi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hiva-
tal végzi.

Jelenleg a Személyügyi Csoport -
fõnökség milyen nyugállományú kato-
nákat érintõ szabályozók kidolgozásán,
módosításán dolgozik? 

Mint már említettem, jelenleg folya-
matban van a Honvédelmi Idõsügyi
Tanács létrehozásáról és mûködési rend-
jérõl szóló 36/2003. (HK 10.) HM uta-
sítás átdolgozása. Ezen kívül az elmúlt
év kiemelt feladatának tekintjük a kegye-
leti gondoskodásról és az ehhez kap-
csolódó egyes szociális feladatokról szól
4/2008. (II 29.) HM rendelet átdolgozá-
sát. A módosító javaslataink közül az
alábbiakat említeném:

Konkréttá szeretnénk tenni a Magyar
Honvédség halottá minõsítéssel kap-
csolatos szabályait. A kegyeleti költsé-
gek, a síremlék állításának költségei,
továbbá a sírhely költségek javaslatunk
szerint maximalizálásra kerülnek. A kato-
nai temetések külsõségeit is újrasza-
bályozzuk. Az elgondolás alapja az, hogy
a díszkíséret és a gyászzene a kegye-
leti minõsítéshez és a rendfokozathoz
köthetõen, egységes értelmezésben
jelenjen meg. Személyes meggy-
õzõdésem, hogy a tervezett módosítá-
sok elõsegítik majd, hogy az elhunyt
katonák mindenhol megkapják a végsõ
tisztességet.

A nyugállományú szervezetek miként
segíthetik, a honvédelem érdekében
folyó munkát?

A nyugállományú szervezetek szo-
ros kapcsolatban állnak a hadkiegészítõ
parancsnokságokkal, ezúton is kérem a
BEOSZ tagszervezeteit, hogy tartsák
fenn ezt a jó kapcsolatot. Javaslataikkal,
észrevételeikkel segítsék a hadkiegé-
szítõ parancsnokságok munkáját.
Továbbra is segítsék a hadkiegészítõ
parancsnokságok érdekvédelemmel
kapcsolatos tevékenységét. Nyújtsanak
segítséget a temetések alkalmával a
gyászbeszédek elmondásában, a kato-
nasírok felkutatásában, ápolásában és
karbantartásában. Rendezvényeiken
népszerûsítsék a Magyar Honvédséget.
Kezdeményezõ készen tegyenek meg
mindent a honvédelem magasztos ügye
érdekében. Keressék a kapcsolatot az
élõ katonai szervezetekkel, tartsák a kap-
csolatot az aktív katonákkal, ápolják a
generációk közötti kapcsolatokat. Nyo-
matékosan kérem, hogy fordítsanak külö-
nös gondot a rossz egészségi állapot-
ban lévõ bajtársainkkal való kapcsolat-
tartásra, mindennapi életük segítésére.

S végül megemlíteném, hogy a tar-
talékos rendszer kialakítása jelenleg
folyamatban van, a laktanyáinkat már
önkéntes védelmi tartalékosok õrzik. Az
aktív toborzó munka májustól indul, mely
kapcsán, a már jóváhagyott terv alap-
ján, számítunk a BEOSZ aktív közrem-
ûködésére is.

A személyügyi csoportfõnökségnek
az idõsgondozás terén a említetteken
kívül milyen új intézkedései vannak? 

Az elmúlt év novemberétõl új formát
vezettünk be a 80 év feletti jubileumi szü-
letésnapjukat ünneplõk köszöntésére. Az
emléklapokat a hadkiegészítõ pa -
rancsnokságok a havonta sorra kerülõ
rendezvényeiken adják át az érintettek
részére. A nyugállományú tábornokokat
egy bemutatkozó levélben megkerestem
és részükre a hatékonyabb tájékoztatás
érdekében felajánlottam az email-en való
kapcsolattartást. A visszajelzések na gyon
pozitívak, 70 érintett jelzett vissza, és kér-
te ezt a kapcsolattartást.

A párbeszéd honlapunkon a humán-
szolgálattal és az érdekvédelemmel
kapcsolatosan hamarosan új hasznos
információk lesznek elérhetõek. Meg-
említeném a régi elvárásnak megfe-
lelve, ezen túl az elhunytak hetente pon-
tosítva kerülnek fel majd a Párbeszéd
honlapra. Fontos tudni, hogy a Párbe-
szédlap megtekintése elõzetes regiszt-
rációhoz kötött.

S végül megemlíteném, hogy az elmúlt
év szomorú eseményei világítottak rá
annak szükségességére, hogy a Fiumei
úti temetõben Hõsi emlékmûvet alakít-
sunk ki. Az ezzel kapcsolatos elgondo-
lás kidolgozása jelenleg folyamatban van,
terveink szerint a Hõsök napján felava-
tásra kerülhet az emlékmû.

KACSÓ LAJOS
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Az egyesület alakulásakor az alapsza-
bályba vitathatatlan célként rögzítettük
a lengyel-magyar kapcsolatok ápolását.
Ezen belül kiemelt jelentõségû az Alma
Materrel, vagyis a Varsói Katonai Mûsza-
ki Akadémiával (WAT – Wojskowa Aka-
demia Techniczna), tanárainkkal és volt
hallgatótársainkkal való kapcsolattartás.

Az elmúlt öt év alatt gyümölcsözõ kap-
csolatot sikerült kiépíteni nemcsak a ked-
ves régi ismerõsökkel, hanem a hazai

lengyelség képviselõivel, és a Lengyel
Köztársaság Budapesti Nagykövetsé-
gével is. 

Külön megtiszteltetés számunkra,
hogy egyesületünk javaslatára két volt
tanárunknak Maria Litwinska asszony-
nak (a nyelvtanárunk volt) és Andrzej
Chojnacki professzor úrnak, a honvé-
delmi miniszter, I. osztályú Honvédele-
mért Kitüntetõ Címet adományozott, elis-
merve azt a tevékenységet, amit 1973

és 1992 között az akadémia tanáraiként
a magyar hallgatókért tettek.

Fontos számunkra a Bem József Len-
gyel Kulturális Egyesülettel meglévõ kap-
csolat is. Már két alkalommal – elõször
2008-ban, majd 2010-ben – megszer-

8

Lengyel 
kapcsolatok
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Felemelõ ünnepi közgyûlés keretében
emlékeztek meg a  Bajtársi Egyesületek
Országos Szövetsége által „BEOSZ
Emlékéremmel” kitüntetett Bem József
Honvéd Nyugdíjas Egyesület tagjai meg-
alakulásuk negyven éves évfordulójáról.

Az ünnepi közgyûlésen a városi önkor-
mányzatot Czeller Zoltán polgármester
és Kiss György tanácsnok, a Bajtársi

Egyesületek Országos Szövetségét
Erdõs László nyá. ezredes, a BEOSZ
Dél-alföldi Régióját Horváth Balázs nyá.
mk. Ezredes, régió elnök, a Kelet-
magyarországi Kiegészítõ Parancsnok-
ságot Murár Zoltán õrnagy, a 6. Tobor-
zó és Érdekvédelmi Iroda vezetõje kép-
viselte. Az ünnepi közgyûlésen a régió
hat egyesülete képviseltette magát.

A megjelenteket Molnár Máté nyá.
őrnagy, az ünnepi közgyûlés levezetõ
elnöke köszöntötte. A Himnusz elhang-
zása után Györgypál Csaba nyá. alez-

redes az egyesület elnöke és Matkó Béla
nyá. alezredes az egyesület tiszteletbeli
elnöke megkoszorúzták a névadó, Bem
József tábornok szobrát. 

Erdõs László nyá. ezredes pozitívan
értékelte az egyesület tevékenységét,
külön kiemelve, hogy az egyesület a
BEOSZ alapító tagjai sorába tartozik,
majd a BEOSZ jelvényével ellátott név-

re szóló emlékplakettet adott
át Györgypál Csaba nyá.
alezredesnek.

Dr. Kovács György nyá. mk.
ezredes – az ezred egykori
törzsfõnöke – hozzászólásá-
ban a tüzér hagyományok
ápolását, az egyesületek
közötti jó kapcsolatot hang-
súlyozta. A hozzászólás után
szalagokat kötöttek az egye-
sület zászlajára.

A városi önkormányzat
részérõl Czeller Zoltán pol-
gármester és Kiss György
tanácsnok kötöttek szalagot.
Czeller Zoltán ekkor köszön-
tötte az egyesületet, értékel-
te a város társadalmi élet-
ében betöltött szerepét, aktív
tevékenységét és további
eredményes munkát kívánt.

Az emlékszalag felkötése-
kor Horváth Balázs nyá. mk. ezredes, az
egyesület hagyományápolási tevékeny-
sége kapcsán a „Hõsök Napjának” pél-
daértékû megszervezését emelte ki,
megemlítve, hogy a rendezvény már túl-
nyúlik a város határán és a régió szint-
jén is jelen van. Az elismerõ szavakat
követõen „Oklevéllel” ismerte el az egye-
sület munkáját.

A rendezvényen résztvevõ egyesü-
letek képviselõi is emlékszalagot kötöt-
tek az egyesület zászlajára.

GYPCS

vezték a Lengyelország felsõoktatási
intézményeiben végzett magyarok talál-
kozóját. Ebben a körben a legnépesebb
csoportot a WAT volt magyar hallgatói
alkotják. Rendszeresen részt vesz egye-
sületünk az általuk szervezett megem-
lékezéseken, valamint immár visszatérõ
elemként közremûködésünkkel, dec-
ember 6-án az egyesület Nádor utcai
székhelyére lengyelül és magyarul is jól
beszélõ Mikulás érkezik az õket váró
gyerekekhez. 

Nagy öröm és megtiszteltetés szá-
munkra, hogy a Lengyel Köztársaság
Budapesti Nagykövetsége is figyelem-
mel kíséri és támogatja tevékenysé-
günket. Az elmúlt két évben kiemelkedõ
támogatást kaptunk Maciej Wikło sor-
hajókapitánytól, a Lengyel Köztársaság
véderõ attaséjától, aki szintén velünk egy
idõben végezte a WAT-ot. Roman
Kowalski nagykövet, már megbízatásá-
nak kezdetétõl – hallva tevékenysé-
günkrõl – kifejezte szándékát, hogy sze-
retne az egyesület tagjaival találkozni. A
nagykövet meghívását bírva, reménye-
ink szerint a találkozóra hamarosan sor
kerül. 

