
XIV. évfolyam 2011. június 2. szám

KÖZELEG A XX.!
KATONANEMZEDÉKI TALÁLKOZÓ



Lourdesi zarándoklat 2011



A felső korhatár előtti időben nyugállo-
mányba helyezett kortársaink igen rosz-
szul élték meg ezt a helyzetet. Aminek
– egyéntől független – fő oka a hon-
védség jelentős létszámcsökkentése
volt. Hattározottan állíthatom, hogy a Szö-
vetség ezen sorsra jutott tagjai nem
önként választották a nyugdíjat. És ez is

csak bizonyos feltételek mellett – 25 év
szolgálati idő, bizonyos fokú egészség-
károsodás, átszervezés miatt megszűnt
beosztás – valósulhatott meg. Az érin-
tettek sorscsapásként élték meg elbo-
csátásukat, és ez az érzés még ma sem
múlt el nyomtalanul, hogy más válasz-
tási lehetőség hiányában ott kellett hagy-
ni a hivatásul választott szakmát. Álmok,
elképzelések, szakmai ambíciók sza-
kadtak félbe, törtek meg még mielőtt
kiteljesedhettek volna.

A létszámcsökkentés szükségszerű
volt, hiszen a jelen időszakra állt be  a
honvédség lakossághoz viszonyított
olyan aránya, amely ma az európai
országok többségét jellemzi. Ugyanak-
kor ez a hideg logikával elfogadható
magyarázat, a pálya iránt elkötelezettek
elképzeléseit megtörte, félbeszakította.
A nyugdíj ugyan menekülési útvonalat
jelentett a teljes anyagi ellehetetlenü-
léstől, de mekkora fejtörést, hány álmat-
lan éjszakát okozott ez az érintettek-
nek és családjaiknak. Hiszen ambici-
ókkal tele, tanuló gyermekek mellett, ezt
nem lehetett csak úgy átlépni, semmibe
venni. A jövő bizonytalanságát  nem lehe-
tett megspórolni.

A nem önként választott sors egy kor-
határ alatt azt is jelentette, hogy hagyo-
mányos „időskori életre” nem lehetett

berendezkedni. A jellemző esetekben
ezek a nyugdíjba került katonák legfel-
jebb messze a korábbi egzisztenciájuk
alatti, vagyonőri munkakörbe, vagy por-
tásnak helyezkedhettek el, amire ha
másért nem, iskolás gyermekeik eltar-
tásához, a jövedelmük kiegészítése miatt
is rákényszerültek. Nem lehetett könnyű

ezt a törést egyénileg, de a családnak,
illetve a környezetnek sem megmagya-
rázni.

Valószínű, hogy ez a kényszer hatá-
sára kialakult helyzet, a korábbi folya-
matos fenyegetettség, az évi átlag két-
szeri átszervezés azon bizonytalansá-
gai, hogy marad-e a beosztásom, vagy
egy kiszámíthatatlan jövő elé nézek,
megviselte az embereket.  Azt még nem
is vettük számba, hogy a költözések, az
állandó újrakezdések, a feleségek vál-
tozó munkahelyei, a gyermekek más-
más típusú iskolái, vagy újabban a misz-
sziókban töltött időszakok mentálisan is
milyen megterhelők lehettek. Ezek a
körülmények hozzájárulhattak ahhoz,
hogy a katonák várható élettartama  4-
5 évvel ma is alatta marad a férfilakos-
ság átlagának.

A mentálisan is nehezen megélhető
helyzet, a távlati célok kényszerű fel-
adása, a szakma elhagyása és ennek
vonzataként a család egzisztenciális
nehézségei, bizonytalanságai úgy gon-
dolom senki által nem irigyelhetők. Eze-
ket az érveket sorakoztatták fel, fogal-
mazták meg, tették közzé a Szövetség
vezető testületei, az egyesületek és az
egész nyugállományú katonatársada-
lom képviseletében.

P. F.
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– A nyugállományú katonák, illetve a
hozzátartozóik miként vehetik igénybe
a katona-egészségügyi ellátást?

– A nyugállományú katonák és a hoz-
zátartozóik a honvédkórházak szolgál-
tatásait a 175/2007. sz. kormányrende-
let előírásai alapján vehetik igénybe.
Miután 2007-ben megszűnt a BM- illet-
ve a MÁV-kórház, értelemszerűen a
Honvéd kórház szolgáltatását vehetik
igénybe a rendőrök és hozzátartozóik,
valamint a vasutas dolgozók is. Az igény-
jogosultság kibővült a XIII., a XVI. és a
IV. kerület, valamint a VIP kórházi keze-
lést igénylő betegekkel. A Semmelwe-
is Terv alapján egy éven belül a Hon-
védkórházhoz fog tartozni az észak-
budapesti sürgősségi betegellátás, s ez
várhatóan javítani fogja az egészség-
ügyi intézményünk finanszírozását, vala-
mint az eddig felhalmozott adósságaink
csökkenését. 

– Milyen színvonalúnak ítéli meg a
Honvédkórház szakorvosi ellátottságát,
illetve felszereltségét?

– A Honvédkórház – ÁEK az ország

egyik legjobb egészségügyi intézménye,
és jelenleg a szakorvosi ellátása, illetve
felszereltsége is kiváló. Öt-hat évvel ezelőtt
a kórházunk megújulásakor milliárdos fej-
lesztéseket hajtottunk végre, s így lépést
tudtunk tartani az orvosi technológiában
történt változásokkal. Ma már itt senkinek
sem kell meghalnia, mert nem jut műve-
se-kezeléshez, nagyot léptünk előre a
diagnosztikában (a CT, az MR) és sokat
javult a sürgősségi ellátás is.  A szakor-
vosi ellátásban viszont belátható időn belül
nálunk is gondok lesznek, hiszen az orvo-
sok elvándorlása már itt is megkezdődött.
Külföldön különösen a magyar radioló-
gusok, aneszteziológusok, idegsebészek
egyre keresettebbek, és várhatóan nálunk
is problémát fog okozni az elvándorló szak-
orvosok pótlása. 

– A katonai pálya hogy „használja” el
az emberi szervezetet, hogy volt ez 1990
előtt és hogy van ez napjainkban?

– Én a katonaorvosok közül a leghosz -
szabb ideig – összesen tizenhét évig
– szolgáltam csapatoknál, és volt olyan
év, hogy több mint 200 napig távol vol-

tam az otthonomtól. Személyes tapasz-
talataim vannak arról, hogy a sok had-
gyakorlat és a rendszeres kiképzés
mennyire igénybe veszi az emberi szer-
vezetet. Jellemző, hogy a rendszertelen
és fárasztó életmód miatt 1960–1990-ig
kétszer annyi gyomor- és béldaganat,
súlyos keringési betegség és anyag-
csere-zavar fordult elő a hivatásos kato-
nák körében, mint a civil életben dol-
gozó férfiaknál. A hidegháborús időszak
nagyon sok katona egészségét felőröl-
te, s ráadásul 1994 után a hadsereg lét-
számának drasztikus csökkentése a
katonák tízezreinek jelentett súlyos
egzisztenciális gondot. 

A nyugállományba került katonák több-
sége ezekben a kritikus években egész-
ségromlás miatt hamar elhalálozott, és
az átlagos élettartamuk átlag 3-4 évvel
kevesebb volt, mint a civil társaiké. Jel-
lemző, hogy a katonák élettartamára
vonatkozó statisztikai adatok akkor javul-
tak, amikor a nyugállományú katonák
körébe sorolták a régi hadsereg még élő
rehabilitált tisztjeit is. Jelenleg a misszi-
ós szolgálat jelent a hivatásos katonák
számára – különösen lelkileg – nagy
emberpróbákat, de azért elmondhatjuk,
hogy életkilátásaik sokat javultak, és jó
fizikai állapotban vannak.

– Gyakran felmerül az a kérdés, hogy
háziorvosi beutaló nélkül milyen honvéd-
ségi szakorvosi rendelő vehető igénybe?

– A honvédségi szakorvosi rendelők
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Javul az egészségügyi ellátás
Dr. Svéd László nyugállományú orvos altábornagy négy éve
lett a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ – rehabi-
litációs főigazgató-helyettese. Köztudott, hogy szívügye a nyug-
állományú katonák egészségügyi ellátásának javítása. Már
beszélgetésünk elején hangsúlyozta, hogy tizenhét évig csa-
patorvosként szolgált, pontosan tudja, hogy a katonaélet milyen
nagy emberpróbát jelent és milyen egészségkárosodásokkal jár.
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közül orvosi beutaló nélkül is igénybe
vehető a bőrgyógyászat, a fül-, orr-gégé-
szet, nőgyógyászat, az általános- és bal-
eseti sebészet, a szemészet, az onko-
lógia, az urológia és pszichiátriai szak-
ellátás. 

– A honvédségi egészségügyi inté-
zetekben csökkenhetnek-e az előjegy-
zési várakozási idők, és a katonák beso-
rolása mikor lesz kedvezőbb?

– Kevésbé ismert tény, hogy a hon-
védségi egészségügyi intézményeink
egyévi járóbeteg-forgalma másfél millió,
a sürgősségi betegellátásban évente 30
ezren részesülnek, a fekvőbeteg-ellá-
tást 60 ezren veszik igénybe. A vára-
kozás során elsőbbségben vannak az
aktív katonák, rendőrök és vasutasok.
Az orvosi ellátás színvonalát jól érzé-
kelteti, hogy például az agyvérzéses akut
betegeink halálozása feleannyi, mint egy
átlagos kórházban, és jók az életkilá-
tásai a verőcei és a budakeszi beteg-
otthonba került krónikus betegeknek is.

– Változik-e a honvédségi szanatóri-
umokba (Hévíz, Balatonfüred) történő
beutalások rendje, mikor lehet igénybe
venni az állapotmegőrző szolgáltatá-
sokat?

– Hévízen és Balatonfüreden térítés
ellenében beutalás nélkül azonnal igény-
be lehet venni a szanatóriumok szol-
gáltatásait, beutalóval pedig elsőbbsé-
get kapnak az akut betegek. Értelem-
szerűen azonnali ellátást kapnak például
a gerincműtét után rehabilitálásra kerü-
lő betegek, azonban a krónikus bete-
geknek az állapotmegőrző szolgáltatá-
sokért általában négy-nyolc hónapot kell
várni a szanatóriumokra és a 104 ágyas
budakeszi kórházunkra is. Ez a vára-
kozási idő rövidülni fog az év végéig,
miután a tervek szerint javulni fog intéz-
ményeink finanszírozása. Jellemző, hogy
a verőcei betegotthonban kezelt bete-
gek 80 százaléka honvédségi igényjo-
gosult, a budakeszi betegotthonban
pedig a beutaltak egyharmada vasutas.

S végül megemlíteném, hogy az utób-
bi időben munkatársaimmal együtt gyak-
ran megfordulunk a nyugdíjasklubok és
bajtársi egyesületek egészségmegőrzést
szolgáló rendezvényein, és azt tapasz-
taljuk, hogy a nyugállományú katonák ott
vannak jobb lelki és fizikai állapotban, ahol
jó a közösségi szellem, igény van a meg-
újulásra és az egészségmegőrzésről
nemcsak beszélnek, hanem közös össze-
fogással tesznek is érte.

KACSÓ LAJOS

A Bajtársi Egyesületek Orszá-
gos Szövetségének (továb-
biakban BEOSZ) elnöksége,
a 2011. június 14-i ülésén a
XX. jubileumi Katonanemze-
déki Találkozó összehívásá-
ról döntött. A Szövetség a ren-
dezvénnyel folytatni kívánja
azt a húszesztendős hagyo-
mányt, amely összefogja a
különböző időszakokban és
más-más történelmi helyzet-
ben, illetve hatalmi viszonyok
között szolgált katonákat. A
törekvést ma is markánsan
fejezi ki az első találkozóra
választott „Kézfogás a honért”
jelszó, vagy később dr. Tóth
Sándor hadtörténész megfo-
galmazott gondolata: „A haza
összeköt”.