A fentieken kívül, már több találkozón
vettünk részt, többnyire a kerek évfor-
dulókon. Ezek közül utolsóként a WAT
Kibernetika Karának 40. évfordulóján,
2008-ban jártak egyesületünk képviselõi
Varsóban. Az idei évben a WAT fenn-
állásának 60. évfordulójára készül Alma
Materünk. Terveink szerint az évfordu-
lóhoz kapcsolódva szeretnénk saját esz-
közeinkkel is hozzájárulni, hogy a magyar
katonai oktatásban a tanárok és a hon-
véd tisztjelöltek jobban megismerhes-
sék a Varsói Katonai Mûszaki Akadé-
miát. 

Egyesületi körben – lengyel nyelven –
2009 óta minden évben megünnepeljük
a Lengyel-Magyar Barátság Napját,
amelyet a lengyel Szejm és a magyar
Országgyûlés döntése alapján minden
év március 23-án tartanak. A kapcso-
lódó központi rendezvényeket évente fel-
váltva a két ország más és más nagy-
városában tartják. A rendezõ város 2011-
ben Poznan lesz.

E naphoz is kapcsolódva tavasszal
terezzük egyesületünk ötéves fennál-
lását – volt tanárunk, Andrzej Chojnac-
ki professzor részvételével – megün-
nepelni.

Egyesületünk a saját eszközeivel és
lehetõségeivel igyekszik részt venni a
tradicionális, ezeréves lengyel-magyar
kapcsolatok ápolásában.

Jánoshalmi ünnep

FELHÍVÁS az 1 % felajánlására

Tisztelt Bajtársnõ/Bajtárs!
Kérem, szíveskedjen megkérni a személyi jövedelemadó bevallására köte-
lezett gyermekeit, rokonait, szomszédait, hogy az 1 % felajánlásával támo-
gassák az alacsony nyugdíjjal rendelkezõ, beteg, segítségre szoruló kato-
natársainkat:
Kedvezményezett adószáma: 18054891-1-42
A kedvezményezett neve: „BAJTÁRSAINKÉRT” ALAPÍTVÁNY
Töltsük meg tartalommal, az együt-egymásért kezdeményezést! 
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2010. december 14-én, a szekszárdi
Vármegyeháza alagsorában lévõ „Baka-
múzeumban” a Honvéd Hagyományõrzõ
Egyesület Szekszárdi Tagozatának kez-
deményezése, szervezése és felter-
jesztése alapján jutalmazással egybe-
kötött, Bakák a bakamúzeumban címû
rendezvényt tartottak.

A rendezvény díszvendége dr. Holló
József nyugállományú altábornagy, cím-
zetes egyetemi tanár, a HM Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum fõigazgatója
és dr. Ravasz István alezredes hadtör-
ténész volt. Megtisztelte rendezvé-
nyünket a Tolna Megyei Önkormányzat
képviseletében Lemle Béláné képviselõ
asszony, valamint Szekszárd Város
Önkormányzata nevében Csillagné
Szántó Polixéna képviselõ asszony. 

A honvéd nyugállományú klub tagjai
Durgonics János ezredes vezetésével
hallgatták meg a szervezõk által felkért
Nagy János ezredes köszöntõjét, majd
Kovács János alezredes ismertette a
rendezvény programját. Méltatta az elis-
merésre felterjesztettek munkáját ( a
Tamási 1956 címû film alkotóit, az aba-
ligeti katonák emlékpark létrehozóját,
a  Bakamúzeum létrehozóit) Hoppál Kál
Bulcsú, Havasi Dániel, dr. K. Németh
András, Borbandi György, Tálosi Zoltán,
Hóbár Csaba urakat. Elismerést kapott
az egész éves munkájáért a rendezõ
szervezet a Honvéd Hagyományõrzõ
Egyesület Szekszárdi Tagozat vezet-
õje Kovács János alezredes is.

Az okleveleket és emlékérmeket dr.
Holló József altábornagy adta át a kitün-
tetetteknek. A rendezõk széleskörû tár-
sadalmi és katonai összefogást hirdet-
tek meg a Bakamúzeum fennmaradá-
sáért, mivel létrehozása óta kiemelt
turisztikai célponttá vált a déli régióban
és helyszínei lettek élõ történelemórák
megtartásának, élõ szemtanúk (Ludo-
vika katonai akadémiát végzett második
világháborús veteránok) részvételével.
Dr. Holló altábornagy zárszavában gra-
tulált a kitüntetésekhez, méltatta szer-
vezeteink magas színvonalú hagyo-
mányõrzõ tevékenységét, valamint a
nyugállományú klub összefogott kato-
naruhás jelenlétét. A rendezvény végén
a megye és város képviselõi Babits köte-
tekkel és szekszárdi borokkal kedves-
kedtek a vendégeinknek. 

KOVÁCS JÁNOS ALEZREDES, ELNÖK
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Bakák a bakamúzeumban
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A most megjelent kötet főhajtás Nagy
Imre mártír miniszterelnök emléke előtt
születésének 115. évfordulóján. Figye-
lemre méltó alkotással gazdagodott a
közelmúlt e kiemelkedő személyiségét
bemutató irodalom.  A Nagy Imre Tár-
saság által gondozott, gazdagon illuszt-
rált könyv áttekintő módon mutatja be az
1986-tól 2010-ig született alkotásokat,
melyek egy-egy kisebb vagy nagyobb
közösség, valamint az egész ország szá-
mára jelenítenek meg hű képet Nagy
Imréről. 115 év a legnagyobb elfogult-
sággal sem nevezhető történelmi lép-
téknek, „korszaknak”. De 1956-ban a
körülmények történelmiek és egyedül -
állóak voltak. Elég csak utalni az 1956-
ot megelőző politikai válságra, majd a
forradalmi napokra és annak véres leve-
résére. 1956 magyar forradalma meg-

rengetett egy világbirodalmat. Ha Nagy
Imre mártírhalála tragikus, felkavaró
emlékeket is ébreszt, de áldozata nem
volt hiába való, a jövőbe vetett hitet erő-
sítette meg az emberekben. Emléke
hosszú időn keresztül csak az ember-
ek lelkében élt. Fordulatot csak az 1989-
es temetés jelentett, mely lezárt egy kor-
szakot és lett szimbóluma egy új kez-
detének. Nagy Imre neve és emléke kitö-
rölhetetlen nemzetünk emlékezetében.
Példamutatását ma már emlékjelek
sokasága őrzi. Szobrok, emléktáblák,
kopjafák, róla elnevezett utcák, terek
és intézmények emlékeztetik a ma
emberét az általa képviselt szabadság
és függetlenség eszméjére. E kiadvány
méltó e jelentős évfordulóhoz, és bátran
ajánlható a kórszak iránt érdeklődő olva-
sók figyelmébe.      
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„A honvédségi gondoskodási körbe tar-
tozó idõs, beteg nyugdíjasok és egyedül
élõk között egyre többen vannak ked-
vezõtlen szociális helyzetben. Van a
segélykérõknek egy olyan rétege is,
amely szinte mindennapi megélhetési
gondokkal küzd – mondta Gyuris Mihály
nyugállományú ezredes, a Magyar Hon-
védség Szociálpolitikai Közalapítvány tit-
kára, amikor arról kérdeztük, hogy miért
nõ a húsz éve létrejött közalapítvány
segélykérõinek száma. Az okok között
említette, hogy a családok egyik-másik
tagja súlyos beteg, huzamos orvosi keze-
lésre szorul, egyre többet költenek
gyógyszerre, a korábban felvett hitelek
törlesztésére már nincs erõ. De a kérel-
mek indokai között szerepel a megél-
hetési és lakhatási költségek növeke-
dése is.

A közalapítvány részére 2010-ben 36,1
millió forint állt rendelkezésre és ebbõl
a szociális céltámogatásból 30 milliót a
honvédségi gondoskodási körbe tartozók
kaptak, 6,1 milliót pedig a nagycsaládo-
sok, a gyermekeket egyedül nevelõ szülõk
és a polgári alkalmazottként nyugdíjba
került személyek. A Honvédelmi Minisz-
térium által biztosított 36,1 milliót a köz-
alapítvány saját forrásból  a múlt évben
is 2,8 millióval egészítette ki.

Sokszor felmerül az a kérdés: ki
milyen alapon veheti igénybe a
közalapítvány évente egy alka-
lommal nyújtott segélyét, amely-
nek összege a honvédségi gon-
doskodás körébe tartozók ese-
tében a múlt évben összesen
30,9 millió forint volt és ebből 839
fő kapott segélyt.

A közalapítvány internetes hon-
lapján (www.hka.hu) közzétettük
az átdolgozott szabályzatot, amely
tartalmazza a szociális segélyhez
való hozzájutás követelményeit –
és feltételrendszerét, valamint az
egyes személyeknek adható
támogatások mértékét. A köz-
alapítvány kuratóriuma – amely-
ben a BEOSZ-t egy fõ képviseli –
környezettanulmányokra alapít-
va, negyedévente dönt a szoci-
ális segélyek mértékérõl.

Gyuris Mihály hangsúlyozta,
hogy miután feszül a szociális háló
és egyre több a segélykérelem, a
kuratórium számára is nagy segít-
séget jelentene, ha a jövõben a
BEOSZ tagegyesületek és a nyugdí-
jas klubok vezetõségei is jobban segí-
tenék a Toborzó és Érdekvédelmi Irodák
környezettanulmányainak elkészítését.

Így a kuratórium elé az eddiginél körül-
tekintõbb, a valós körülményeket jobban
tükrözõ javaslatok kerülnének.

KACSÓ LAJOS

Feszül a szociális háló

Nagy Imre-emlékjelek
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A program befejezése kapcsán a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísz-
termében megtartott projekt értékelőn
felszólalók és hozzászólók beszédéből
kitűnt, hogy a programmal a megala-
pozó tanulmányokra, a norvég tapasz-
talatokra építve azoknak az állomány-
ban lévő, illetve a honvédséget elhagy-
ni kényszerült tiszteknek, tiszthelyet-
teseknek, szerződéses katonáknak,
honvédségi közalkalmazottaknak nyúj-
tottak segítséget, akik munkahelyük
megtartása érdekében, vagy civil szfé-
rában történő könnyebb elhelyezkedé-
sükért, a munkaerő-piaci esélyeik erő-
sítéséért felnőttképzés keretében szak-
képzésre, átképzésre szorultak. Ennek
megfelelően alakították ki a program cél-
csoportjait, illetve a program során bekö-
vetkezett változások során ennek figye-
lembe vételével végezték el a szüksé-
ges változásmenedzselést. A norvég
finanszírozási mechanizmus eredmé-
nyeként konzorciumot hoztak létre  – az
MH Szociálpolitikai Közalapítvány, a
Katonákért Közhasznú Alapítvány, a

Magyar Védelmiipari Szövetség, a Zrí-
nyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és
a Norvég Védelmi Egyetem részvéte-
lével –, amely biztosította, hogy a fenn-
tartható fejlődés, esélyegyenlőség, a jó
kormányzás, a korrupciómentesség

elvei érvényesüljenek, és a minden-
napi munka részévé váljanak.