A BEOSZ Katonanemze-
déki Találkozó összehívásá-
val – az akkori honvédelmi
vezetés hathatós támogatá-
sa mellett – találkozóra invi-
tálta a katona elődöket és az
utódok képviselőit. A találkozó helyt adott
a különböző időszakokban szolgált kato-
nák megismerkedésének és egyben

olyan értékmentő és értékteremtő folya-
matot indított el, amely e rendezvényt
a Szövetség hagyományápolási fóru-
mává tette.

A jubileumi találkozó hivatása a hon-
védség és a Szövetség hagyomány-
ápolási tevékenységének értékelése, a
stratégiai célok, feladatok megfogalma-
zása. A Szövetség ebben számít a hon-
védelmi tárca vezetőinek útmutatására,
támogatására, a nyugállományú kato-
nák, a tényleges szolgálatot teljesítők és
a jövőt képviselő, MH Ludovika Zász-
lóalj hallgatóinak véleményére. De a
tanácskozáson lehetőséget kívánnak
biztosítani más hagyományőrző egye-
sületek tevékenységének, munkájának
(pl.: hadisírgondozás, huszárhagyomá-
nyok) megismertetésére, bemutatásá-
ra is.

A fentiek ismeretében együtt készül-
jünk a találkozóra, gondoljuk végig a
Balatonkenesén megtartásra kerülő két-
napos rendezvény célját, a hagyo-
mányápoláshoz való hozzájárulási lehe-
tőségeinket, a Szövetség munkájának
továbbfejlesztési feladatait.

A BEOSZ ELNÖKSÉGE

Közeleg a huszadik! 
Katonanemzedéki Találkozó



A rendezvényen a Balassi-egyesület,
a HOKOSZ és több más nyugdíjasz-
szervezet képviseletében megjelente-
ket dr. Schadl László PhD orvos ezre-
des, megbízott főigazgató köszöntöt-
te. Örömének adott hangot, hogy a nyug-
állományúak szervezeteinek és a kór-
ház szakembereinek együttműködésé-
ben létrejött a fórumsorozat – amely, mint

preventív célú egészségügyi felvilágo-
sítás – a nyugállományúak és a csa-
ládtagjaik egészségtudatosabb maga-
tartását, a betegségek megelőzését, a
gyógyító munka hatékonyságát szol-
gálhatja. A fórumot Szekeres István
nyugállományú dandártábornok, a Balas-
si egyesület elnöke nyitotta meg. Tájé-

koztatta a résztvevőket a nyug-
állományúak körében elvégzett
egészségügyi-szociológiai kuta-
tások főbb következtetéseiről.
Szekeres István beszélt arról is,
a nyugállományúak szervezetei
egy et  értenek abban, hogy az
egészségügy erőfeszítései mel-
lett szükség van a felvilágosító
munkára, valamint a mostanihoz
hasonló egészségügyi fórumok-
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Egészségügyi fórumsorozatot
rendez nyugállományú kato -
náknak a Balassi Bálint Bajtársi
Egyesület és a Honvédkórház-
Állami Egészségügyi Központ.
Az első rendezvényre április
végén került sor a kórház
tanácstermében. 

Egészségügyi 
fórum
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ra. A Honvédkórház–Állami Egészség-
ügyi Központ vezetése kedvezően fogad-
ta a kezdeményezést. Első előadóként
dr. Demeter János szülész-nőgyógyász,
osztályvezető főorvos a hölgyek idősö-
désének jellemzőiről, nőgyógyászati
összefüggéseiről, a jelentkező tünetek
sajátosságairól, azok felismerésének,
kivizsgálásának és kezelésének mód-
jairól tartott előadást. Ezt követően dr.
Simon Zsolt urológus főorvos részlete-
sen szólt a férfiak és a hölgyek szer-
vezetének eltérő, de olykor mégis hason-
ló tüneteket mutató urológiai sajátos-
ságairól, ezen urológiai panaszok jel-
lemzőiről; az elváltozások, a megbete-
gedések felismeréséről, azok kivizsgá-
lásáról és gyógyítási metódusairól.A
nagy érdeklődéssel kísért tájékoztatók
végén Szekeres István megköszönte az

előadók munkáját, majd felhívta a nyug-
állományú szervezetek képviselőinek
figyelmét az egészségtudatos maga-
tartásra. Végül tájékoztatta a jelenlé-
vőket arról, hogy a fórumsorozat követ-
kező rendezvényén a résztvevők a kór-
ház alváslaboratóriumát tekinthetik meg
és az időskori alvászavarok probléma-
körével, s azok kezelésével ismerked-
hetnek meg. 

SZ.I.

2011 áprilisában, a Honvéd Kul-
turális Központban, az egykori
vietnami békefenntartók har-
madik kontingense vezetősé-
gének szervezésében bajtársi
emlékező találkozó volt, melyen
részt vett a Magyar-Vietnami
Baráti Társaság (MBVT) elnö-
ke, dr. Botz László is.

A találkozót Imre Lajos nyá.
ezds., a harmadik kontingens
bajtársi körének az elnöke nyi-
totta meg, melynek keretében
üdvözölte a vietnami háború
tényleges befejezésének, a viet-
nami nép nagy győzelmének,
az ország egyesítésének és a
közel két és fél évig tartó béke-
fenntartó misszió befejezése
36. évfordulója alkalmából ren-
dezett összejövetelt.

A találkozón részt vevők meg-
elégedéssel adtak hangot annak, hogy
az 1973. január 26-án, ún. vietnami
békéről szóló párizsi szerződés véget
vetett a hosszú évek óta tartó, sok szen-
vedéssel járó, s jelentős emberáldo-
zatokat követelő vietnami háborúnak,
és a szerződés feltételei teljesülése
érdekében Magyarország békefenntar-
tó katonái részt vehettek – a lengyel,
az indonéz, a kanadai, illetve az iráni
békefenntartókkal együtt – a dél-viet-
nami ellenőrző-felügyelő bizottság tevé-
kenységében. A résztvevők közül töb-
ben külön jó érzéssel méltányolták, hogy
az ő békefenntartó időszakuk alatt
teremtődött meg a tényleges vietnami
béke, s jöhetett létre az 1954 óta ket-
tészakított Vietnam egyesítése, így az
ország mára fel tudott zárkózni a távol-
keleti dinamikusan fejlődő országok
sorába.

A harmadik kontingens elnöke a
beszédében szólt azokról, akikkel nem
tudott kapcsolatot teremteni, s azokról,
akik egészségügyi vagy más ok miatt
nem tudtak jelen lenni a bajtársi talál-
kozón.

A résztvevők egyperces néma felál-
lással megemlékeztek az előző évi talál-
kozó óta elhunyt bajtársakról: Németh
Józsefről, dr. Simonyi Ernőről, Szalai
Györgyről, valamint az előző kontin-
gensek két tagjáról: Jelenits Józsefről
és Vári Sándorról.

Imre Lajos ezt követően szólt az évek

óta kitűnően működő Magyar–Vietnami
Baráti Társaságról, melynek nevében
lényegében benne van a szervezet leg-
fontosabb célja, nevezetesen a két
ország barátságának az ápolása, annak
elmélyítése. Ennek kapcsán az elnök
kiemelte, hogy a vietnami emberek –
úgy a hazájukban, mint a Magyaror-
szágon élők –  minden hivatalos vagy
formális találkozás alkalmával hálájukat
és köszönetüket fejezik ki a magyar nép-
nek a háború alatt megtett emberba-
ráti támogatásunkért, s szeretettel gon-
dolnak a magyar békefenntartó katonák
tevékenységére, a misszióban való rész-
vételünkre.

Ugyancsak ez a baráti gesztus tapasz-
talható a Vietnamban rendezett ünnep-
ségek kapcsán is, hisz az elmúlt évek
kiemelkedő rendezvényein kétszer
kapott a Vietnami Nemzetközi Ellenőr-
ző és Felügyelő Bizottság magyar tago-
zatából 5-5 fő meghívást az ottani ren-
dezvényekre. Nagyon jólesett a béke-
fenntartóinknak az is, amikor a Viet-
namba szervezett útjainkat segítették
nemcsak a programok megszervezé-
sében, hanem anyagiakban is.

Végezetül Imre Lajos áttekintette az
elmúlt évnek az MVBT-vel együtt szer-
vezett rendezvényeit, majd dr. Botz Lász-
ló, az MVBT elnöke üdvözölte a jelen
lévő vietnami békefenntartókat, bajtár-
sakat.

VÁMOSI JÁNOS NYÁ. ALEZREDES

A vietnami békefenntartók találkozója 
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Tatán aláírásgyűjtést kezdeményeztek és levéllel fordultak
Michl Józsefhez a térségi országgyűlési képviselőjéhez. Az
elkeseredett hangú levélben több mint száz aláíró arra kér-
te a képviselőt, hogy ne támogassa a szolgálati nyugdíjra vonat-
kozó javaslatot, a visszamenőleges hatályú jogszabályalko-
tást.

Több tagszervezetünk reagált a BEOSZ Elnökség nyílt leve-
lére hasonló hangvételben, mint a kaposvári, illetve tatai kol-
légák. Néhányan azonban határozottabb, keményebb fellépést
kértek számon a BEOSZ-on. Reméljük, hogy a Szövetség által
képviselt érvek párbeszéd, a döntés előkészítés során meg-
hallgatásra kerülnek és beépülnek az életpálya modellbe.

Ugyancsak nyílt levélben biztosította szolidaritásáról a NYOK
elnöke a honvédelmi és rendvédelmi nyugdíjasokat. A levél-
ben – melyet több minisztérium és a média képviselői is meg-
kaptak – a NYOK felszólította a kormányt az Országos Idős-
ügyi Tanács ülésének mihamarabbi összehívására a felmerült
problémák rendezése érdekében.

Árvaellátás a nyári szünetben 
Az árvaellátásban részesülő – és tanulmányokat folytató – nagykorú gyermekek közül már akadnak olyanok, akik
az elmúlt hónapokban változást tapasztalhattak az árvaellátás folyósításával kapcsolatosan. Ennek oka, hogy a folyó-
sító szerv kezdeményezésére – a túlfolyósítások elkerülése érdekében – az elmúlt év őszétől változtak az eljárási
szabályok. Mivel itt van az iskolai tanév vége, ezért erről most időszerű beszélni. 

Az ellátás jogosultságának jogszabályi feltételei nem változtak, vagyis az árvaellátás a gyermek 16. életévének
betöltéséig, nappali tagozaton folytatott tanulmányok esetén annak befejezéséig, de legfeljebb a 25. életév eléré-
séig jár. Az eljárási szabály változásának lényege, hogy a megállapításkor a jogosultság idejének meghatározása csak
konkrét időpontig történik, vagyis a 16. életév, vagy a tanulmányok befejezésének időpontja. A tanulmányokat a
tanintézet igazolásával kell bizonyítani, az igazolásnak tartalmaznia kell a beiratkozás idejét, és a tanulmányok
várható befejezésének időpontját is. Tapasztalatunk szerint a középiskolások esetében ez általában a IV. évfolyam
vége, míg a felsőfokú tanulmányok esetén a befejezés időpontjának megadása intézményenként eltérő lehet, álta-
lában a képzés (alapképzés) végét, de esetenként csak a tanulmányi félév végét adják meg. 

Az ellátás folyósítását a jelzett időpontban külön intézkedés nélkül beszüntetjük, és az újbóli indítására csak az
új igazolással együtt beadott kérelem alapján tudunk intézkedni. A nyári szünidőre tehát azok ellátása lesz folyamatos,
akiknél a tanulmányokról szóló igazoláson a várható befejezés időpontja több tanulmányi évet foglal magába. Akik
a tanév végén érettségi vizsgát tesznek, vagy csak egy tanulmányi szemeszterre szóló igazolást nyújtottak be,
esetükben a nyári szünidőre a folyósítás nem történik meg. Nekik továbbtanulás esetén a beiratkozást követően kérel-
met és új igazolást kell beküldeni, és csak ennek alapján történhet a folyósítás. Természetesen folyamatos tanul-
mányok esetén ez visszamenőlegesen a nyári szünidőre is jár. 

További változás, hogy míg korábban a tanulmányi igazolásokat a folyósító szervhez – NYUFIG – kellett megkül-
deni, most az újbóli (vagy további) folyósításra a katonák jogán megállapított árvaellátások esetében a HM KPH
Illetmény-, Munkaügyi és Nyugdíjmegállapító Igazgatóság Nyugdíjmegállapító Osztálya intézkedik. A NYUFIG-
hoz beküldött igazolásokat hivatalból átteszik hozzánk, így nem kell két igazolást benyújtani. Itt említeném meg azt
is, hogy akiknek a korábbi igazolás lejárta – vagy a 16. életév betöltése – miatt most szűnik meg az ellátásuk, ese-
tükben is az új szabályok szerint kell a továbbiakban eljárni. 

A felsőfokú tanulmányokat folytatóknak hasznos tudni, hogy akik a tanulmányaikat a jogszabályban meghatározott
életkorig nem fejezik be, további két évre – vagyis a 27. életévig – méltányosságból kérhetik az ellátás folyósítását.
Ennek elbírálására és engedélyezésre azonban kizárólag a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatójának van hatás-
köre, ezért ilyen kérelemmel oda kell fordulni, a szükséges nyomtatvány a www.ONYF.hu honlapról letölthető.

A nyári szünetre mindenkinek kellemes kikapcsolódást kívánok. 
SZTANÓ ZSUZSANNA ŐRNAGY

További hozzászólások



Idén nyolcadik alkalommal rendezték
meg a Nemzetközi Katonai Többtusa
Versenyt a szlovéniai Koperben, május
végén. Magyarországot a BEOSZ véd-

nöksége alatt, a Vasi Honvéd Bajtársi
Egyesület szombathelyi háromfős csa-
pata képviselte. Az első nap estéjén,
az ünnepélyes megnyitón, a részt vevő

országok – Szlovénia, Horvátország,
Magyarország, Ausztria, Olaszország,
Svájc – 21 csapata jelezte részvételi
szándékát a versenyen.

A megnyitó után technikai megbe-
szélést tartottak a csapatok vezetőinek,
illetőleg kihúzták az indulási sorszámo-
kat. A mieink a 6-os sorszámot húzták.
Meg kell említeni, hogy a huszonegy csa-
pat között idén sok volt a fiatal, sorkö-
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– Szeretném megtudni, hogy hol hal-
lott a BEOSZ-ról? – érdeklődött Magó-
csi Zoltán nyá. ezredes, a BEOSZ alel-
nöke John Boerstlertől, az Amerikai
Egyesült Államok German Marshall Fund
(Alapítvány) koordinátorától, mielőtt
bemutatta volna a BEOSZT-t. 

– A válasz nagyon egyszerű – mond-
ta Boerstler úr – az USA Texas állam-
ának katonai iskolájában találkoztam egy
ott tanuló magyar tiszttel, akitől meg-
kérdeztem, veteránügyekben hol kap-
hatnék felvilágosítást Magyarországon,
miután oda készülök. A tiszthallgató
részéről egyértelmű volt a válasz: a
BEOSZ-tól. 

John Boerstler úr tájékoztatójában
bemutatta az Alapítványt, melynek kép-
viseletében (bővebb információ: a http://
www.gmfus.org/csm/mmf) számos euró-
pai országot keres fel abból a célból, hogy
ismeretet szerezzen és szakmai előme-
neteléhez tanulmányt írjon arról, hogy
ezen országokban hogyan kezelik a vete-
ránok ügyeit.  Houston város polgármes-
terének idősügyi tanácsadójaként, fontos
szerepet vállal abban, hogy a város legyen
a missziókból hazaérkezők rehabilitáci-
ójának, társadalmi beilleszkedésének
egyik központja. 

A BEOSZ részéről jelenlévő Magó-
csi Zoltán alelnök, Hatvani Károly és
Erdős László ügyvivők tájékoztatást
adtak a BEOSZ-ról, az idősek, és a misz-
sziókból hazaérkezők érdekében vég-
zett Szövetségi és minisztériumi közös
munkáról és a Boerstler urat érdeklő kér-
désekről. A találkozó végén mindkét fél
a szervezetükre jellemző ajándéktárg-
gyal kedveskedett egymásnak.

ERDŐS LÁSZLÓ NYÁ. EZDS.
ÜGYVIVŐ

teles állományban lévő aktív katona.
Ugyanakkor szép számban voltak jelen
a veteránok is. Idén elsőként a hölgyek
is megmérették magukat, és nem kis
meglepetésre elég jó helyen végeztek
(Szlovénia).

Szombaton reggel – egy kiadós éjje-
li esőzés után – borús időben kezdődött
meg a verseny. Az első csoport reggel
6 órakor indult, utána a többiek 15 per-
cenként. A különböző feladatok igencsak
próbára tették az „öregfiúkat”. Sokszor
egy-egy ponton, illetve egy-két percen
múlott az eredmény. Este öt órára mind-
egyik csapat leküzdötte az akadályo-
kat és sikeresen célba ért.

Az eredményhirdetést este hét órakor
tartották a koperi Tengerészeti Kikép-
ző Központban. Az első három helyezést
idén Ausztria fiatal csapatai vitték el. 

A mi csapatunk a 10. helyen végzett,
amely igen tiszteletreméltó helyezés
ilyen sok fiatal, aktív csapat között. A mie-
ink a veterán korosztályhoz tartoznak,
de ezen a versenyen nem pontozzák
külön az aktívakat és a veteránokat. Idén
első ízben a legjobb külföldi csapat is
érmet vehetett át – ennek a kiírását
tavaly a magyarok indítványozták – ame-
lyet ugyancsak Ausztria kapott.

Zárszóként a rendezők minden jelen
lévő országot meghívtak a jövőre meg-
rendezendő versenyre, illetve akik tud-
nak, hozhatnak magukkal újabb csa-
patokat is! Az este állófogadással zárult.
Hazafelé, kikapcsolódásként azért még
megnéztük a híres lipicai ménest.

A részt vevő csapat: Benczik Gá bor,
Simon Károly, Stampf Vilmos. Gratulá-
lunk és további sok sikert kívánunk nekik!

LÁSZLÓ ATTILA NYÁ. ALEZREDES

BEOSZ NYUGAT-DUNÁNTÚLI

RÉGIÓ VEZETŐJE

Amerikai vendég 
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A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egye-
sület április hónapban tartotta meg köz-
gyűlését. A rendezvényt Felker Lajos
nyá. ezredes, (ügyvezető alelnök) leve-
zető elnök nyitotta meg. Elfogadtatta az
elnökség javaslatát a meghívóban is
kiküldött napirendi pontokra. Elsőnek dr.
Révész Gyula mk. ezredes előadása
hangzott el „A magyar katonák Afga-
nisztánban” címmel. Az Afganisztánban
parancsnokként szolgált előadó ismer-
tette az ott lévő magyar katonák feladatát,
a szolgálat szükségességét és a vál-
lalt veszélyes feladatok olykor hősies vég-
rehajtását. A hallgatóság számára sok,
eddig nem ismert információt adott át,
amit nagy tapssal köszöntek meg.  

Második napirendben a 2011. évi
munka és pénzügyi terv megtárgyalá-
sa és elfogadása, valamint a 2010. évi
mérleg elfogadása szerepelt. Az elvég-
zett munkáról az alelnök beszámolt a
közgyűlésnek, amelyről a Puskás Hír-
adóban is lehet olvasni. Az elnökség
részt vett az ernyőszövetségeink
(BEOSZ, HOKOSZ) aktuális rendez-
vényein. Megbeszélést folytattak e szö-
vetségek képviselőivel, különös tekin-
tettel a szövetségi tagdíjra. Javaslatot
tettek a BEOSZ- tagdíj két részletben
történő befizetésének lehetőségére.
Beszámolt arról is, hogy kibővülve (hír-
adó tagozati oldallal) továbbra is műkö-
dik az egyesület honlapja. Célunk arra
irányul, hogy még több információhoz
juttassuk tagságunkat, fontosabb ren-
dezvényeinkre mozgósítsunk. Köszö-
netét fejezte ki a közreműködőknek, de
kiemelten a lap szerkesztőjének Tisza-
letin Ferencnek. Majd ezután a leve-
zető elnök ismertette az egyesület 2010.
évi gazdálkodásának adatait. Elmond-
ta, hogy takarékos gazdálkodás jelle-
mezte az elmúlt évet. A kapott pályázati
pénzekkel rendben elszámolt az egye-
sület. Majd ismertette a 2011. évi mun-
ka,- feladat- és pénzügyi tervet. Felhívta
a figyelmet, hogy a gazdasági helyzet
hatásai figyelembevételével takarékos
költségvetés került előterjesztésre. Fő
cél az egyesület működésének folya-
matos biztosítása. A beszámolót, a ter-
veket és az elszámolást a tagság elfo-
gadta. 

A közgyűlés úgy döntött, hogy Zász-
lószalagot adományoz a Magyar Hon-

védség Híradó és Informa-
tikai Rendszerfőközpont állo-
mányának, a honvédség hír-
közlési feladatai tervezése,
szervezése és a rendszerek
üzemeltetése érdekében
végzett kimagasló munkájuk
elismeréseként.

Az átadásra a Magyar
Honvédség Híradók Napja
alkalmából kerül sor, 2011
szeptemberében. 

A napirendben tervezettek
elfogadását követően 3 fő
jelentkezett szólásra, akik az
egyesület további tevékeny-
ségéhez járultak hozzá az
elmondottakkal.

Elsőként dr. Horváth Lász-
ló, a Puskás Tivadar Táv-
közlési Technikum igazga-
tója, az egyesület alelnöke tájékoztat-
ta a tagságot, hogy a Puskás-technikum
tanulói az 1956-os forradalom és sza-
badságharc hőseiről való megemléke-
zés keretében emlékmenetet tartanak
a forradalom budapesti helyszínein. Kér-
te a bajtársakat vegyenek ezeken részt. 

A második hozzászóló, a vendégként
meghívott Csáky Ernő nyá. ezredes, a
Román Hadsereg nyugalmazott híradó
főtisztje volt. Üdvözölte a közgyűlés
résztvevőit és megköszönte a meghí-
vást. Elmondta, hogy Puskás Tivadar
életének, munkásságának elkötelezett
tisztelője, jelenleg is egy Puskás Tiva-
darról elnevezett középiskolában tanít,
mérnök tanárként. Tájékoztatást adott
arról, hogy a Román Hadsereg vezér-
kari főnök híradó helyettese megbízá-
sából Híradó Emlékmúzeum létreho-
zásán dolgozik, ehhez kérte a tagság
segítségét is. Befejezésül tisztelettel kér-
te felvételét az egyesület tagjai sorá-
ba. Az egyesület tagsága egyhangú sza-
vazással elfogadta Csáky Ernő nyá.
ezredes felvételét.

Harmadiknak Szepezdi Dezső nyá.
ezredes, az egyesület tiszteletbeli elnö-
ke kért szót. Kifejtette, hogy megítélése
szerint az egyesület eredményes mun-
kát folytat és az elfogadott dokumen-
tumok további hatékonyságot eredmé-
nyezhetnek. Jó egészséget és továb-
bi eredményes munkát kívánt az egye-
sület minden tagjának. 

A levezető elnök ismertette az alap-
szabály módosítását. A módosítás szá-
mos egyeztetés után a tagság javas-
latait felhasználva került beterjesztés-
re. A módosítás nem érintette az alap-
szabály szellemiségét, az egyesület cél-
ját és főbb előírásait. Viszont pontosítva
lettek a tagság kötelességei és jogai.
Meghatározásra kerültek az ismételt
közgyűlés összehívásának követelmé-
nyei, valamint módosításra kerültek az
elnökség, a tisztségviselők feladatait,
egyes tisztségek helyettesítésének lehe-
tőségeit. Ezenkívül más fontos átlátha-
tó szerkezetű alapszabály-módosítás
került kialakításra, ami a beterjesztés-
ben elhangzott.  A módosított alapsza-
bályt a jelenlévők egyhangú szavazás-
sal elfogadták. 

A közgyűlés meghallgatta Prof. dr. Raj-
nai Zoltán mk. ezredes előadását „A hír-
adó tisztképzés jelene és jövője a hír-
adó eszközök és rendszerek fejlődé-
sének tükrében” címmel. Érdekfeszítő
előadásában bemutatta az MH-ban
rendszeresített különböző képessé-
gekkel rendelkező digitális rádiók alkal-
mazási lehetőségeit. Szólt a Ludovika
zászlóalj megalakulásáról, a napi éle -
tükről és a hallgatói állomány előtt álló
megoldandó feladatokról, valamint a
megalakításra kerülő Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem feladatairól. A tag-
ság elismerő tapssal köszönte meg a
tájékoztatót.