A létrehozott konzorcium tagjai part-
nerségi megállapodásban rögzített fel-
adataik eredményes végrehajtásával
biztosították, hogy a projektben vállalt
kötelezettségek a projektgazda és a pro-
jektmenedzsment irányításával érvény-
re jussanak, és a kitűzött célok meg-
valósuljanak. A szakértői csoport és az
önkéntes segítők kiválasztását, felké-
szítését követően létrehozták a műkö-
dés tárgyi és infrastrukturális feltétel-
rendszerét. A regionális irodákban és az
információs pontokon dolgozó, a norvég
szakértők által felkészített munkatársak
és az önkéntes csoportok biztosították
a személyes kontaktust, a szervező
munkához. A projekt helyi megvalósu-
lási hatékonyságának, a célcsoportok
megszólításának és bevonásának ered-
ményességét folyamatosan figyelem-
mel kísérték. Munkájuk során 5250 főt
regisztráltak a programba.

A Norvég Védelmi Egyetem 40
magyar szakembert képzett ki az ori-

Sikertörténet az átképzési program
A Magyar Honvédségből kikerülő katonák többsége részére a haderő elhagyása jelentős problémát,
köztük munkaerő-piacon történő elhelyezkedési gondokat jelent. Többségük pályaorientációra, pálya-
korrekcióra, átképzésre szorul, mert nem rendelkezik megfelelő szakképzettséggel, vagy megszer-
zett szakmája kevésbé konvertálható, illetve szakismereteik a szolgálati idő alatt megkoptak, vagy
csak katonai környezetben alkalmazhatóak. A civil összefogással, norvég pályázati támogatás elnye-
résével létrehozott Katonák Munkaerő-piaci Reintegrációs Képzési Programja elnevezésű projekt
eredményeit február 25-én, pénteken záró konferencián összegezték. 
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entációs képzés feladatainak megol-
dására. Az orientációs képzésen 1184
fő vett részt, s a regionális irodákban, az
információs pontokon dolgozó konzu-
lensek 1862 fő egyéni pályakép tervét
készítették el. Az irodahálózat felállítá-
sáért, működtetéséért, a munkatársak
összefogásáért, az orientációs képzé-
sekért, az egyéni konzultációk végre-
hajtásáért a közhasznú alapítvány, a
képzések megvalósításáért a közala-
pítvány, illetve a nemzetvédelmi egye-
tem volt a felelős. A képzések egyéni
és csoportos formában történtek.

A közalapítvány a „képzés munkába
helyezés” projektelemen belül egyrészt
a honvédségben szolgálatot teljesítők,
illetve a már korábban, vagy a projekt
időszakában a honvédségtől eltávozot-
tak képzésével foglalkozott. E két cso-
portból 1129 fő iskoláztak be, akiknek
hetven százaléka nyugállományú kato-
na volt. A munkahelyek megtartását szol-
gáló képzések alapvetően a katonai
szervezetek igényeire épültek, a beis-
kolázások a parancsnokok egyetérté-
sével történtek, s az érintetteknek továb-
bi szolgálatot kellett vállalniuk. E kör-
ből 530 főt (19 százalékuk nő, 81 szá-
zalékuk férfi) iskoláztak be. 

A támogatott képzések típusait a sok-
rétűség jellemezte, melyet az is mutat,
hogy 61 fajta szakmai képesítést biz-
tosító tanfolyamot szerveztek meg. A
beiskolázottak 98 százaléka levizsgázott
és szerezte meg a képesítést. A Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen 351
fő vett részt ECDL, angol nyelv, tűzvé-
delmi előadó, motorfűrész kezelő, szak-
anyaggal bővített biztonsági őr, és tes-
tőrképzésen. A közalapítvány és az
egyetem képzésein résztvevők 34 szá-
zalékának sikerült elhelyezkednie és 25
százalék kapott több kedvező állás-
ajánlatot.

Az elhangzottak tükrében, az elért
eredmények, illetve a programban részt
vevők és együttműködők véleménye
alapján kitűnt, hogy a projekt menedzs -
mentje helyesen fogalmazta meg a prog-
ram céljait, alkalmas szervezeti kere-
tet hozott létre, fegyelmezetten dolgo-
zó munkatársakat válogatott ki, a menet
közben bekövetkezett gazdasági, tár-
sadalmi, honvédelmi változásokhoz
rugalmasan alkalmazkodott, illetve a pro-
jektcélokat a jogszabályok betartásával,
a vállalt társadalmi értékeke érvénye-
sítésével eredményesen teljesítette.

FORRÁS: www.honvedelem.hu
FOTÓ: GALOVTSIK GÁBOR

Új év – új változások!
Osztályunkon már megszokott, hogy
minden év elején kicsit részletesebben
foglalkoztatja a nyugdíjasokat az őket
érintő jogszabályi változások kérdé-
se. Néhány gyakori kérdésre ezúton
is szeretnék válaszolni megkönnyítve
ezzel a tájékozódást. 
� A nyugdíjak emelése 2011-ben a

következõ képen alakult. Azok részé-
re, akik 2010. elõtt kerültek nyugdíj-
ba a december havi ellátás összege
január hónapban elõször 0,6%-kal (a
2010. novemberi egy összegû kiegé-
szítés miatt), majd további 3,8%-kal,
vagyis összesen 4,4%-kal emelkedett.
Akik 2010-ben kerültek nyugdíjba ese-
tükben az emelés összege 3,8% volt. 
� Változott a személyi jövedelema-

dóról szóló törvény. 2011-tõl megszûnt
az adóterhet nem viselõ járandóságok
fogalma, így tehát a nyugdíj mellett jöve-
delemmel rendelkezõk esetében a kere-
setek személyi jövedelemadó elõle-
gének megállapításánál a nyugdíjat,
mint adóalapot növelõ tényezõt már
nem kell figyelembe venni. 
� A járulékfizetés változása 2011-

ben, hogy a munkavállaló által fizetendõ
egyéni nyugdíjjárulék mértéke 9,5%-
ról 10%-ra emelkedett. A nyugdíj mel-
lett megszerzett jövedelmek után 10%
nyugdíjjárulék és 4% természetbeni
egészségbiztosítási járulékfizetési köte-
lezettség áll fenn, a nyugdíjfolyósítás
szünetelésének ideje alatt még továb-
bi 2% pénzbeli egészségbiztosítási
járulékfizetési kötelezettség van. A járu-
lékfizetési felsõhatár 20 420-Ft-ról 21
000.-Ft-ra emelkedett, ami így éves
szinten 7 665 000.-Ft lett. 
� A nyugdíj szüneteltetésének sza-

bálya továbbra is érvényben van, azok
esetében, akik 2008. január 1-je után
kerültek nyugállományba és még nem
töltötték be a rájuk irányadó korhatárt.
Esetükben az elérhetõ kereset össze-
ge 2011-ben a minimálbér (78 000.-Ft)
18 szorosa, az-az 1 404 000 Ft,.
Továbbra is fontos, hogy a szünetelésre
vonatkozó bejelentést a Nyugdíjfolyó-
sító Igazgatóság felé 15 napon belül
kell megtenni. Felhívnám a figyelmet
arra, hogy aki 2010-ben került korhatár
alatt nyugállományba esetükben már
a szolgálati viszonyra vonatkozó (Hjt.)
törvény 2010. január 01-tõl hatályos

életkori szabályát kell alkalmazni,
vagyis a társadalombiztosítási jogsza-
bályban elõirt öregségi nyugdíjkorha-
tárhoz képest öt évvel korábbi idõpont.
Például az 1960-ban született 2010-
ben nyugállományba helyezett hiva-
tásos katona esetében a reá iránya-
dó korhatár 60 év. 
� A kereset utáni nyugdíjnövelés

szabályainak 2011-tõl hatálya lépett
változása kedvezõ lett a nyugdíjasok-
ra nézve. A 0,5%-os nyugdíjnövelést
az elmúlt évig akkor lehetett kérni, ha
a nyugdíjas legalább 365 napot dol-
gozott. Ez azoknál, akik nem folyama-
tosan dolgoztak azt jelentette, hogy
egyáltalán nem, vagy csak több év után
tudtak növelést érvényesíteni. A mos-
tani változás lényege, hogy nem kell
365 nap keresetének meglenni, hanem
a jövedelem megszerzését követõ
évben, lehet kérni a nyugdíjnövelést.
Vagyis aki a nyugdíja mellett járulék-
köteles jövedelmet szerez, a következõ
évben kérheti a nyugdíjnövelés meg-
állapítást. Az összege az év során meg-
szerzett (jövedelem) átlagos havi
összegének a 0,5%. Fontos, hogy a
2010-ig megszerzett jövedelmek után
bármikor kérhetõ a növelés, vagyis aki-
nek korábban volt olyan tört (365 nap-
nál rövidebb) idõszakra esõ jövedelme,
ami után nem tudta igénybe venni a
növelést az 2011-ben ezt e szabály
alapján megteheti. A kérelmet tovább-
ra is a lakhely szerint illetékes Nyug-
díjbiztosítási szervnél kell benyújtani.
A szükséges nyomtatvány beszerez-
hetõ az ügyfélszolgálatokon, vagy letölt-
hetõ a www.onyf.hu honlapról a „Nyom-
tatványok” menüpontnál, a K27 nyom-
tatvány.

Végezetül egy a szervezetünket
érintõ változásról is tájékoztatnék. Szer-
vezeti átalakítás miatt 2011. január 01-
tõl új nevünk: HM Közgazdasági és
Pénzügyi Hivatal Illetmény, Munkaügyi
és Nyugdíjmegállapító Igazgatóság,
Nyugdíjmegállapító Osztály. Címünk
változatlan: 1135, Budapest Aba u. 4.
Telefonos elérhetõségünk: 06-1-
474111/261-16, vagy 264-43 mellék.
Elektronikus elérhetõségünk: hmkpu-
nyo@hm.gov.hu

SZTANÓ ZSUZSANNA ÕRNAGY

OSZTÁLYVEZETÕ-HELYETTES
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Bem József tábornok halálának 160.
évfordulóján, a Bem József Bajtársi
Egyesület szoboravatással egybekötött
ünnepi megemlékezést tartott a buda-
pesti Bem lakótelepen.  