Tavaszi közgyűlés
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Következő napirendben, az új fővéd-
nök megválasztásánál, Szepezdi Dezső
nyá. ezredes az egyesület tiszteletbeli
elnöke ismertette, hogy Mikita János mk.
altábornagy 2011. január végén a szol-
gálat felső korhatára elérésével nyug-
állományba vonult. A tiszteletbeli elnök
megköszönte Mikita altábornagynak a
több éven keresztül az egyesület fővéd-
nökeként végzett tevékenységét, amely-
lyel hozzájárult az egyesület eredmé-
nyes munkájához. Bejelentette, hogy
a végzett munka elismeréseként a
elnökség javaslatára tárgyjutalomban
részesíti, és egyben javasolja az egye-
sület „Örökös Tiszteletbeli Fővédnö-
kévé” választani, amit a tagság egy-

hangú szavazatával elfogadott.  A fővéd-
nöki megbízatás betöltésére (alapsza-
bályzat iránymutatása szerint) az egye-
sület Halmai Ottó mk. dandártáborno-
kot, az MH HVK informatikai- és infor-
mációvédelmi csoportfőnökét kérte fel.
A felkérést a dandártábornok úr hoz-
zászólásában megtiszteltetésnek vette
és azt köszönettel elfogadta.

A közgyűlés utolsó programjaként, az
egyesület hagyománya szerint, a jubi-
leumi születésnaposokat, az egyesü-
let tiszteletbeli elnöke egyenként, sze-
mélyesen köszöntötte és részükre
emléklapot adott át. A levezető elnök
megköszönte a vendégeknek és az
egyesület tagjainak a megjelenést,

további jó egészséget kívánt minden
résztvevőnek, majd bezárta a közgyű-
lés hivatalos részét. 

A nem hivatalos program a közgyű-
lések utáni közvetlen baráti beszélge-
tés, amelyre az elnök meghívta a tag-
ságot, egy szerényen terített asztalhoz.
A ritkán találkozó, az ország különbö-
ző részén lakó híradó bajtársak felele-
venítették a régi közös emlékeket, vala-
mint a jelenlegi és a jövő terveiket. Az
idő haladtával, a vidékiek vonatindulá-
sának közeledtével szép lassan kiü-
rült a terem, baráti kézfogásokkal feje-
ződött be a közgyűlés. 

SOÓS TAMÁS NYÁ. ALEZREDES

AZ EGYESÜLET TAGJA

Tisztújító küldöttgyűlésre készül a BEOSZ
A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége vezető szer-
veinek mandátuma 2012-ben lejár. Így módosításra kerül a
BEOSZ alapszabályzata is, melynek figyelembe vételével
jelölik a BEOSZ elnökségének, az Ellenőrző Bizottságnak és
a Tanácsadó Testületnek a leendő tagjait.
Ezen tisztségviselő személyek – a BEOSZ tagság minél szé-
lesebb körű kikérdezésével – olyan elkötelezett emberek legye-
nek, akik a Szövetség célkitűzéseit és feladatait magukévá
teszik és az eddig elért eredményeket továbbfejlesztik, de
legalábbis a meglévő szinten tudják tartani.
Ezen elvárásoknak leginkább megfelelő személyek kivá-
lasztása érdekében a BEOSZ Választmánya 2011. márci-
us elsején egy 13 fős Jelölő Bizottságot választott és feladatokat
határozott meg számára. A Bizottság az alakuló ülését meg-
tartotta és a jelölés előkészítése érdekében egy részletes
munkatervet dolgozott ki. Első lépésként a fent említett szer-
vezetek vezetőit kell felkutatnunk és az elbeszélgetéseket
lefolytatni velük. Ennek a feladatnak minél átgondoltabb elő-
készítése érdekében a jelenleg jól működő elnökség minden
tagjának, az Ellenőrző Bizottság elnökének, valamint a Taná-

csadó Testület vezetőinek a segítő támogatására teljes mér-
tékben számítunk. 
A vezető testületek tagjainak kiválasztása, jelölése alapve-
tően a tagegyesületek, tagszövetségek véleményének kikér-
dezésével történik, ami nem zárja ki annak lehetőségét, hogy
vezető személyre is javaslatot tegyetek. Ez biztosítja a demok-
ratikus választói jogok minél mélyebb rétegekre kiterjedő kiszé-
lesítését. De tudni kell azt, hogy a jelölés nem a tisztség betöl-
tésére szól, hanem a tisztségek ellátását jelentő leterhelt-
ségre, áldozatkész munkavállalásra és végzésre, melyet tár-
sadalmi munkában kell végezni. A fizetség pedig a köszö-
net kifejezése, mely a tagság részéről igen nagy erkölcsi súllyal
bír. 
A munka dandárja az őszi Katonanemzedéki Találkozóval
veszi kezdetét, amikor is a tagegyesületek, tagszövetségek
előbb nevezett munkájának koordinálását a Választmány által
megválasztott területi felelősök az elkészített munkatervünk
alapján fogják végezni. Arra kérek, kérünk minden szervezeti
vezetőt, hogy a tisztségekre a legalkalmasabb személyek fel-
kutatását mihamarabb kezdjék meg, hogy a kapkodást elke-
rüljük és ősszel kellően átgondolt, megfontolt javaslatokat tud-
janak a jelölő bizottsági tagok összegyűjteni.
A munkátokat megkönnyítendő tanácsot vagy javaslatot had
adjak: nem arról van szó, hogy minden tagegyesület a saját
soraiból javasoljon (ez nem is lenne jó, káoszhoz vezetne),
hanem akár a saját régiójából javasoljon, akár még ennél
is szélesebb körből. Figyelembe véve, hogy a felállítandó szer-
vezetek várhatóan kisebb létszámmal fognak dolgozni! Mi,
jelölő bizottsági tagok, minden energiánkat arra fordítjuk, hogy
a 2012. évi Küldöttgyűlés jelölt listájának összeállítása a lehe-
tő legtökéletesebb legyen, amit a Ti – tagegyesületi- és tag-
szövetségi tagok – segítő munkátok nélkül nem tudunk vég-
rehajtani, melyet ezennel előre is megköszönök.
Bajtársi tisztelettel:

SINYI IMRE

JELÖLŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE
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A Magyar Honvédség Kelet-magyar-
országi Hadkiegészítő Parancs-
nokság 1. Toborzó és Érdekvédelmi
Központ feladatrendszerében – a
toborzás mellett – kiemelt helyet fog-
lal el az érdekvédelmi tevékenység.
A Magyar Honvédségben működő
toborzó és érdekvédelmi központok
és irodák közül Budapesten a leg-
magasabb a gondoskodási körbe
tartozók létszáma. Az irodák fel-
adatai közé tartozik a kórházi iga-
zolások kiadása, a kegyeleti tevé-
kenység, a segélyezés, valamint a
honvédségi üdültetések ügyintézé-
se is. A honvédségi nyugdíjasok
járandóságainak biztosításával
összefüggő egyes kérdésekről szó-
ló 101/2008. (HK 19.) HM utasítás
alapján, 2009. január 1-től lehető-
ség nyílt Adatkezelési Szerződés
kötésére a honvédségi nyugdíja-
sokkal. 2011. április 18-a jeles nap
volt a központ életében. A 2. Érdek-
védelmi Iroda vezetőinek és mun-
katársainak munkája eredményekép-
pen megkötötték az 1000. Adatkeze-
lési Szerződést Budapesten. 1000 buda-
pesti és Pest megyei közalkalmazott,
akik egykor a honvédség kötelékében
dolgoztak, már biztosan nyilvántartás-

ba kerültek. Adataikat tárolják, megil-
letik őket mindazon jogok, amelyeket
a HM utasítás meghatároz. Gratulálunk
az 1000 közalkalmazottnak, kiemelve
azt a hölgyet, aki ezredikként szerző-
dött. Reméljük, hogy az iroda munká-

jának és a nyugdíjasklubok segítségé-
nek köszönhetően hamarosan a 2000.
nyugdíjas közalkalmazottat is hason-
lóképpen köszönthetjük.  

KARKUS ILDIKÓ ZÁSZLÓS

FOTÓ: BARANYAI ISTVÁN KA.  

Kaposváron második alkalommal emlé-
keztek meg – a Noszlopy Gáspár Hon-
véd  Nyugállományú Klub rendezésé-
ben – a legendás  „Rosseb-bakákról”, a
44. Gyalogezred 1872-ben felállított
emlékműve előtt. 1859 december végén
szervezték át a Habsburg Birodalom
hadseregének gyalogságát, nyolcvan
gyalogezredet létrehozva.1860-tól már
az ezred egyik zászlóalja alkotta Kapos-
vár helyőrségét. Csaknem hatvan évig
tartott a 44-esek és a város együttélé-
se, miközben felépült a sajátos szava-
járásukról – „rossebezésükről” – híres
44-esek legendája. Az 1866. július 3-i
königgratzi csatában a 44. gyalogez-
redből 11 tiszt és 80 legénységi állo-
mányú katona kapott kitüntetést vitéz
magatartásáért. Töltényi János, a kapos-
vári kórház igazgatója önként vállalta

a sebesült katonák hazaszállítását a
csatatérről. Vállalkozásáért az uralkodó
elismerését fejezte ki. (Az a Ferenc
József tette ezt, akinek hadbírósága
1849-ben a szabadságharcban való
részvétele miatt tíz évi várfogságot sza-
bott ki rá.

A 44. gyalogezred megszűnt, de
legendás emléke azóta is él Kaposvá-
ron.

Ennek az emléknek a képviseletét és
további ápolását határozta el 2010-ben
a Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállo-
mányúak Klubjának vezetősége és tag-
sága. A 64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezred, a Nyugat-Magyar-
országi Hadkiegészítő Parancsnokság
Kaposvári Toborzó és Érdekvédelmi Iro-
da, az 54. Légtérellenőrző Ezred 12.
Radarszázad és a társadalmi szerve-

zetek bevonásával történt meg a  hely-
őrség szintű esemény. Emlékező beszé-
det mondott Kaposvár Megyei Jogú
Város címzetes főjegyzője, dr. Kéki Zol-
tán. A klub elnöke,  Pető László nyá.
alezredes köszöntötte a központi ünnep-
ségen elismerésben részesülteket és a
20 évnél régebbi tagjainkat. Bárdos Antal
mérnök ezredesnek, a logisztikai ezred
parancsnokának és a Helyőrségi Műve-
lődési Ház vezetőjének, Gál Gyuláné-
nak „Tiszteletbeli tag” címet  adomá-
nyozott. Ezt követően koszorúkat helyez-
tünk el a talapzaton, majd az ünnepség
a Helyőrségi Művelődési Otthonban
fogadással és baráti beszélgetéssel ért
véget.

DINYA MIKLÓS

NYUGÁLLOMÁNYÚ ÖRNAGY

VEZETŐSÉG TAGJA

Az 1000. honvédségi nyugdíjas közalkalmazott

Emlékezés a Honvédelem Napján
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Milyen alapon állomásozhat-
tak 46 éven át hazánk terü-
letén „ideiglenesen” a szov-
jet csapatok? Miért és hol vol-
tak Magyarország területén
szovjet atomeszközök? Miért
kezdődött meg már az 1980-
as évek közepén a haderő
átalakítása és a történelmi
zászlók első bemutatása a
díszszemlén? Mit tett a Hon-
védelmi Minisztérium és a
tábornoki kar a békés rend-
szerváltás érdekében?

Kárpáti Ferenc nyug ál -
lományú vezérezredes, aki
1985. december 30-ától
1990. április 23-ig volt hon-
védelmi miniszter, ezekre a
kérdésekre is választ ad a
Puskalövés nélkül… című
most megjelent visszaemlé-
kezésében. A Duna Interna-
tional kiadónál megjelent vas-
kos kötet bemutatóján a szer-
ző elmondta, hogy hosszú
évekig tartó, aprólékos mun-
kával, a hiteles irattári-levél-
tári dokumentumok, sajtó-
közlemények áttanulmányo-
zásával törekedett arra, hogy az átélt
eseményeket pontosítsa. E munka során
mindvégig meggyőződése volt, hogy a
sokáig titkosnak minősített információk
feltárásával végre tisztázódhatnak a
közelmúlt történelmének fehér foltjai.

A Puskalövés nélkül… című könyv
szerzője már többször elmondta, hogy
az elmúlt években barátai, ismerősei
a találkozások során mindig arra ösz-
tönözték, hogy írja meg a visszaemlé-
kezéseit arról az időszakról, amikor a
honvédelmi miniszteri posztot betöltöt-
te. Ezek az évek valóban rendkívüli
jelentőségű eseményeket ölelnek fel.
Ezek voltak a hidegháború utolsó évei
és a rendszerváltozás kezdeti lépé sei,
majd végbemenetelének az ideje. „A vál-
tozások éveiben gyakran kerültem iga-
zi próbatételek, nehéz döntések elé. Az,
hogy mindig alapos átgondoltsággal,
körültekintéssel járjak el, csak úgy volt
elképzelhető, hogy felkészült és nagy
felelősséggel rendelkező munkatársa-
im segítettek abban, hogy a legbonyo-
lultabb helyzetekben is megtaláljuk a
helyes megoldást” – írja a könyv beve-

zetőjében Kárpáti Ferenc,
majd hozzáteszi: „Bonyo-
lult időszakban kellett
átvennem a honvédelmi
tárca irányítását elődöm-
től, Oláh István hadse-
regtábornok után, aki a
legjobb, legközvetlenebb
barátom volt egész kato-
nai pályafutásom idején.
Hosszú évek közös gon-
dolkodása és munkája
kötött össze bennünket.
Vele minden bizonnyal
okosabban, gyorsabban
tudtunk volna eligazodni
ebben a bonyolult idő-
szakban.”

Kárpáti Ferenc hézag-
pótló könyvében nem
csak a belpolitikai hely-
zetből adódó újszerű
katonai feladatokat elem-
zi, hanem kitér arra is,
hogy a szovjet katonai
vezetőkkel – például
Jazov hadseregtábornok -

kal, védelmi miniszterrel is –
milyen komoly nézeteltérései
voltak. Meggyőződéssel írja,
hogy Gorbacsov egyetértése,
támogatása nélkül valószínű,
hogy később került volna sor a
szovjet csapatok hazánkba tör-
ténő kivonására, és az atom-
töltetek hazaszállítására. 

De érdekes fejezete a könyv-
nek „A román forradalom és
Magyarország” is, amelyben
számos eddig kevésbé ismert
eseményt idéz fel például a
magyar és a román katonai
vezetők kapcsolatáról, a Tőkés
családnak nyújtott védelemről,
és a marosvásárhelyi pogrom
során életveszélyesen megsé-
rült Sütő András író megmen-
téséről.

Valójában az érdekes memo-
árkötet végén választ kapunk
arra, hogy a rendszerváltáskor
hazánkban miért hallgattak a
fegyverek, amire a könyv címe
utal. 

K. L.

Puskalövés nélkül…



16

Beszélgetés dr. Holló József
Ferenc nyugállományú altá-
bornaggyal, címzetes egyete-
mi tanárral, a hadtudomány
kandidátusával.

– Hogyan indult a katonai pályafutása,
melyek voltak az első sikerei?

– Kiváló eredménnyel, 1972-ben fejez-
tem be a katonai főiskolát, és szakasz-
parancsnoki beosztást kaptam Aszó-
don. Parancsnokunk, Bank László alez-
redes hamar felfigyelt a katonai felké-
szültségemre, rajzkészségemre és az
ő javaslatára hamarosan hadműveleti
tisztként az ezredtörzsbe helyeztek.
Ekkorra esett az ezred áttelepítése a
Szombathelyen felépült új laktanyába
és a diszlokáció előkészítésében, vala-
mint végrehajtásában aktívan részt vet-
tem. Szombathelyről – ahol négy évig
szolgáltam – felejthetetlen emlékeket
őrzök. Fiatal házasként itt kaptam szép
új lakást, a város kultúráltsága előse-
gítette a szellemi gyarapodásomat, a
katonai felkészültségemet pedig a külön-
böző szintű gyakorlatok gazdagították.
Nagyszerű katonai közösség alakult ki
itt, és az ezredünk kiváló elhelyezést
kapott az új laktanyában. Parancsnoki
munkám elismeréseként javasolták,

hogy a Frunze Akadémián foly-
tassam katonai ismereteim
gyarapítását. 

– A katonai akadémia elvég-
zése után Lentibe, az egyik leg-
távolibb helyőrségbe került.
Nem okozott ez törést a kato-
nai pályafutásában?

– Szombathely után Lenti
valóban zordabb volt, ennél az
első lépcsős alakulatnál azon-
ban fiatal tisztekből álló kivá-
ló parancsnoki gárda verbu-
válódott össze, és én ezred-
törzsfőnökként, majd ezred-
parancsnok-helyettesként
nagyon jól éreztem magam.
Itt tanultam meg egy életre szó-
lóan, hogy az emberség éppen
úgy, mint a követelménytá-
masztás nélkülözhetetlenek a parancs-
noki munkában. Rájöttem arra is, hogy
az empátia, a beleélőképesség és
együttérzés nélkül a katonai vezető nem
érhet el jelentős sikereket. Életem szép
emlékei közé tartozik, hogy még az egy-
kor Lentiben szolgált sorkatonák közül
is sokan évek múlva is emlékeznek rám,
és véletlen találkozásaink során fel-
idézték emberpróbáikat, a velem kap-
csolatos élményeiket. 

– Az évekig tartó csapatszolgálat sok

tiszt egészségét felőrölte a hideghá-
ború idején. Hogyan sikerült a jó kon-
dícióját, egészségét megőrizni?

– Negyvenhárom évig tartott a had-
seregben a szolgálatom, és elmond-
hatom, hogy egészségtudatos életet

éltem. Naponta sportoltam, mértékle-
tesen étkeztem, és szerencsés vagyok,
mert soha nem kellett betegszabad-
ságra mennem. Valóban, a hidegháború
emberpróbái nagyon sok egészségká-
rosodást okoztak a tisztikarban, és sokan
csak egy-két évig élvezték a nyugdí-
jaséveket, mert korán eltávoztak az élők
sorából. Emlékszem, hogy volt több
olyan nemzetközi gyakorlat, amikor
három hónapig is távol voltam a csa-

Évtizedek a honvédelem szolgálatában
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ládomtól. Szerencsém az is, hogy a fele-
ségem mindenben hű társam volt, és
zokszó nélkül vette tudomásul, hogy
kilenc alkalommal költöztünk, és a mun-
kájában, előmenetelében hátrányt jelen-
tettek a helyőrségváltások. 

– A nyolcvanas évek elején jelentős
szerepe volt a katonai kiképzés irányí-
tásában. Milyen speciális feladatai vol-
tak, amelyek hatással voltak a későb-
bi éveire?

– A kiképzési felügyelőségen fő fel-
adatom a hadműveleti tervezés volt, de
mellette az akkor még újnak számító
hegyi kiképzés tervezését és irányítá-
sát kaptam feladatul. Rendkívül sok örö-
möt, felejthetetlen élményt jelentett szá-
momra a hegyi kiképzés. Már a koráb-
bi években is részt vettem Ausztriában
egy hegyi kiképző tanfolyamon, majd
később a Kárpátokban hónapokig én
végeztem egy 25 fős magyar tiszti cso-
port hegyi kiképzését. Az élet úgy hoz-
ta, hogy Dél-Tirolban közel húsz évig
részt vettem az első világháborús hegyi
harcok emlékeinek feltárásában. Jel-
lemző, hogy a diósdi hétvégi házamban
jelentős gyűjteményt őrzök az évek
során összegyűjtött ásványi kincsekből
és a hegyi kiképzés tárgyi emlékeiből.

Tulajdonképpen a hadtörténelem és a
katonai hagyományok iránti érdeklődé-
semnek ezek voltak az előzményei. 

Holló József ezután hosszan beszélt
arról, hogyan készült fel a hadtudomány
kandidátusa cím elnyerésére, 1991-ben
hogyan kezdett hozzá az oktatási és
tudományszervezési főosztály létreho-
zásához, a katonai tanintézetek kor-
szerűsítéséhez, majd négy évvel később
a humán főcsoportfőnökség munkájá-

nak irányításához. Nem titkolta, hogy
nagy felelősséget igénylő munkássága
során mindvégig arra törekedett, hogy
a beosztottainak ne csak vezetője,
parancsnoka, hanem menedzsere is
legyen. Jellemző, hogy a humánme-
nedzselés vezetéselméleti kérdései
annyira felkeltették az érdeklődését,
hogy a közgazdasági egyetemen me -
nedzserdiplomát szerzett, és címzetes
egyetemi tanárként ma már humán-
menedzser szakoktató a pécsi tudo-
mányegyetemen. 

– Mikor ismerkedett meg a BEOSZ
tevékenységével, és az elmúlt években
hogyan segítette e szövetség munkáját?

– A Bajtársi Egyesületek Országos
Szövetségének munkáját megalaku-
lásától figyelemmel kísérem, és éve-
kig részt is vettem a Szövetség taná-
csadó testületének munkájában is. A
BEOSZ vezetőinek felkérésére többször
tartottam előadást a katonai hagyomá-

nyőrzés időszerű tennivalóiról, és ha
módomban állt, közvetlenül is segítet-
tem az egyesületek hagyományőrző
tevékenységét. A múlt évben például
közreműködtem Szombathelyen a
„Savariától a Savariáig” című katona-
történeti kiállítás létrehozásában, amely
példaszerű helyi kezdeményezés volt. 

A beszélgetésünk végén a 62 éves
Holló József nyugállományú altábor-
nagynak a Hadtörténeti Intézet és Múze-
umban tíz éven át végzett főigazgatói
munkája került szóba. Most is a nagy
elhivatottsággal végzett csapatmunká-
ban látja az országos hírű katonai inté-
zet sikereit, a Magyar Örökség Díj elnye-
rését éppen úgy, mint a múzeum láto-
gatottságának megnövekedését és a
hadtörténészek szellemi teljesítményeit.
Nem titkolta: örül, hogy ezzel a csapat-
munkával erősíteni tudták hazánkban a
honvédelem gondolatát.

KACSÓ LAJOS
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Egy kényszerű szünet után, a BEOSZ
Dél-alföldi Régió (DAR) májusban meg-
tartotta – a „hivatalos” titulus szerint –
a hagyományos, a tagegyesületi elnö-
kök egyhetes módszertani, egészség-
megőrző és továbbképző összevoná-
sát. 

Ami nem változott: ez egy csoportos
üdülés, saját költségen, megtűzdelve
egy kis közösségi munkával. Ami más-
ként történt: elsősorban magunkkal fog-
lalkoztunk, egymás között beszéltük
meg és ki az egyesületeknél, illetve a
DAR-nál történteket, és kerestük a fel-
merülő gondokra a megoldási lehető-
ségeket.

Az összevonásnak ezúttal a balaton-
kenesei honvédüdülő adott otthont. Jól
fogadtak bennünket, a programszer-
vezésben, a feltételek megteremtésé-
ben sok segítséget adtak, és a helyi lát-
nivalókat Németh Tünde – az üdülő
munkatársa –  mutatta meg számunk-
ra.

Jól sikerült a DAR-fórum, ami nem
másokról, hanem rólunk és nekünk szólt.
Több fontos kérdés között szerepelt
annak megbeszélése, hogy sajnos
három tagegyesület a kilépés/kiválás
mellett döntött. Az megnyugtató, hogy
nem szervezeten belüli okok vezettek
az elhatározáshoz és a kilépéshez, sőt
kifejezetten meg is erősítették, hogy
csak jó emlékeik vannak velünk kap-
csolatban. Két tagegyesület továbbra is
BEOSZ-tag maradt, csak „kisgazdát”
cserélt: a DAR helyett a RENYOSZ-on
belül folytatja a tevékenységét. Egy tag -
egyesület döntött a teljes elszakadás
mellett, ők településen belül kerestek
szövetségest maguk mellé, és a továb-

biakban ott végzik a közösségi munkát.
Téma volt az anyagi források előterem-
tésének kérdésköre is. Ide tartozik az
NCA átmeneti, „csonka” időszakra szó-
ló pályázata, a megjelent HM-pályá-
zatok megbeszélése, a civil szervező-
désekkel és támogatásukkal kapcso-
latos változásokról szóló hírek. Azt saj-
nálattal vettük tudomásul, hogy nem fel-
tétlen a kis egyesületeknek kedvező-
ek a kiírások, és nem bővelkedhetünk a
rendezvények költségeinek fedezetére
szolgáló lehetőségekben.