A rendezvényen megjelent Radványi
Gábor Kõbánya Önkormányzat alpol-
gármestere, Maciej WIK£O okl. mk. sor-
hajókapitány, a Lengyel Köztársaság
szárazföldi véderõ és légierõ attaséja,
Bozsóki Attila mk. alezredes, a HM 12.
Arrabona légvédelmi rakétaezred
parancsnokhelyettese, Szilágyi András
õrnagy, a budapesti 1.sz. Toborzó és
Érdekvédelmi központ képviselõje,
Daróczy Ferenc ny. ezredes, a BEOSZ
Közép-magyarországi régióvezetõje,
Gál Judit, a Bem József Általános Isko-
la igazgatója, dr. Csúcs Lászlóné, az

Országos Lengyel Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke, a jubiláló – 60 éve ava-
tott – Bem József Légvédelmi Tüzér
Tiszti Iskola egykori hallgatói, a BEOSZ
bajtársi egyesületeinek, és nyugdíjas
klubjainak képviselõi.

Közös megemlékezésre gyûltünk
össze – hangzott el a megnyitóban –,
Bem tábornokra, az 1848-49-es magyar
forradalom és szabadságharc kiváló-
ságára, a „Felsõ erdélyi magyar sere-
gek fõvezérére”, a nép Bem-apójára
emlékezünk halálának 160. évforduló-
ján. Névadónkra emlékezve örömmel
tettünk eleget annak az elhivatottság-
nak, hogy a hagyományõrzés keretében
a Bem lakótelep, a Bem József Álta-
lános Iskola, és a Bem József nevét
viselõ légvédelmi tüzértiszti iskola egy-

kori helyszínének fontos, szim-
bolikus emléket, Bem táborno-
kot ábrázoló mellszobrot állít-
sunk.

Az ünnepi megemlékezés
programja keretében a himnu-
szok elhangzása után, dr. Kaló
József hadtörténész ünnepi
beszéde, a Bem általános isko-
la tanulóinak mûsora hangzott
el. Majd Radványi Gábor alpol-
gármester leleplezte a mell-
szobrot. Szoboravató gondola-
tokat egyesületünk elnöke Pap
András nyá. alezredes mondott,
végezetül pedig dr. Hankovszky
Béla õrnagy, a Katolikus Tábo-
ri Püspökség vezetõ lelkészé-

nek szolgálata, a szobor felszentelése
következett.

Az ünnepi megemlékezést a hon-
védségi és társadalmi szervezetek kép-
viselõinek közremûködésével a Bem
mellszobor koszorúzása tette emléke-
zetessé. Az ünnepség elsõ része a Szó-
zat hangjaival fejezõdött be. 

A mellszobor, Árvai János nyá. alez-
redes, katonaszobrász alkotása, ami-
hez Sarkadi-Szabó Julianna adott anya-
gi támogatást. Az emlékmû egészének
létrejötte a Bem egyesület és Kõbá-
nya önkormányzatának hatékony
együttmûködése gyümölcse, amit Koós
Gábor nyá. alezredes, a Bem József Baj-
társi Egyesület titkárának menedzse-
lése varázsolt egységbe.

Az évforduló másik sikeres rendez-
vénye a Stefánia Kulturális Központ által
gondozott Bem emlék-vándorkiállítás-
nak helyi megnyitója és bemutatása volt.
Dr. B. Nagy János, a BJBE elnökhe-
lyettese megnyitójában méltatta a Bem
vándorkiállítás tematikus felépítését, és
örömét fejezte ki, hogy a kiállítás közös
rendezésben, itt nálunk a klubhelység-
ben is lehetõséget ad az ünnepségen a
különbözõ beszédekben, megemléke-
zésekben elhangzottakat képiesen meg-
jeleníteni. A közel száz fõs rendezvény
bensõséges hangulatot teremtve szol-
gálta a civil-katonai együttmûködést,
a kapcsolatok erõsödését is.  

TUDÓSÍTÁS: BEM JÓZSEF

BAJTÁRSI EGYESÜLET

FOTÓK: B. NAGY JÁNOS NY. EZREDES

Bem szobor avató
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A községben mûködõ, Nyugállományú
Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesü-
lete a közelmúltban rendezte meg a
Nyugat Nógrádban élõ szlovák és német
nemzeti kisebbségek karácsonyi ünnep-
ségét, magyar szereplõkkel kiegészül-
ve a községi mûvelõdési házban.

A kellemetlen zord, téli idõ ellenére ott
volt Fekete Lászlóné, a NYOK, Szend rõ -
di György, a NYOSZ megyei elnöke, a
szlovákiai Zselíz város polgármestere
Pável Bakonyi, a lévai járási nyugdí-
jasklubok szövetségének elnöke Hele-
na Kolmanova, a testvérszervezet Zse-
líz város nyugdíjasklubjának elnöke
Maria Bakonyiova, akikkel négyéves
kapcsolatot ápol az idén 29 éves egye-
sület. Jelen volt a német kisebbségrõl
híres Berkenye község polgármeste-
re, Schmidt Józsefné, Vámosladányból,
Szlovákiából, Stefán Béres, a nyugdí-
jasklub elnöke. 

A rendezvényen a szépszámú, közel
300 fõs közönség elõtt lépett színpad-
ra a szereplõk sora, így a Pataki Gézen-
gúzok hagyományápoló néptánccsoport,
majd a szendehelyi német hagyomá-

nyápoló asszonykórus, Vámosladány-
ból fiatal gyermek betlehemesek az
asszonykórussal, Darinka harmonika-
kíséretével. Pál István, a tereskei dudás,
többek között a magyar kultúra lovagja,
a népmûvészet mestere, ez alkalommal
énekkel és anekdotákkal, elevenítve fel
a pásztorélet és a régi népszokások
emlékét, majd a berkenyei német nem-
zetiségi vegyes kórus, Zselíz város
nyugdíjasklubjának asszonykórusa,
Vanyarcról a Rozmaring hagyo-
mányõrzõ néptánccsoport, élõzenei
kísérettel, a szokolyai dalárda. A mûsort
szép keretbe foglalta a bánki evangé-
likus lelkésszel és a díszvendégekkel
együtt meggyújtott adventi gyertya, majd
a fináléban közösen, németül, szlová-
kul, magyarul elénekelt Csendes éj, cso-
dálatos karácsonyi ének. 

A mûsor számai között hallhattunk
Nagyoroszi nemzetiségi múltjáról, majd
szép adventi verset. Elhangzott az is,
a rendezvény mottója ma is a békes-
ségben együtt élõ nemzetiségek barát-
sága, közös együttléte, a találkozás örö-
me, mindennapjaik, táncaik, dalaik, nép-

viseleteik, népszokásaik bemutatása,
hagyományaik ápolása. Szemet gyö-
nyörködtetõ volt a sok fiatal szereplõ
vidám, önfeledt tánca, dala. Volt, hogy
együtt szerepeltek nagyszüleikkel. Jóle-
sett a helyben készült, ide illõ palócle-
ves a finom süteményekkel. Új barát-
ságok kötõdtek az asztaloknál, régi
ismerõsök örültek újra egymásnak,
megfogadva, hogy talán rotációs for-
mában lesz folytatása ennek a szép,
határon is átnyúló kezdeményezésnek.
Kár, hogy több megszólított nem rea-
gált, talán nem ismerte fel ennek mai
aktualitását, jövõépítõ közösségi erejét.
A háttérben az egyesület tagjai szor-
goskodtak, fõztek, sütöttek csupán
önkéntes alapon az egyesületért, a ren-
dezvény sikeréért. 

Az ünnepi programot egy szûk számú
támogató szponzorálta, amelyért köszö-
net illeti õket. Az est tánccal, Maróth Imre
Géza zongorista zenéjével és énekével
ért véget. 

CSALLÓKÖZI JÓZSEF

EGYESÜLETI ELNÖK

Számadás

Nemzetiségek napja Nagyorosziban

Január 21-én kora délután meglett korú férfiak és örökif-
jú hölgyek töltötték meg a debreceni 2. Toborzó-és Érdek-
védelmi Központ nagytermét. A Bocskai István Bajtársi
Egyesület éves beszámoló közgyûlésére gyülekeztek. Min-
dig jelentõs esemény ez az egyesület életében, hiszen
nemcsak számadás ez az elmúlt évben végzett munkáról,
hanem egy lehetõség a baráti találkozásra, eszmecse-
rére.

A közgyûlést Szarka János nyugállományú ezredes,
az egyesület elnöke nyitotta meg. Köszöntötte az elnök-
ségben helyet foglaló katonai vezetõket, Polyák András
alezredest, a Bocskai István Lövészdandár parancsno-
kának képviseletében, továbbá Nagy Zoltán mérnök alez-
redest, a Magyar Honvédség Kelet-magyarországi Had-
kiegészítõ Parancsnokság 2. Toborzó- és Érdekvédelmi
Központ parancsnokát, Szûcs Imre õrnagyot, érdekvédelmi
irodavezetõt, Tóth Sándor nyugállományú ezredest, a
BEOSZ Észak-alföldi Régió vezetõjét, a társszerveze-
tek képviselõit, az egyesület tagságát.

V. Kiss Imre nyá. rendör alezredes – levezetõ elnök –
megnyitója után az egyesület elnöke számolt be az elmúlt
évben végzett munkáról. A beszámoló tárgyilagosan és
kritikusan vázolta az egyesületi munkát. Kovács József
nyá. alezredes az Alapítvány tevékenységérõl, Nagy Lász-
lóné az egyesület pénzügyi-gazdasági helyzetérõl, Cse-
ke László nyá. rendõr alezredes pedig az Ellenõrzõ- és
Felügyelõ bizottság munkájáról adott számot a tagságnak.

A hozzászólók elismeréssel szóltak az elmúlt idõszak
munkájáról, ugyanakkor több hasznos, megszívlelendõ
javaslattal, tanáccsal segítették a következõ – nem könnyû
– idõszak tervezését.