Ami jó, hogy tagegyesületeink lelke-
sedése a lényeget tekintve nem válto-
zott. Bár a résztvevők sok akadályt fel-
hoztak a viták során, amelyekbe a pénz-
hiánytól kezdve akár a személyes fáradt-
ság, néha a kialakult reménytelenség
és fásultság is benne volt, de egy biz-
tos: amíg van, akikért érdemes csinál-
ni, addig az érdektelenek, közönyösök
nem fognak senkit sem visszafordítani
erről az útról.

Az összevonáson tartotta meg a régió
az éves közgyűlését is, melyen lezár-
ta a 2010-es évet és hivatalossá tette
a 2011. évi tevékenységének irányát.
Meghívottunk Sipos Géza, a BEOSZ
elnöke volt, akit felkértünk, hogy a fórum-
ban megjelent „Kell a BEOSZ?!” című
gondolatainak okait ossza meg velünk.
Az elnök ezt meg is tette, megköszön-
ve, hogy a régió szervezetten is foglal-
kozik a BEOSZ továbblépésével, jövő-
jével. Természetesen nekünk is volt kér-
désünk és véleményünk is, melyeket
megosztottunk vele, de nem a sok
helyen már megszokottnak tűnő tetem-
re hívás, hanem sokkal inkább a meg-
oldáskeresés szándékával.

Nem változott az összevonás abban
sem, hogy most is volt módunk kirán-
dulásra és egyéb szórakozásra. Nem
maradhatott el a reggeli „sajtótájékoz-
tató”, ami nem más, mint „egy korty
pálinka mellett egy perc alatt megvál-
tani a világot”, de megtartottuk a szo-
kásos pálinka minőségi kóstolóversenyt
is egy kicsi újítással: ezúttal díjaztuk a
„rettenetes” kategória éllovasát is! 

Része volt a programnak Balatonke-
nese megismerése, így „megmásztuk”
a Soós hegyet, s a tetején lévő kilátó-
ról a látóhatárig végigtekintettünk a Bala-
ton keleti medencéjén, megnéztük a
szépen gondozott katonai temetőt és
emlékhelyet, és vendégei voltunk a Táj-
háznak is, ahol a katonai hagyomány -
őrzés sok szép emlékét és példáját lel-
hettük fel.   Az összevonás alatt Szé-
kesfehérvár volt a nagy kirándulás hely-
színe. A Fejér Megyei Honvéd Nyug-
állományúak Klubja segítségével meg-

Ismét DAR-találkozók
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Igen mozgalmas időszakban
készült egyesületünk az ápri-
lisi klubdélutánra. Több fontos
rendezvény is volt, melyeken
úgy éreztük, számunkra is fon-
tos a részvétel. Ilyen volt töb-
bek között a BEOSZ tudósítói
értekezlete Budapesten, ahol
az egyesületek, régiók híreinek,
eseményeinek feldolgozása, a
közzététel lehetősége és szük-
ségszerűsége volt a téma.

De időközben már a május
havi kirándulási program elő-
készítése is folyamatban volt,
meg is tárgyaltuk a klubdélután
előtti időben megtartott elnök-
ségi ülésen.

A kirándulás 2011. május 18-án volt
Kiskunfélegyháza úti céllal. A korábbi jó
gyakorlatnak megfelelően először az
egyesületünk tagjait és családtagjait hív-
tuk, a szabad férőhelyeket pedig kia-
jánlottuk a városban működő négy
BEOSZ egyesület felé is.

Rendezvényünk annyiban volt rend-
hagyó, hogy vendégünk volt a közel-
múltban kinevezett új főkapitány, Farkas
József rendőr ezredes, továbbá Czi-
nege László rendőr ezredes, Szolnok
város rendőrkapitánya, illetve a Tiszai
Vízi Rendészeti Rendőrkapitányság
vezetője, Busi László rendőr alezre-
des is. Az új főkapitány a bemutatko-
zó látogatáson túl rövid tájékoztatást
adott a megye rendőrségéről, a jelen

helyzetről és a jövő kilátásairól. Nyug-
díjasügyben fontosnak tartom kiemelni,
hogy bírjuk az új főkapitány ígéretét,
miszerint évente megtartják a nyugdí-
jas találkozókat minden rendőrkapi-
tányságon és a megyei szervnél is.

Az érintett témák nem maradtak szó
nélkül, hiszen több tagunk is hozzászólt
és véleményt nyilvánított. A kötetlen
beszélgetés, párbeszéd a névnapju-
kat és születésnapjukat ünneplő kollé-
gák köszöntése után is folytatódott. Ren-
dezvényünkön köszöntöttük a közel-
múltban a 70. születésnapját ünneplő
Pál József tagunkat is. 

Örülök neki, hogy sokan megtisztel-
ték jelenlétükkel a rendezvényünket. 

Rendhagyó klubdélután

Találkozó
2011. május végén
találkozót tartottak az
egykori 2. Honi Lég-
védelmi Hadosztály-
parancsnokság állo-
mányának tagjai. A
nyugállományú kato -
náknak ez volt a har-
mincharmadik össze-
jövetelük a felszámo-
lásuk óta. A Rendészeti Szakközépiskola éttermében megjelenteket Sárossy
Gábor nyá. alezredes köszöntötte, majd felkészült előadók emlékeztek meg
a repülő- és légvédelmi alakulatok történetéről. A találkozó baráti eszme-
cserékkel, beszélgetésekkel ért véget.

L.K.

ismerkedtünk (és őszintén megvallva
meg is irigyeltük) a Helyőrség-történe-
ti Emlékgyűjteménnyel, majd sétát tet-
tünk a város központjában, a Helyőr-
ségi Klubtól a megyeházáig, rácsodál-
kozva a királyok városának nevezetes-
ségeire.

A DAR életének másik fontos ese-
ménye a XV. Bajtársi Találkozó volt, mely-
nek Kecskemét, az 59. Szentgyörgyi
Dezső Repülőbázis adott otthont. A szer-
vezésre a régió tiszteletbeli elnöke, Deli
József kapott felkérést, s a munkában
Csóka Tamás, a DAR alelnöke, valamint
a kecskeméti Repülők és Rendvédel-
miek Bajtársi Egyesülete voltak a segít-
ségére.

Megtisztelte jelenlétével rendezvé-
nyünket, a HM HVK főnöke képvisele-
tében Juhász István vezérőrnagy, HM
HVK törzsigazgatója, az MH ÖHP
parancsnokának képviseletében pedig
Pintér Zoltán vezérőrnagy, légierő had-
erőnemi főnök (pk.h.). Köszöntőjükben,
illetve a bejárás során is jó szívvel tettek
említést a már nem aktív állományban
lévőkről, az egyesületekben tevékeny-
kedőkről. 

Természetesen ott voltak a találko-
zón a közvetlen kapcsolatot jelentő MH
Kelet-magyarországi Hadkiegészítő
Parancsnokság képviselői, Farkas Imre
ezredes, parancsnok és a kecskeméti,
valamint szegedi irodavezetők, akikkel
szintén volt mód az aktuális teendők, pl.
az időszerű látogatások megbeszélé-
sére.

Velünk volt a nap folyamán Zsámbo-
ki Tibor ezredes, a bázis parancsnok-
helyettese, aki bemutatta az objektumot,
az ott folyó életet, a laktanyabejárás
során látható repülő eszközöket és a
kiképzési (szolgálati) céllal feladatot vég-
rehajtó repülőket és tevékenységüket.

Velünk volt a találkozón Sipos Géza
a BEOSZ elnöke, aki köszöntőjét köve-
tően tájékoztatta a jelenlévőket a Szö-
vetségnek a korengedményes nyugdí-
jazottakhoz kötődő eseményekkel kap-
csolatos állásfoglalásáról, tevékenysé-
géről, de eljött közénk Fekete István, az
Észak-magyarországi Régió elnöke, a
BEOSZ alelnöke is, akivel a régió egy
baráti, jól együttműködő munkatársi kap-
csolatot tart fenn.

Köszönjük mindenkinek a segítségét,
amellyel hozzájárult az összevonás és
a találkozó előkészítéséhez, a program
megvalósulásához, a Dél-alföldi Régió
további sikeres munkájához.
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Húsz esztendő után ismét felszentelték
a székesfehérvári Szentlélek temetőt.
Az emlékezők itt az 1898-ban létesí-
tett sírkertben, a két világháború sok
száz, különböző vallású és nemzeti-
ségű katonaáldozata előtt tisztelegtek.
Ez alkalomból a város, de a megye más
pontjain is kegyelettel emlékeztek a
hősökre! 
A hősök napja alkalmából városunkba
látogatott Hende Csaba honvédelmi
miniszter. A megye több pontján a hősi
halottak emlékműveire tette le az emlé-
kezés koszorúit. A Fejér Megyei Honvéd
Nyugállományúak Székesfehérvári

Klubjának Nőszirom énekkara is tisz-
telgett a hősök előtt. Itt is megjelent a
honvédelmi miniszter. Mi – lányok –
három katonadalt énekeltünk tisztele-
tünk jeléül. Kedves színfoltja volt az
ünnepségnek, hogy a miniszter úr az
énekkarral együtt énekelte a régi, régi
kedves katonanótákat!

Emlékezetes lett a nap az énekka-
runk részére is!

Kívánunk minden jót, erőt, egész-
séget a miniszter úrnak további mun-
kájához.

MÁRKUS ANTALNÉ

A Szabolcsi Honvéd Műszaki Hagyo-
mányőrző Bajtársi Egyesület május
végén Tokajban emlékezett meg a világ-
háborúkban elesett magyar hősökről.
Az ünnepség alkalmából megkoszo-
rúztuk a Kereskedelmi Iskola falán elhe-
lyezett emléktáblát. Ezen a helyen 1931
és 1955 között utász-árkász laktanya
működött, és sok magyar katonának volt
egy időre szállása és kiképzőhelye. A
megemlékezésen részt vett még két
nyíregyházi társszervezet is. Az ünne-
pi beszédet Tóth Sándor nyugállomá-
nyú ezredes mondta el a BEOSZ nevé-
ben, méltatva a nap jelentőségét.

KUKUCSKA GYÖRGY

Dalos emlékezés 

Emlékezés  hőseinkre
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Hősök Napja Jánoshalmán
Jánoshalmán a kistemető Hősi Sír-
kertjében tartandó „Magyar Hősök
Emlékünnepe” megemlékezésre gyü-
lekezett a város apraja-nagyja. Óvodák,
iskolák és nagyszámú felnőtt lakosság
volt jelen az ünnepségen. Képviseltet-
ték magukat a város és a különböző
egyesületek vezetői is. A megemléke-
zést megtisztelték jelenlétükkel a Baj-
társi Egyesületek Országos Szövetsé-
ge-Dél-Alföldi Régiójának szegedi, kalo-
csai, kecskeméti, kiskunhalasi tag -
egyesületei. Az ünnepi megemlékezést
a Himnusz elhangzása után Györgypál
Csaba nyugállományú alezredes, a Bem
József Honvéd Nyugdíjas Egyesület
elnöke nyitotta meg. 

A megnyitót követően a jánoshalmi
Hunyadi János Általános Iskola és a kis-
kunhalasi Bibó István Gimnázium tanu-
lóinak ünnepi műsora hangzott el.  

Az ünnepi megemlékezést Bányai
Gábor országgyűlési képviselő, a
megyei közgyűlés elnöke tartotta. Ünne-
pi beszédében a „somogyi bakák” tör-
ténetének ismertetése mellett, helyet
kapott Jánoshalma városában az ünnep-
hez kapcsolódó események felelevení-
tése is. Megköszönte, hogy a somogyi
hősi halottak emlékét a Bem József Hon-
véd Nyugdíjas Egyesület vezetése, tag-
sága ilyen felemelő módon ápolja.

A II. világháború hősi halottai tiszte-
letére állított kopjafa, valamint a „somo-
gyi bakák” emlékművének megkoszo-
rúzását követően a jelenlévő iskolák
tanulói és igen sok magánszemély
helyezte el a megemlékezés virágait.  

A megemlékezést a Szózatot köve-
tő „Takarodó” zárta.

Az emlékünnep a Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium aulá-
jában folytatódott.

A Bem József Honvéd Nyugdíjas
Egyesület szervezésében, a Döme Ottó
magyar királyi honvéd főhadnagy II.
világháborús fényképeiből és relikviá-

iból álló kiállítást dr. Komáromi Szilárd
középiskolai tanár nyitotta meg. Meg-
nyitójában kiemelte: ezek a fényképek
a Magyar Királyi 16. Honvéd Határva-
dász-zászlóalj életének olyan minden-
napi eseményeit örökítik meg, melye-
ket a történelemkönyvekből nem lehet
megismerni.

A „Hunyadi Népe” májusi számában
közzétett felhívásnak köszönhetően a
kiállított fényképeken többen is felfe-
dezték rokonukat, ismerősüket, sőt olyan
is akadt – a  90 éves Lógó Pongrácz
bácsi személyében – aki maga is tag-
ja volt ennek a zászlóaljnak, és öröm-
mel üdvözölte egykori parancsnokának
fiát, a kiállítás anyagát ápoló dr. Döme
Ottó tanár urat.

GYPCS         

A Zalaegerszegi Honvédklub a honvé-
delem napja tiszteletére bensőséges házi
ünnepséget szervezett a városi műve-
lődési központban. A rendezvény ház-
igazdája, Molnár Árpád előadóművész,
elsőként Gondos Ferenc nyugállományú
ezredest kérte a mikrofon elé. Klubunk
elnöke meleg szavakkal emlékezett meg
a múlt és a jelen hazát védő, a függet-
lenségért életüket áldozó katonáiról. A
továbbiakban tájékoztatta a jelenlevőket,
és gratulált Császár József nyugállo-
mányú alezredesnek, aki nemrégiben
vette át az Aranykor Kitüntető Cím bronz
fokozatát. Ezt követően köszöntötte a klub
tiszteletbeli tagját, Ódry Lajos nyugál-
lományú alezredest, aki több mint egy
évtizedig a zalaegerszegi katonazene-
kar karmestere volt. A klubtagok nevé-
ben elköszönt Sághegyi Attila őrnagytól,
a Zala megyei Toborzó és Érdekvédelmi

Iroda vezetőjétől, akit új beosztásba
neveztek ki. Ez után Balaicz Zoltán, Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város alpolgár-
mestere méltatta a honvédelem fontos-

ságát. Megköszönte a klubtagságnak
a város érdekében végzett munkát és
további személyes támogatásáról bizto-
sított bennünket.  

Bensőséges ünnep
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A Honvédelem Napja alkalmából látogatást tettünk az MH 3. Gerincradar-mérő-
pont bánkúti objektumába. Szeretettel fogadtak minket, amikor köszöntöttük az
objektum dolgozóit. Hamarosan filmvetítés következett és tájékoztató az objek-
tum működéséről, majd bejártuk a bázist. A 3D-s radar jelenleg is üzemel –
mondta el a parancsnok. A látogatás hatalmas élményt jelentett számunkra. A
háromdimenziós radar biztonságos, működése illeszkedik hazánk légtérellenőrző
rendszerébe. A viszontlátás reményében köszöntük meg a tájékoztatást.

LORGER KÁROLY

A Balassi Bálint Bajtársi Egyesület, az
egyesület népdalköre, valamint a Hon-
védszakszervezet köszöntötte szüle-
tésnapján Csetényi Lászlót. Hatvanöt
esztendős alapító tagunknak a Hosz
elnöksége nevében ajándéktárgyat nyúj-
tott át Czövek János elnök, az egyesü-
let nevében pedig Szekeres István nyá.
dandártábornok, az egyesület elnöke
köszöntötte a jubileumi születésnapost.
Az egyesület népdalköre dalcsokorral és
tortával tisztelgett Csetényi László élet-
útja előtt. Boldog születésnapot, Laci! 

Bánkúti 
kirándulás

Csetényi 
László 
65 éves

Árvízi konferencia
A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szakemberei és
a Szabolcsi Honvéd Műszaki Hagyományőrző Egyesület 2011.
június elején közös konferenciát tartott Tiszatelken. A szak-
mai megbeszélésen értékelték az árvízi felkészülés hely-
zetét, a várható feladatokat és a közös munka lehetősége-

it. A konferenciát megtisztelte jelenlétével Végh Ferenc nyá.
vezérezredes is, aki nagyra értékelte a két szervezet pél-
daértékű együttműködését. A rendezvény egy jó hangula-
tú ebéddel és baráti beszélgetéssel ért véget.

KUKUCSKA GYÖRGY
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A magyar katolicizmus bölcsőjébe és
nagy királyaink székhelyvárosaiba, Esz-
tergomba és Visegrádra látogatott el a
Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyug-
díjasai Egyesület tagsága, Gyenes
József tagtársunk kitűnő szervezésé-
ben. Lenyűgöztek bennünket az ország
legnagyobb bazilikájának méretei: az
óriási falvastagság és a 100 méteres
magasság. Szinte eltörpültünk a gigan-
tikus kupola alatt. Csodáltuk a kifinomult

díszítettséget. Megidéztük Szent István,
Pázmány Péter, Bakócz Tamás, Mind-
szenty József és mások szellemiségét.
Tisztelegtünk temetkezési helyeiknél.
Nagy hatást gyakoroltak ránk a kincs-
tárban elhelyezett korabeli miseruhák,
valamint az egyházi szertartás egyéb
kellékei, melyek a takácsmesterség és
az ötvösművesség igazi remekei, egyút-
tal a mérhetetlen gazdagság megtes-
tesítői. A visegrádi fellegvárban kép-

zeletben magunkra öltöttük Nagy Lajos,
Luxemburgi Zsigmond és Mátyás király
palástját, koronáját, s felidéztük ország-
gyarapító, nemzetépítő tetteiket. Gyö-
nyörködtünk az egyedülállóan szép
Duna-kanyarban. 

A fárasztó nap végére megerősödött
bennünk a régi bölcsesség: időnként
nézz hátra, hogy előre tekinthess!

VINCZE ISTVÁN

ELNÖKSÉGI TAG

Utazás a múltba

Faültetés a Rákóczi-évfordulón A Bem és a Balassi Bajtársi Egye-
sületek a Rákóczi-szabadságharc
befejezésének 300. évfordulója tisz-
teletére, ünnepi megemlékezés kere-
tében fát ültettek a Hungária körúti
lakótelepen.
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Feleségemmel, Ibolyával – eleget téve
a HM meghívásának – részt vettünk a
kenesei üdülőben szervezett honvéd-
majálison. A szervezők mintegy ezer
emberre számítottak, de az esős idő
miatt csak alig több mint húsz vendég
jelent meg. A többiek az üdülő szezonon
kívüli üdülésben részt vevő nyugdíjas
beutaltjai voltak, illetve néhány hivatá-
sos és szerződéses katona a család-
jával.

Az üdülő becsületére legyen mondva,
hogy az alacsony számú érdeklődő elle-
nére minden beígért programot meg-
tartottak. Volt főzőverseny, lángos, csül-
kös babgulyás, katona-zenekari koncert
és még sok más szórakoztató látvá-
nyosság. Sajnos az „időjárás felelős” köz-
beszólt, de mi így is nagyon jól éreztük
magunkat.

GALLAY JÁNOS ÉS IBOLYA

Honvéd majális Kenesén
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M. Szabó Miklós

Szupertitkos alakulat
A most megjelent kötetben a szerző a közel 30 éven át az

5. önálló harckocsiezredként ismert, Tapolcán települt 5.
önálló rakétadandár történetét dolgozta fel. Megismerhet-
jük a Magyar Néphadsereg fő csapásmérő erejének, a
magyar hadtörténelem legkorszerűbb, adott esetben leg-
pusztítóbb, de szerencsére „éles” helyzetben soha nem
alkalmazott harci kötelékének fegyverzetét, kiképzésének
hétköznapjait. Létrejöttét, tevékenységét kettősség jelle-
mezte. Egyrészt feszült külpolitikai viszonyok között, a leg-
nagyobb titokban kellett felállítani, majd működtetni, más-
részt minden díszszemlén a nagyközönség, mint a nép-
hadsereg elit alakulatát „kirakatát” csodálhatta meg. Miköz-
ben e „misztikusnak vélt” alakulatról lerántja a fátylat a szer-
ző, tárgyilagosan végigvezeti az olvasót a dandár törté-
netén, a megalakulástól a megszüntetésig. E kötet lapjai-
nak soraiból megtudhatjuk, hogy a rakéta indításához a rob-
banófej kivételével minden rendelkezésre állt a laktanyá-
ban. Azt pedig még a politikai vezetésben is kevesen tud-
ták, hogy az atomrobbanófejek tárolása – a szovjetek által
– az alakulattól néhány tíz kilométerre történt, és szük-
ség esetén egy óra alatt a helyszínre lehetett szállítani. A
töltetek milyen pusztító erővel rendelkeztek? Erről annyit,
hogy ha a Hirosimára ledobott atombomba hatóerejét vesszük
alapul, akkor a dandár indítóállványain elhelyezett eszkö-

zök csoportos indításával
annak 160-szorosát tudták vol-
na elérni. A kötet több mint
visszaemlékezések sorozata,
felkutatott dokumentumok,
szemlejegyzőkönyvek, gya-
korlat- értékelések, parancsok,
utasítások hiteles, tárgyilagos
összegzése. Az elért ered-
mények egy kollektíva össze-
fogásának bizonyítékai, mely-
be beletartozik az időjelző, hír-
adó, állásépítő, komendáns,
vegyivédelmi, ellátó-, javító-
katona munkája. A hadműve-

leti-harcászati rakétadandár a közel 30 év alatt a Magyar
Néphadsereg egyik elit alakulatává nőtte ki magát, ahol a
szolgálatot teljesítők többsége megtiszteltetésnek vette,
hogy részese lehet ennek a kollektívának. Legyen ez a könyv
tiszteletadás és elismerés azon tiszti, tiszthelyettesi sor-
és polgári állománynak, akik rövidebb-hosszabb ideig a dan-
dár állományában felelősségteljesen és önzetlenül magas
színvonalon végezték munkájukat.   

Egy könyv, mely új ismereteket ad és emlékezés is egy-
ben. A hadsereg történetének egy eddig fel nem dolgo-
zott alakulatával ismerkedhet meg az olvasó. A kötet talál-
kozás a rakétás katonák életének hétköznapjaival. Egy érdek-
feszítő utazásra invitálja az olvasót. Kellően olvasmányos
és illusztrált ahhoz, hogy siker legyen.

Nagy létszámban vett részt a Nyírbátori Határ-
őr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület tag-
sága a nyírbátori önkormányzat által szerve-
zett majálison. A minden szempontból meg-
újult, európai színvonalú apartmanokkal és
közösségi helyiségekkel gazdagodó kem-
pingben egész napos szórakoztató programok
garantálták a jó hangulatot. A majális kiemel-
kedő eseménye a bográcsos főzőverseny volt,
melyre a különböző munkahelyi közösségek,
nyugdíjas-egyesületek és egyéb civil szer-
veződések 16 csapattal neveztek be. Sokan
szerették volna elhódítani egyesületünktől
az elmúlt évben megszerzett trófeát, a fődíjat,
de mi is mindent elkövettünk a győzelem meg-
ismétlése érdekében. A Szabó házaspár által
készített babgulyás pikáns ízesítése és a Pet-
rika Jánosné vezényletével elővarázsolt, négy-
féle gyümölcsízzel gazdagított fánk egyedül -
álló élvezetet nyújtott, mely előtt a zsűri kény-
telen volt meghajolni, és ezúttal is nekünk ítél-
te az első helyezést. A nagyszerű siker mel-
lett az egész napos együttlét tette számunk-
ra maradandóvá a városi majálist.