OLÁH LÁSZLÓ NYÁ. ALEZREDES

ELNÖKSÉGI TAG
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2001. január derekán egy fagyos, ködös
este négy II. világháborús katona érke-
zett a Tapolca melletti Diszel nevû kis
faluba. Gyõrffy Villám András, helyi föld-
birtokos, lovasgazda, istállójában szál-
lásolta el õket úgy, ahogy azt hajdanán
is tették. Másnap hajnalban jól esett
nekik a házigazda forró teája és a jófé-
le házi szalonna a magukkal hozott
„komisz” kenyérrel. A hajnali sötétben
indultak felderítõ útjukra Sáska irányá-
ból a dörögdi lõtéren át a Halápi hegyet
megkerülve. A felderítõ út célja az volt,
hogy a II. világháborús katonai hagyo-
mányõrzésnek – mely addig kizárólag
a díszelgésekbõl állt – egy új, viszony-
lag egyszerûen megvalósítható, ám
mégis igazi katonaélményt nyújtó, és
a nagyközönség számára is hasznos
(nem öncélú) hagyományõrzõ mûfajt
próbáljon ki. Az egynapos, 25 km-es
út oly jól sikerült, hogy ezzel létrejött a
Doni-hõsök Emléktúra, amely a követ-
kezõ évben már húszfõs volt, mára pedig
már 100 fõre emelkedett a végrehaj-
tók létszáma. 

A II. világháborús magyar felszere-
lés jól vizsgázott, bebizonyította azt, hogy
a Magyar Királyi Honvédség öltözete és
felszerelése a Kárpát-medencei tér-
ségben alkalmas a hadi használatra. Ez
akár kutató-régész kísérletként is fel-
fogható tevékenység volt.

Tíz év alatt nem csak a létszám vál-
tozott, de a túra követelménye és fel-
tételei is. Kezdetben, napi 30 km-t gya-
logoltak teljes málhával, a lakott helye-
ket lehetõleg elkerülve, és beszalmázott
istállókban éjszakázva. Azután a
növekvõ létszám, és az egyre több tele-
pülés meghívása miatt változtatni kel-
lett, így a táv rövidebb lett, a málha egy
részét csapatvonat szállítja – úgy, mint
hajdanán. A harmadik évtõl elõfordult,

hogy napi 7-8 megemlékezésen vet-
tek részt a menetelõk, amelynek az érin-
tett települések lakói örültek, de a túra
hangulatának nem tett jót. Tíz év alatt
sikerült megtalálni a végrehajtható és
megfelelõ hangulatú menetrendet.
Immáron napi 1-2 megemlékezést szer-
veznek és kb. 20-25 km-es utat tesznek
meg, természetesen továbbra is zömé-
ben korhû felszereléssel és fegyver-
zettel. A negyedik túra óta évrõl évre, II.
világháborús huszárok is csatlakoznak
a menethez, korhû felszereléssel.

A szervezõk 2002-ben beléptek a
Magyar Tartalékosok Szövetségébe,
ahol még az évben létrehozták a hagyo-
mányõrzõ szekciót, mely ma már tago-
zatként mûködik.

2004-ben elõször olasz tartalékosok,
azután román hagyományõrzõk, és
végül 2009 januárjában a Bundeswehr
tartalékosai is részt vettek a túrán. Így
mára mind a négy, egy oldalon harco-
ló és szenvedõ nemzetek katonái egy
menetben emlékeznek az 1942-43-as
Don menti csaták hõseire és áldoza-
taira. 

A túra kezdettõl nyílt, így abban együtt
menetelnek II. világháborús magyar,
olasz és román II. világháborús hagyo-

mányõrzõ katonák és a mai egyenruhát
viselõk, valamint civil vendégek. A néme-
tek érthetõ okból kizárólag a mai hadi
gyakorló öltözetet viselik. 

2002 óta számos fõvédnöke volt a ren-
dezvénynek. Így:  dr.Fodor Lajos vezér-
ezredes HVKF, Juhász Ferenc honvé-
delmi miniszter, Havril András vezér-
ezredes HVKF, dr. Szekeres Imre hon-
védelmi miniszter, dr. Holló József
Ferenc nyugállományú altábornagy,
HM.HIM fõigazgató, és 2010-ben dr.
Tömböl László vezérezredes HVKF.
Kilenc éve a túra hivatalosan január 12-
én a Hadtörténeti Múzeum díszudvarán
megtartott központi doni megemléke-
zésen kihirdetésre kerülõ honvéd vezér-
kar fõnöki menetparanccsal veszi kez-
detét.

A fõvédnökök, a Magyar Honvédség
és az érintett települések támogatása
nélkül a ma már több mint százfõs nem-
zetközi rendezvényt nem lehetne sike-
resen végrehajtani. 

A szervezõk csapatának létszáma
is 4 fõrõl 20 fõre nõtt, és a társcsa-
pataikkal mára már félszázra nõtt a II.
világháborús egyenruhában „küzdõk”
létszáma. A szervezõk, mint a
MATASZ tagjai részt vesznek a NATO

Tíz éve a doni hősökért
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partnerek hadgyakorlatain, és a hazai
tartalékos továbbképzéseken, kataszt-
rófa elhárításokban. Természetesen
ekkor õk is a mai hadi gyakorló öltö-
zetet viselik.

Tíz év alatt, a felszerelés és fegyver-
zet is szépen gyarapodott, így most már
1 db. 36M Bofors légvédelmi gépágyú
(összes tartozékával, mûszereivel), 1
db. 42M 76 mm-es löveg (szintén összes
kellékeivel), 1 db. 8 cm-es aknavetõ, 2
db. teherkocsi segítik a mind látványo-
sabb megjelenésüket. A korszakok is
bõvültek, így már I. világháborús egyen-
ruhával és felszereléssel is rendelkezik
a többség, sõt 2008 óta 1956 honvéd
hagyományit is megjeleníti a csapat.
Jelenleg tíz 1956-os, öt civil felkelõt tud-
nak kiállítani 1 db. löveggel és Csepel
350-es vontató jármûvével, és 1 db.
aknavetõvel, kézifegyverekkel. 

A lövegek és kézifegyverek speciá-
lis hatástalanításuknak köszönhetõen
lövés imitálására alkalmasak (a meg-
felelõ hatósági engedélyek birtokában

és saját pirotechnikus felügyeletével).
Számos filmben nagy sikerrel szere-
peltek, ahol komplett jeleneteket saját
maguk állítottak össze, rendeztek be.
Állandó résztvevõi a HM.HIM élõ had-
történeti csatabemutatóinak. A legfon-
tosabbnak a mindenre kiterjedõ hite-
lességet tartják. Tevékenységüket nem
hagyományõrzõ feladatként, hanem
„éles” katonai feladatként végzik. Idõköz-
ben 2 bajtársuk is elhunyt, akik a Doni
Túra szervezésében és végrehajtásá-
ban a kezdetektõl részt vettek, a szer-
vezõket õk tanították a katona mester-
ség rejtelmeikre és a század szintû kato-
nai feladatok megszervezésére (Kovács
László ezredes úr és Hargitai József
õrnagy úr). Az õ temetésükön a MATASZ
katonák II. világháborús egyenruhában
teljesítettek katonai tiszteletadást.

A Magyar Honvédség nagyarányú lét-
számcsökkentése következtében a tele-
pülések megemlékezésein egyre több-
ször a MATASZ katonái hajtanak vég-
re katonai tiszteletadást a Magyar Hon-

védség helyett. Ez a sok gyakorlásnak
köszönhetõen minden alkalommal nagy
sikert arat. Az elmúlt tíz év eredményei
igazolták azt, hogy megvalósítható és jó
irányban haladnak a MATASZ hagyo-
mányõrzõi, így a tíz év és a nemzetkö-
zi tapasztalatokat figyelembe véve a
Magyar Honvédséggel és társszerve-
zetekkel együtt tevékenykednek tovább.

A Doni Túra ötletgazdája és a
MATASZ Hagyományõrzõ Tagozat
vezetõje Jásdi Balázs tartalékos õrmes-
ter, hagyományõrzõ fõhadnagy.
További Doni Túra alapítók: 
Soós Péter hivatásos fõhadnagy
Cseh Balázs tizedes (Rommel)
Valkóczy Balázs õrvezetõ (Dunyhás
testvér)
A Doni Hõsök Emléktúra csapatai:
MATASZ Hagyományõrzõ Tagozat –
Magyar kir. 106. önálló Honvéd légvé-
delmi gépágyús üteg elsõ félszakasz
Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület
soproni hagyományõrzõi
Nagykátai Honvéd Tüzérek
Szolnoki Szent László Hadosztály
hagyományõrzõi
Jászfényszarui huszárok
Bolyai Honvéd Lovas Klub
Bukaresti II. világháborús hagyo-
mányõrzõk
Olasz II. világháborús hagyományõrzõk

A túra által eddig érintett települések
száma közel száz. Eddig négy rövidfilm
készült a túráról és több tucat tévé-
rádió- és újság tudósítás készült a
menetrõl.

Megújult a Stefánia
A Stefánia Kulturális Központban 2011-et a „katonacsa-
ládok évének” is nevezhetjük. Az intézmény vezetői és szer-
ve zői a tavaszi programjaikkal az eddigieknél sokkal hang-
súlyosabban fordulnak a honvédségi dolgozók felé, az új
elnevezés, a Honvéd Kulturális Központ is ezt a törek-
vést sugallja. Családi napok, interaktív koncertsorozatok,
nívós irodalmi estek igyekeznek becsalogatni az igény-
jogosult közönséget, melyet családi- és honvédségi ked-
vezménnyel látogathatnak az érdeklődők. Az étterem ezek-
re a rendezvényekre kedvezményes étkezési lehetőség-
gel, ízletes menükkel készül, ezzel is teljesebbé téve a
közös szórakozás örömét.

Február 19-én a farsang jegyében elindult az „EGYÜTT
A CSALÁD!” rendezvénysorozat, melynek során honvéd-
ségi dolgozóknak és gyermekeiknek egyszerre több hely-
színen kínálunk tartalmas szórakozást.  „Honvéd banda
szól a Stefánián!” címmel új, családi hangversenysoro-

zat kezdődött a Magyar Honvédség Központi Zenekará-
nak közreműködésével. Az alábbiakban ezekről a prog-
ramokról olvashatnak információkat:

A „HONVÉD BANDA SZÓL A STEFÁNIÁN!” családi hang-
versenysorozat vasárnaponként 11 órakor kezdődött már-
ciusban a Tavaszköszöntő koncerttel, majd május 8-án foly-
tatódik a „Fel, fel, vitézek!” című előadással. Közreműködik
a Magyar Honvédség Központi Zenekara, szerkesztő-műsor-
vezető Fenyő Gábor, művészeti vezető Csizmadia Zsolt
ezredes, főkarmester. A belépőjegyek igényjogosultak-
nak 800 Ft-ért, vendégeknek 1000 Ft-ért kaphatók.

Kedvezményes családi ebéd!
Asztalfoglalás: 273-4145; 06-30-828-0573
Várjuk a családokat 2011. április 16-án is!
A többi programunkról, valamint a kedvezményes üdü-

lési, utazási ajánlatainkról a honlapunkon olvashatnak.
HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT – 1899 óta a kato-

naközösségek szolgálatában!
Budapest,  XIV. Stefánia út 34-36. Tel.: 273-4128
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A pápai Bajtársi Klub 2010. szeptember
26-án az egykori pápai honvéd laktanya
– ma lakótelep – helyén, a hajdani
parancsnoki épületben emléktáblát ava-
tott. A márványlap a 65 esztendõvel
ezelõtt lezárult második világégés utol-
só hónapjaiban kivégzett pápai áldo-
zatok: honvédek, ejtõernyõsök, mun-
kaszolgálatosok, zsidók tiszteletére
készült. 

A jelenlegi Huszár lakótelep területén
1884 októberétõl a Hetes Honvéd
Huszárezred, majd 1939 és 1945 között
az ország elsõ ejtõernyõs zászlóalja volt
elhelyezve.

A város az európai harctereken, hadi-
fogoly- és megsemmisítõ táborokban
közel háromezer polgárát vesztette el.
A háború utolsó hónapjaiban a magyar
katonák közül sokan felismerték, hogy
a háború folytatásának nincs értelme.
Ezért sokan vállalták a szökésért, a buj-
kálásért a haditörvényszék elé állítás,
a fölkoncolás veszélyét. 

A nyilas fegyveresek, a városi rend-
õrökkel és csendõrökkel együttmûköd-
ve, 1945. február 2-án tartottak az egész
településre kiterjedõ kutatást. Körül-
belül kétezer gyanús személyt állítottak
elõ. Ezek között szökevényekre, buj-
káló munkaszolgálatosokra, bujkáló zsi-
dó nõkre, zsidó családosokra és szülõk,
barátok által bújtatott leventékre, kato-
nákra találtak. Az elfogottakat a huszár-
laktanyában helyezték el, s akiket elítél-
tek, azokat kivégezték.

A hadbíróság 1945 február és már-
ciusban 11 katonát ítélt halálra, köz-
tük két munkaszolgálatost és egy
ejtõernyõst. A pápai anyakönyv számos

fiatalember nevét õrzi, akiket a volt
huszárkaszárnya udvarán végeztek ki.
Általában hárman álltak fel az elítélttel
szemben, akit térdre kényszerítettek,
s kettõ a fejre, egy a szívre célozva
lõttek.

1945. február 9-én Turi József
ejtõernyõs õrvezetõ hanyatlott véresen
a fehér hóra a pápai kaszárnya udva-
rán. Február 17-én hárman álltak ugyan-
ott, s rogytak össze a gyilkos golyók-
tól: Becsváradi Sándor, Faulvetter Ernõ
és Szeibert László. Közülük a legid-
õsebb mindössze 26 éves volt. Március
2-án Balázs Antal, Gecse Károly, Háhn
István és Pál J. Andor nézett szembe
a puskacsövekkel. Március 16-án Pitzer
József honvéddel együtt két munka-
szolgálatost is kivégeztek: Bachrach
Adolfot és Mandler Sándort. Hogy meny-
nyi volt azoknak a mártíroknak a száma,
akiket a huszárkaszárnya udvarán
végeztek ki, akik nem kerültek be a halot-
ti anyakönyvbe? Erre a kérdésre nem
lehet pontos választ adni ma sem. Mind-
ezen ismert és ismeretlen ellenálló- anti-
fasiszta áldozatra kíván emlékeztetni
a leleplezett márványtábla.

Az avatási ünnepségen dr. Lomnici

Zoltán, a Magyar Köztársaság Legfel-
sõbb Bíróságának korábbi elnöke ava-
tóbeszédében hangsúlyozta, hogy
hazánk történelme során rendre tragi-
kus következményekkel járt, ha sem-
mibe vették az emberi méltósághoz való
jogot. Az embertelenséghez és a gyil-
kos eszmékhez a közhangulattól füg-
getlenül határozottan és elutasítóan kell
viszonyulnia minden tisztességes
embernek, mert csak ez adhat garan-
ciát arra, hogy a történelem szörnyû -
ségei ne ismétlõdhessenek meg. A
mártírokra kegyelettel emlékezni azért
szükséges, mert csak õk tarthatják
ébren az utókor lelkiismeretét – mond-
ta Lomnici Zoltán.

Az áldozatokra emlékeztetõ már-
ványtábla megvalósítását a Honvédel-
mi Minisztérium is támogatta. Az ünne-
pi avatáson Major Anna nyá. fõtörzs-
õrmester, klubelnök köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik fontosnak érez-
ték az emlékezést és az emlékeztetést.
A kegyeletteljes ünnepélyen koszorút,
mécsest helyeztek el a klub, az önkor-
mányzat valamint honvédség képvise-
lõi is.

-KERECSÉNYI-

Emlékjel az áldozatoknak

Születésének 110. évfordulóján emlék-
táblájának megkoszorúzásával emlé-
keztek Gidófalvy Lajos ezredesre janu-
ár 8-án, aki egész életével  és hősi
halálával is nemzetét, a hazát és az
emberiség igaz ügyét szolgálta. A
magyar antifasiszta ellenállás hősi
halottjának emlékét a volt katonáiból
alakult emlékbizottság ápolja. Tevé-
kenységüknek köszönhető, hogy a
főhadnagyot 1948-ban posztumusz

őrnaggyá, majd születésének 90.
évfordulója alkalmából, 1991-ben a
Magyar Köztársaság honvédelmi
minisztere posztumusz ezredessé lép-
tette elő. A bizottság aktív közbenjá-
rása kellett ahhoz is, hogy Gidófalvy
Lajosról a XIII. kerületben utca és lakó-
telep, valamint egy emléktábla – mely-
nél többek között a család tagjai mel-
lett, dr. Szanyi Tibor országgyűlési kép-
viselő, Holopné Schramek Kornélia,

XIII. kerületi alpolgármester, valamint
Erdős László, Daróczy Ferenc nyá.
ezredesek, a Balassi Bálint Bajtársi
Egyesület nevében is elhelyeztek egy-
egy koszorút – őrzi a nevét. A kato-
nai tiszteletadással lezajlott rendez-
vényen számos társadalmi szervezet
és a lakótelepen lakó helyezte el a
megemlékezés koszorúját és a hála
virágait az emléktáblánál. Az ünnepi
megemlékezés a „Takaródó” hangja-
ival ért végett.

ERDŐS LÁSZLÓ NYÁ. EZREDES

Gidófalvy Lajosra emlékeztünk
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A négyéves ciklus lejárta végén, janu-
ár 28-án, a Fegyveres Erõk és Testü-
letek Nyúgállományúak Klubja értékelõ
és tisztújító közgyûlést tartott a nagy-
kanizsai Honvéd Kaszinó tükörtermé-
ben. A közgyûlés vendége volt Gon-
dos Ferenc nyá. ezredes a Honvédsé-
gi Nyugdíjas Klubok Szövetségének
elnökségi tagja, Sághegyi Attila õrnagy,
a Zala Megyei Toborzó és Érdekvédel-
mi Iroda vezetõje.

A köszöntõk elhangzása után Zóka
Tibor nyá. százados, a klub titkára, beve-
zetõ beszédében kihangsúlyozta, hogy
ez a nap az egyik legfontosabb ren-
dezvény a klub életében, amely lezár
egy idõszakot és számot ad az elmúlt
négy év eredményeirõl, problémáiról
azok megoldásairól.

A napirendi pontok elfogadása után a
közgyûlés egyperces néma felállással
megemlékezett a  tavalyi évben elhunyt
tagtársairól, név szerint Bálint Józsefrõl,
Horváth Lajos rendõr zászlósról, Haran-
gozó Lászlónéról, dr. Kerék Imre rendõr
ezredesrõl.

Poprádi Zoltán nyá. ezredes a klub
elnöke, beszámolójában hangsúlyozta,
az elnökség értékelése szerint a klub
az elmúlt négy évben kiemelkedõen
végezte tevékenységét. Részesei
vagyunk annak az ellátási körnek, ame-
lyet a Magyar Honvédség a nyugállo-
mányú katonák és hozzátartozóik, illet-
ve özvegyeik számára nyújt. Az elnök-
ség figyelemmel kíséri a tagság prob-
lémáit, segíti azok megoldását. Szervezi
a különbözõ kulturális és szabadidõs
programokat, remélve a tagság meg-
elégedését. Az életkori sajátosságokból
adódóan a rendezvények látogatottsá-
ga változó. A tagság a 70–79 éves kor-

osztályokból tevõdik össze. Lehet, hogy
ezzel a megállapítással nincs minden-
ki teljesen megelégedve, eddig is ezután
is várjuk javaslataikat a klubélet jobbá
tételére. Rendszeresen részt vettünk
a város rendezvényeinek szervezésé-
ben és végrehajtásában. A rendezvé-

nyeken egyenruhában történõ megje-
lenéssel képviseltük a Magyar Hon-
védséget, ezzel hozzájárultunk a kato-
nák és a civil lakosság közötti kapcso-
lattartás elmélyítéséhez.

A 2011. év feladataival kapcsolatosan
a legfontosabb cél a közösségi élet meg-
tartása és folyamatos javítása. Ezt szol-
gálják a klub programjában tervezett ren-
dezvények, kirándulások, helyi gyár-
látogatás. Várunk szeretettel mindenkit,
aki együtt akar munkálkodni a klub
közösségével céljaink elérésért.

A beszámolót és a 2011. éves prog-
ramot a közgyûlésen résztvevõk egy-
hangú szavazatával elfogadták.

A tisztújítás során Poprádi Zoltán nyá.
ezredest megerõsítették elnöki tiszt-
ségében. Megválasztotta a közgyûlés
elnökhelyettesnek Tarr Ernõ nyá. alez-
redest, a klub titkárának Zóka Tibor nyá.
századost, elnökségi tagoknak Bõdör
László nyá. századost, Harangozó Lász-
ló rendõr alezredest, Horváth Lajos nyá.
századost, Gõcze Istvánnét, Varga Gyu-
lánét, Iványi Miklóst.

A közgyûlést ebéd, majd délutánba
nyúló baráti beszélgetés követte.

TARR ERNÕ

NYÁ ALEZREDES

Tisztújítás Nagykanizsán

Tisztelt Bajtárs! Bajtársnõ!
Úr! Úrhölgy!

Gyûjtök mindenféle egyenruhához
tartozó anyagokat, eszközöket,
technikai felszereléseket (zubbony,
nadrág, sapka, váll-lap, karjelzés,
állományjelzõ, sapkarózsa, tér-
képtáska, csajka, kulacs, derékszíj,
régi katonai témájú bármilyen könyv,
okmányok, okiratok, katonai kitün-
tetések, emléktárgyak, makettek,
szabályzat, bármilyen témájú jel-
vények stb. stb….) ha megtisztel
vele, elõre is köszönöm.
Postai „Portós” (utánvétes) feladás
esetén: 9023 Gyõr, 
Kodály Zoltán u. 10. IX.e 1.a  
Takács Imre 
nyá. határõr alezredes
+36-30-377-8315; 96/419-868
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Első zenei nevelője atyja, Ádám, az
Esterházy-uradalom gazdatisztje volt.
Kilencéves korában lépett fel először
Sopronban és Pozsonyban. 1821-ben
Bécsben Czernynél és Salierinél tanult.
Bécsi hangversenyein már nagy sike-
reket aratott. 1823-ban atyjával Fran-
ciaországba utazott, hogy a párizsi Con-
servatoire-on tökéletesítse tudását. Az
intézet igazgatója, a zeneszerző L. Che-
rubini azonban idegen állampolgársá-
gára hivatkozva felvételét visszautasí-
totta. Párizs második hazája lett, Paer-
től, majd  Reichától tanult zeneszerzést
és itt került kapcsolatba a párizsi szel-
lemi élet számos jelentékeny alakjával
is (Chopin, Berlioz, Paganini, Lamarti-
ne, Lamennais, Heine, George Sand,
Delacroix), kiknek társasága döntően
hatott szellemi fejlődésére, munkássá-
gára. Hangversenyei iránt csakhamar
nagy érdeklődés támadt, ezek révén,
Franciaországon kívül Londonba és
Svájcba is eljutott. Áldozatkészségének
számtalan bizonyosságát adta: példá-
ul hangversenyeket rendezett a pesti
árvízkárosultak javára (1838), fedezte
a bonni Beethoven- emlékmű felállítá-

sát (1839), alapítványt tett a pesti Nem-
zeti Zenede létesítésére (1840). Az
1840-es években már Európa-szerte
ismert zongoraművész, kinek ünnepel-
tetése máig nem tapasztalt méreteket
öltött. Többek között párizsi, bécsi, római
koncertek után 1840-ben Pesten hang-
versenyezett, ahol először mutatkozott
be, mint karmester. 1842-ben Berlinben
ünnepelték, majd európai útjai során
Szentpétervárra is eljutott. Számos kül-
földi hangversenye után 1846-ban haza-
tért. 1848–61-ben Weimarban, a her-
cegi udvar karnagyának nevezték ki
és erre az időre esik zeneszerzői mun-
kásságának felvirágzása is. 

Közben hazájával sem szakadtak
meg a kapcsolatai. 1856-ban az ő ünne-
pi miséjével szentelték fel az eszter-
gomi székesegyházat, Pesten pedig
bemutatták Hungaria című szimfonikus
költeményét. 1858-ban leköszönt kar-
mesteri állásáról, majd 1861-ben vég-
leg elhagyta Weimart. Mivel zeneszer-
zői munkásságát az egyházi zenének
kívánta szentelni, Rómába ment. Az
1860-as éveket javarészt ott töltötte.
1865-ben Pesten a Nemzeti Zenede

negyedszázados jubile-
umi ünnepségein mutat-
ták be a Szent Erzsébet
legendáját, amelyet saját
maga vezényelt, majd
1867-ben koronázási mi -
séjének bemutatója is -
mét Pestre hozta. 1875-
ben ráruházták a fővárosi
Zeneakadémia elnöki
tisztét, és ettől kezdve
idejét megosztva Buda-
pesten, Weimarban és
Rómában töltötte napja-
it, de közben időről-idő-
re Bayreuthba is elláto-
gatott. Egyik téli utazásán
meghűlt és végül tüdő-
gyulladás vetett véget
életének. 

Kijelenthetjük, hogy a
19. század zeneművé-
szetének egyik vezér-
alakja volt. Az ún. radi-
kális romantika (Berlioz,
Wagner stb.) képviselő-
je és fáradhatatlan apos-
tola, a berliozi program-

zene-elvnek folytatója és beteljesítője.
Utolsó korszakának műveiben, minden
megoldatlanságuk ellenére, olyan új esz-
közökre talált rá, olyan távlatokat nyitott
meg, amelyekkel egyedül állt korának
zeneszerzői között, Mint zongoramű-
vész máig csodált fokra fejlesztette a
zongoratechnikát: játékának ellenállha-
tatlan ereje és szuggesztivitása, amely-
ről kortársak feljegyzései tanúskodnak,
a legnagyobb előadóművészek közé
helyezi.

A Néphadsereg Művészegyüttese
megalakulásának kezdetétől reperto-
árján tartotta Liszt Ferenc monumen-
tális kórusműveit, többek között a
Requiemet és a Szekszárdi misét. A
szólószerepeket elsőként Kovács János,
Mészáros Lajos, Faggyas Imre és K.
Nagy Béla énekelték, később pedig
Gurszky János, Naszvagyi Vilmos, Kál-
mánffy Ferenc és K. Nagy Béla közre-
működésével vitte sikerre a kórus egész
Európában ezeket a műveket is.  

A Balassi Bálint Bajtársi Egyesület
kórusa több Liszt-művel – többek között
az Ünnepi dallal – készül Liszt Ferenc
születése 200. évfordulójának méltó
megünneplésére.

-KÁLMÁNFFY-

Kétszáz éve született Liszt Ferenc 
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Különös Karácsony
Advent a várakozás időszaka. Kicsit szo-
rongó szívvel várjuk a karácsonyt. Sokan
vagyunk egyedül, társ nélkül, így nekünk
szomorú a karácsony. Ezen elgondol-
kodva nyitottam ki a postaládámat és
találtam benne egy szerény, de meleg
hangú meghívó levelet. A Fejér Megyei
Honvéd Nyugállományúak Klubja hívott,
hogy december 19-én köszöntsük
együtt a karácsonyt. Örültem a meg-
hívásnak, és elhatároztam, hogy ott
leszek!

19-én délután a színházteremben
gyülekezett a közönség, és háromra
minden hely foglalt volt. A fények kigyúl-
tak, néma csend lett. A kivetítőn meg-
jelent Szabó Gyula színművész, aki Ady
Endre „Karácsony” c. versét mondta el,
úgy ahogy csak Ő tudja elmondani.

A kezdet csodálatos volt! Klubunk
elnöke, Szalai Gábor lépett a mikrofon-
hoz, köszöntötte a vendégeket. Meg-
tisztelt minket megjelenésével Östör
Annamária önkormányzati képviselő,
aki meleg szavakkal mondott rövid
köszöntőt. Vendégünk volt Tóth Csaba
alezredes is, a Hadkiegészítő Parancs-
nokságtól.

A karácsonyi ünnep az adventi koszo-
rú gyertyáinak meggyújtásával kezdő-
dött. Minden gyertyát egy-egy vendég
gyújtott meg, akiket Orosz József kért
fel. Az első gyertyát Izsó Lászlóné és
Veronika gyújtotta meg. Az első gyer-
tyalángot azokért gyújtottuk, akik már
nincsenek velünk. A bölcs vénekért,
az édesanyákért, a jóságért és a sze-
retetért, amit tőlük kaptunk. Akik úgy
óvtak minket az elmúlástól, hogy maguk
múltak el. Az első láng az övék! A gyö-
nyörű ajánlást Hajnalka mondta el.

A második gyertyát Tóth Csaba alez-
redes gyújtotta meg. Azokért, akik éhez-
nek és fáznak, akik elvesztették házu-
kat, hazájukat. A láng lobogjon a sze-
gényekért, a kitaszítottakért, akiket bőrük
színe, nyelvük, vagy kultúrájuk miatt
üldözöttek. Az ajánlást gyönyörűen tol-
mácsolta Kovács József.

A harmadik gyertyát Erdős Istvánné
(nekünk Erzsike) gyújtotta. A harma-
dik gyertya lángját a hősöknek aján-
lottuk. Az igazaknak, akik ártatlanul eles-
tek a harcokban, földön, égen, tenge-
ren és tenger alatt. A tudósokért is ég
a láng, akiket máglyára küldtek, mert
kutatták a csodát. Az orvosért, aki segí-

tett elviselni a fájdalmakat, a lelkészért,
aki hitet adott, vigaszt és szeretetet.
Értük lobogjon a harmadik láng! Ezt az
ajánlást gyönyörűen tolmácsolta Mari-
ann.

A negyedik gyertyát Östör Annamá-
ria gyújtotta meg. A negyedik gyertyát
egymásért gyújtottuk. Érted, értem!
Hogy tudjunk főt hajtani egymás előtt,
mert Jézus szeretete arra figyelmez-
tet minket, hogy legyen szent minden
ember számára a mindenség ajándé-
ka, az emberélet. Az ajánlást tiszta szí-
véből Kati mondta el.

A gyertyagyújtás után átadták az Izsó
Veronika részére gyűjtött adományt. (A
kislány mozgáskorlátozott, oxigénhi-
ánynyal született.) Ő az egyik klubta-
gunk, Izsó Lászlóné unokája.

Ez követően Tóth Csaba alezredes
átadta D. Nagy Jánosnak a Honvédelmi
Minisztérium oklevelét. Munkája elis-
meréseként ajándékot kapott a Hadki-
egészítő Parancsnokságtól Erdős Ist-
vánné. Ezzel az ünnepség hivatalos
része véget ért. Ekkor nagy meglepetés
ért minket!

Egy angyal szállt le a színpadra. Kék
köpeny volt rajta, és mi nem értettük, mi
történt. Ekkor Józsi lépett a mikrofonhoz
és elmondta, hogy a régi mese szerint
advent idején négy angyal fog felkeresni
mindenkit. Az első angyal most érkezett.
Üzenetet hozott a fáktól, a patakoktól,
és a természettől, hogy hirdessük a sze-
retetet. Egy csomagot tett a színpad-
ra. Egy ajándékcsomagot!

Ekkor a karvezetőnk Ria középre állt,
a figyelem rászegeződött, és lassan bon-
tani kezdte a csomagot. Az első ajándék
egy gyönyörű ének volt. A „Csorda pász-
torok”. Ria intett, zongorakísérőnk –
nekünk Gyuri vagy Gyuri bácsi – leü-
tötte az első hangot és a kórus megil-
letődve, boldogan énekelt. Volt egy ked-
ves szép vers is a csomagban. Egy sort
idézek belőle: „Sírva nézi, úgy becézi
egyszülöttét Mária, Néz ragyogva,
mosolyogva szűz anyjára szent fia.”

Most Margitka lépett a mikrofonhoz,
és a régi népszokás szerint karácso-
nyi köszöntőt mondott. A kórus a jókí-
vánságok után a „Kiskarácsony-Nagy-
karácsony”-t énekelte. 

A második angyal is érkezett. Ő piros
palástot öltött és arany serlegben hoz-
ta az ajándékot. Szavait Józsi tolmá-

csolta. Ő is énekeket és verset hozott
nekünk. Az Ó gyönyörű szép titokza-
tos éj, az ó szép fenyő ó jó fenyő. Mon-
danom sem kell, Ria vezényelt, Gyuri
zongorázott és a kórus önfeledten éne-
kelt. Volt még a csomagban egy kedves
kis vers. Egy mese a kis fenyőről. A ver-
set Erika tolmácsolta a közönség felé
sok-sok bájjal.

Érkezett a harmadik angyal is. Ragyo-
gó fehér ruhában. Kezében fénysugár,
hogy békével és boldogsággal töltse
meg az emberek szívét. Az ő szavait
is Józsi tolmácsolta. Ő sem jött ajándék
nélkül, Ő is énekeket és verset hozott.
A Pásztorok keljünk fel, ezt azonnal elé-
nekelte a kórus. Hilda egy gyönyörű
versre bukkant, és csoda szépen mond-
ta el. Két mondat most is a szívembe lük-
tet. „Otthon ma csilingel a csengő”, a
másik sor „Otthon muzsikál a gyertya-
láng”. A vers hangulatát fokozta szó-
listánk Erzsiket előadásában a „Csen-
des éj”. A hatás nagy volt, szinte meg-
állt a levegő.

És megérkezett a negyedik angyal is.
Rajta lila lepel volt. Letette a színpad-
ra az „Ave Maria”-t, melyet Kati felemelt
és nagy átéléssel elénekelte Gyuri zon-
gora kíséretével. Az angyal kezében
megpendült a lant, és a kórussal együtt
boldogan zengett a dicsőítő ének.
„Dicsőség mennyben az Istenek, Adjon
Isten jó éjszakát, Fel nagy örömre ma
született.” 

Ria kérésére, és vezényletével, a
közönséggel közösen énekeltük el a
„Mennyből az angyalt”.

Lassan indultunk haza. Az ajándé-
kokból mindenki annyit vitt haza ameny-
nyit akart. Nem kézben, nem szatyor-
ban, táskában, hanem a szívében, lel-
kében.

Már nem vagyok egyedül! Köszönöm
Nektek!  

KENYERES JÓZSEFNÉ (HAJNALKA)
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A Helyőrségi Nyugdíjas Klub is részt vett
a koszorúzáson Kölcsey Ferenc emlék-
táblájánál Miskolcon, 2011. január 21-

én. 1823-ban Kölcsei Ferenc a nemze-
ti újjászületés hajnalán írta meg a „Him-
nuszt”. Csodálatos és egyik legszebb köl-

teményünk. A vesztett csa-
tákból, a szabadságharcok-
ból, a magyar nép zivataros
századaiból alkotta meg Köl-
csey a magyarság imáját,
amit 1844-ben Erkel Ferenc
zenésített meg.
“Isten, áldd meg a magyart,
Jókedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel…”

Ellenségünk most is van!
Az árvíz, a belvíz, a vörös
iszap, a földcsuszamlások, a
diszkó tragédia, és lehetne
még sorolni.

Ezek ellen fogjunk össze!
Legyen az év aforizmája: 
A múltat szidalmazni

lehet, kija vítani kevésbé. 
/Titus Livius/

LORGER KÁROLY

A Tüzér Hagyományőrző és Kulturá-
lis Alapítvány szervezésében állíották
fel a Helyőrségi Művelődési Otthon előtt
a Tüzér Kiképző Központ emlékművét,
amely a jogelődöknek kíván emléket
állítani. Szent Borbála ünnepe nyújt mél-
tó alkalmat arra, hogy megkoszorúzzák
az emlékhelyet. Idén december 2-án
került sor az ünnepségre, amely alka-
lommal dr. Kovács Vilmos ezredes, a
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
általános főigazgató-helyettese mon-
dott beszédet.Ezt a köteléket erősíti a
Tüzér Hagyományőrző és Kulturális Ala-
pítvány szervezésében, az önkor-
mányzat civil pályázatán nyert összeg-
ből létrehozott, a Hemo előterében elhe-
lyezett Szent Borbála-szobor is, melyet
az ünnepség alkalmával avattak fel. A
tüzérek népszerű védőszentjének emlé-
ket állító szobrot Katona Csaba alpol-
gármester, dr. Kovács Vilmos ezredes
és Mészáros József alezredes, törzs-
főnök leplezte le. Az ünnepség zenei
szolgálatát a Székesfehérvári Helyőr-
ségi Zenekar látta el. 

Kivonat a 2. Magyar Hadsereg főszál-
lásmesterének jelentéséből:

„1942.július 2-án a veszteség 23 tiszt
és 327 fő legénység”

„1942. június 30-án a 9. könnyű had-
osztály zászlóaljai új csoportosításban
készültek fel a további támadásokra a
Don folyó irányába azzal a feladattal,
hogy a Tyimtől délnyugatra lévő jól kié-
pített harckocsiárok-állást kellett leküz-
deniük” (Hadtörténeti levéltár 525/f /11)

Ebben a harccsoportban harcolt Kecs-
kés József tizedes, aki mellkas lövés
következtében esett el, Gnilinszkije Dvo-
ri településnél. 

A Gomel (ma már Homel) településen
létesített hősi temetőben nyugszanak az
1942. június 28. és július 2. közötti har-
cokban a nagykanizsai 9. könnyű had-
osztályhoz tartozó ezredek elesett kato-
nái, akik a nagykanizsai 17/I, a sopro-
ni 34/I és a csáktornyai 47/II zászlóal-
jakból valók, köztük sokan Tapolca és
környékéről vonultak hadba. 

Kecskés József tizedes holtestét
később találták meg, és temették el a

helyszínen. A harcokban elesett kato-
nákról a tábori lelkész vezetésével pon-
tos helymeghatározást készítettek, és
az azonosítást követően temetették el a
hősi halottat. Az eleset katonánál talált
dokumentumokat és az elkészített sír-
vázlatot a veszteségi nyilvántartásokban
őrizték meg.

A mellékelt vázlat ma is megtalálható
a Honvédelmi Minisztérium Központi
Irattárában, Kecskés József tizedes

veszteségi kartonjában. Magában álló
sírjának helye, a faluból délkelt felé
kivezető út melletti erdő szegélyén
található.

1912.09.18 Szigliget. (Anyja neve:
Fábián Katalin) Elesett: 1942.07.02 Gni-
linszkije Dvori

A Magyar királyi 47.Gyalogezred II.
zászlóalj katonája volt.

NACSA FERENC

22

A magyar kultúra napja Szoboravató

Hol sírjaik domborulnak
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Napsütéses vasárnap délelőtt a haran-
gozás hívó szava misére szólít Kisbéren
is.  Kettőt fordulok autómmal, leparko-
lok a csonka kéttornyú templom mellett,
majd rövideket lépkedve a csikorgó
hóban máris bent vagyok a templomban,
ahol éppen a doni csatára emlékezik az
emlékmisét celebráló egyházi személy.
Mondhatni nem éppen szív- és testme-
lengető érzés a mindenki által ismert tör-
ténéseket felidézni, azonban a magyar
elesettekre emlékezve mégis fátyolos
szemekkel tekintünk a katonák által tar-
tott zászlóra, amely fennen hirdeti: „A
DONI ÁTTÖRÉS KISBÉRI ÁLDOZATAI
EMLÉKÉRE 1944-2009”. Ezt a zászlót
a kisbéri katolikus templomnak adomá-
nyozta a Perczel Mór Katonai Hagyo-
mányőrző Egyesület 2009-ben. 

A hatvannyolc évvel ezelőtt, 1943. janu-
ár 12-én kezdődött a Don-kanyarnál az
áttörés, amikor a szovjet hadsereg ellen-
támadása során szinte teljesen meg-
semmisítette a kemény télben gyengén
felszerelt, kimerült, létszámához képest
túl hosszú frontszakaszon, hazájától két-
ezer kilométerre harcoló 2. magyar had-
sereget.

Az ünnepi megemlékezés 11 órakor
folytatódott a templomkertben felállított
első világháborús hősi emlékműnél, ahol
Békási Bernadett, harmadik osztályos
tanuló mondott emlékbeszédet, ezt köve-
tően az egybegyűltek elhelyezték a
kegyelet koszorúit az emlékmű talap-
zatánál. Bajkai Csaba plébános meg-
áldotta a kisbéri áldozatok nevét tartal-
mazó emléktáblát.

A megemlékezés zárásaként a kisbéri
egyesület zászlajára szalagot kötött
Erdős Géza nyá.alezredes, a BEOSZ
Közép-dunántúli Régió vezetője.

Doni emlékezés Kisbéren
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Tisztelt Bajtársak!                                                          

Köszönetet  mondunk, mint a BEOSZ hivatalos együttműködő partne-
re a Bajtársi Szövetség Elnökének Sipos Géza nyugállományú ezredes
Úrnak és az Országos vezetőségnek, hogy pár gondolatban, röviden
bemutathatjuk társaságunk tevékenységét.

Cégünk alapítója a  GRAWE konszern. 182 éve stabilan és biztosan szol-
gálja ügyfeleit. Tőkeerősége és likviditása kiemelkedően magas. A füg-
getlen biztosításközvetítők szakmai felkészültsége üzleti korrektsége, segítőkészsége valamint
több mint 1 millió ügyfelük bizalma alapján mára a magyar biztosítási piac elismert szereplőjévé
vált. 

„ Megfelelő biztosítási védelem Mindenki számára”
János főherceg, alapító

Fő tevékenységi köre az ön- és a családról való gondoskodás, megtakarítás és  egyéb kiegészítő szol -
gáltatás. Programja a váratlan, előre nem tervezett élethelyzetek megoldásához nyújt segítséget.
Társaságunk az egész ország területén lefedettséggel rendelkezik.

Szolgáltatásunk részleteiről, a régiók és a tagegyesületek által szervezett előzetesen egyeztetett helyen
és időben  tartunk az önök részére  tájékoztatást.       

MIC Biztosítási Alkusz Kft.
Budapest, 1117 Budafoki út 111.

Bognár Ernőné
06 20 239-3500

e-mail: 
bognarernone@t-online.hu

Rabi Imre 
Tel: 06 30 961-3770 

e-mail: 
imrerabi68@gmail.com 

Sipos Géza 
nyugállományú ezredes

ajánlásával
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