VINCZE ISTVÁN

Címvédés a majálisi főzőversenyen



Honvédüdülõ Buják
A családias hangulatú épület a
Cserhát hegység páratlan
szépségû környezetében egy
többhektáros, arborétum jel-
legû parkban fekszik. Az üdülõ
területén található fürdõ és hor-
gásztó is.

Igényjogosulti ár teljes ellá-
tással fõszezonban már 3.400
Ft/ fõ/ éj ártól

Honvédüdülõ Mátraháza
A szálloda a Kékestetõ lábá-
nál, a Mátra hegység egyik
legkedveltebb pontján fekszik
750 m-re a tengerszint felett.
Levegõje az asztmatikus meg-

betegedésben szenvedõk szá-
mára kiváló. 

Igényjogosulti ár teljes ellá-
tással fõszezonban már 3.400
Ft/ fõ/ éj ártól

Kék Duna Klub Hotel*** Göd
Közvetlenül a Duna-parton,
egy csodaszép 3,5 hektáros,
õsfás parkban helyezkedik el a
szálloda, valamint a hozzá tar-
tozó wellness részleg, mely
többek között fedett, feszített
víztükrû úszómedencével,

jakuzzival, szaunával és napo-
zóterasszal várja kedves ven-
dégeit.  

Igényjogosulti ár teljes ellá-
tással fõszezonban már 4.900
Ft/ fõ/ éj ártól

Alsópere Park Szálló***
Vadregényes erdei környezet-
ben, a Kelet-Bakony erdõ borí-
totta völgyében, várja Önöket
az Alsópere Park Szálló. Ez az
új üdülési lehetõség az éves
13 vendégéjszakás kereten
felül is igényelhetõ.

Igényjogosulti ár teljes ellá-
tással már 4.750 Ft/ fõ/ éj ártól

Az árak az ÁFA-t tartalmaz-

zák, de az idegenforgalmi adót
nem! Az ajánlatok nem teljes
körûek. Bõvebb információ a
honlapon vagy a 

(06-1) 299-0569-es telefon-
számon.

Utazási ajánlataink
2011. július hónapra

Belföldi ajánlataink

Park Hotel Hévíz***/Hévíz
2011. 08.18-ig (kivéve államilag
elismert ünnepek)
Kétágyas szobában reggelivel,

napi 1 belépõvel a Danubius
Hotel Spa Resortba
15.000 Ft/ fõ/ 2 éj; 26.000 Ft/
fõ/ 4 éj
Hotel Hõforrás***/Gyula
Egész évben kivéve az állami
ünnepeket!

Kétágyas szobában, félpanziós
ellátással 6.300 Ft/ fõ/ éj

Hunguest Hotel 
Nagyerdõ***/Debrecen
2011.07.31-ig, kivéve az ünne-
pi idõszakokat!
20.800 Ft/ fõ/ 2 éj, vagy 38.500
Ft/ fõ/ 5 éj, vagy 36.000 Ft/ fõ/
5 éj nyugdíjas-igazolvány
bemutatása mellett. Az árak
superior kétágyas szobára
vonatkoznak félpanzióval és
fedett termálvizes medence
használatával.
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Külföldi ajánlataink

Prága-Telc-Kutna Hora-
Pozsony
2011.07. 21-24-ig,
4 nap/3 éjszaka
38.900 Ft/ fõ +stornó biztosítás

Az ár tartalmazza a szállást
kétágyas szobában, reggelit, a
buszt és az idegenvezetés
díját.

Zakopane, a Tátra 
ékszerdoboza
2011.07. 30-31-ig,  
2 nap/1 éjszaka
20.000 Ft/ fõ + stornó 
biztosítás

Az ár tartalmazza a szállást
kétágyas szobában, a reggelit,
a buszt és az idegenvezetés
díját.

Tengerparti ajánlataink 
Horvátországi apartmanok már
54.700 Ft/ apartman/ hét ártól
önellátással
Bolgár apartmanok már 47.900
Ft/ apartman/ hét ártól önellá-
tással

Olaszországi apartmanok már
50.800 Ft/ apartman/ hét ártól
önellátással
Szlovénia-Portorož szállodai
szobák már 11.900 Ft/ fõ/ éj
ártól félpanziós ellátással

Last Minute akciók

Hotel Park**** (Lovran)
2011.07. 02 és 07.16. között 8
nap/ 7 éj 99.900 Ft/ fõ két-
ágyas szobában félpanziós
ellátással, üdülõhelyi díjjal,
ÁFÁ-val.

2011.07.16 és 07. 30. között
8 nap/7 éjszakára 106.900 Ft/
fõ kétágyas szobában félpanzi-
ós ellátással, üdülõhelyi díjjal,
ÁFÁ-val.

Vranjica Belvedere*** 
Apartmantelep (Trogir)
2011.07.09. és 07.30. között
4 fõs apartman 147.370 Ft/
apartman/ 7 éj
6 fõs apartman 191.200 Ft/
apartman/ 7 éj

Az ár a szállást, a rezsi költ-
séget, az üdülõhelyi adót, az
ÁFÁ-t és a takarítás díját tar-
talmazza.

Szlovénia/Portoroz
Hotel Roza*** és 
Hotel Lucija***

2011.07.30-08.11. közötti
idõszakra 127.260 Ft/ fõ/ 7 éj
kétágyas szobában félpanziós
ellátással, üdülõhelyi adóval,
ÁFÁ-val.
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Az ajánlatok nem teljes körûek, további részletekrõl és ajánlatokról érdeklõdjön 
munkatársunknál a (06-1) 273-4113-as telefonszámon, a  weblapon, vagy levélben 

a czako.agnes@stefania.hu e-mail címen.

zezoni (2011.06.21-08.29.) üdülési ajánlatai



Ma már Szombathely katonai neveze-
tességeihez tartozik a múlt év őszén,
a műemlék malom épületében megnyílt
„Savariától a Savariáig” című helyőrség-
történeti kiállítás. Bár a Vas megyei szék-

hely 2004 végén katonai alakulatok nél-
kül maradt, ez a gondos gyűjtőmunká-
val készült állandó kiállítás az ókortól
(i. sz. 43) a közelmúltig idézi fel a város
katonatörténetét. 

László Attila nyugállományú ezredes,
a BEOSZ Nyugat-Dunántúli Régiójának
vezetője elmondta, hogy az egyre láto-
gatottabb kiállítás létrehozását Jagadics
Péter nyugállományú alezredes és Sza-
bolcsi Gábor, a fővárosból ide települt
rádiófelderítő zászlóalj egykori katonája
kezdeményezték. Mindketten sokat mun-
kálkodtak a kiállítás elkészítésén is.

– Két évig tartó gyűjtőmunkával sok
katonai relikvia és irattári dokumentum
került elő, és dr. Holló József nyugállo-

mányú altábornagy a helyőrség-törté-
neti kiállítás létrehozását is támogatta.
A Savaria laktanyában a 80-as évek
végén közel négyezer katona szolgált,
így az egykori alakulatok itt élő „obsi-
tosai” is bekapcsolódtak a gyűjtőmun-
kába – újságolta Lasch Béla nyugállo-
mányú alezredes, a Vasi Honvéd Baj-
társi Egyesület elnöke. 

A legtöbb katonai relikviát és doku-
mentumot Obrecsán Mihály nyugállo-
mányú ezredes teremtette elő, aki had-
nagyként 1975-ben érkezett Aszódról,
a 15. gépesített lövészezred tisztje volt,
majd különböző parancsnoki beosztá-
sok után 1997-ben az ő vezetésével szá-
molták fel a kiképző dandárrát, katonai
szervezetet.

– Az ország egyik legkorszerűbb lak-
tanyájából 2008-ban börtön lett, és ma
már csak a bejáratnál látható márvány-

tábla feliratai idézik az
egykor itt tevékenykedő
alakulatok emlékét. A
helyőrség-történeti kiállí-
tás egyik termében még
egy legénységi körletet is
berendeztünk, ahol nem-
csak a korabeli egyenru-
hákat gyűjtöttük össze,
hanem az egykor oly sokat
fogyasztott húskonzerve-
ket is – mondta a 61 éves
Obrecsán Mihály, aki 25
évig szolgált a lövészez-
rednél. Külön említést
érdemel Szabolcsi Gábor
helyi vállalkozó, aki civil-

ként talán a legtöbbet tette a helyőrség-
történeti kiállítás létrehozásáért, és Jaga-
dics Péter nyugállományú alezredes, aki-
nek nemrég jelent meg a „Savaria kato-
nai története” című könyve. A HM Had-
történeti Intézet és Múzeum gondozá-

sában megjelent munka méltó emléket
állít az 1848-tól 2004-ig itt elhelyezett
katonai alakulatoknak. Az ő példáját
követve most két fiatal szombathelyi
pedagógus arra vállalkozott, hogy meg-
írják az 1930-ban Szombathelyen meg-
alakult 5. honvéd gyalogezred drámai
történetét. 

A szombathelyiek büszkék arra, hogy
a városuk 2000 éve folyamatosan lakott
település, újra és újra felfedezik kato-
nai múltjukat és a már hírneves Sava-
ria fesztivál után a helyőrség történe-
tével – többek között a Savaria Kikép-
ző Központtal is – megismerkedhetnek
az érdeklődők.

KACSÓ LAJOS
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Savariától a Savariáig



Két magyar katona hunyt el május 17-
én az afganisztáni Baghlan tartomány-
ban, közúti balesetben, amikor járművük
felborult. A tragikus eseményről Hende

Csaba honvédelmi miniszter és dr. Ben-
kő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezér-
kar főnöke sajtótájékoztatót tartottak a
tárca Balaton utcai épületében. 

Az MH PRT öt járműből álló konvoja
logisztikai szállítási feladatot hajtott vég-
re, és éppen Mazar-e Sharifból tartott
Pol-e Khomri felé, amikor egy mellék-
útról a főútra hajtott egy afgán jármű –
ismertette a részleteket a honvédelmi
miniszter. A gépjárműben összesen hat
fő utazott. Egy katona, Dálnoki András
szakaszvezető, toronylövész a helyszí-
nen, Róth Orsolya őrmester pedig a kór-
házba szállítást követően belehalt sérü-
léseibe. 

A honvédelmi miniszter a sajtótájé-
koztatón elmondta: mivel műveleti terü-
leten, feladatvégzés közben vesztet-
ték életüket, az elhunytakat hősi halot-
tá nyilvánították. 

A Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetsége, minden tagszervezete nevé-
ben mély együttérzését és részvétét feje-
zi ki a hősi halottak családjainak és hoz-
zátartozóiknak.

FOTÓ: MH ARCHÍV
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Halál Baghlanban

A budapesti Angeli úti urnatemetőben katonai tiszteletadás-
sal helyezték végső nyugalomra az életének 70. évében, beteg-
ség következtében elhunyt Németh Sándor nyugállományú
vezérezredest, a Magyar Honvédség korábbi vezérkari főnökét.
Temetésén beszédet mondott dr. Benkő Tibor vezérezredes,
a Honvéd Vezérkar főnöke, ravatalánál díszőrséget álltak a tábor-
noki kar megjelent tagjai, volt bajtársai. Ott voltak a végtisz-
tesség megadásánál a Magyar Honvédség egykori parancs-
nokai, vezérkari főnökei is. 

A BEOSZ elnöksége, a tagszervezetek nevében részvétét és
együttérzését fejezi ki a családnak és a hozzátartozóknak.

FOTÓ: GALOVTSIK GÁBOR

Vezérkari főnök temetése
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET ÉS
KÉPZŐMŰVÉSZETI LEKTORÁTUS

18. KATONAI KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT 
2011.

A Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Műve-
lődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2011-ben
pályázatot hirdet képzőművészek számára "Pro pat-
ria et libertate (A hazáért és a szabadságért)" címmel
– a Rákóczi-szabadságharc befejezésének 300. évfor-
dulója alkalmából.

A pályázat témája: II. Rákóczi Ferenc és kora, valamint a
magyarságnak „a nemzet teljes szabadságának helyreállí-
tása, s a szabad vallás gyakorlásának biztosítása” (részlet
a szécsényi beszédből) céljából vívott honvédő szabadság-
küzdelmei 1703-tól napjainkig.

A pályázat kategóriái: festmény, grafika és kisplasztika.
A pályázat követelményei:
- a pályaművek feleljenek meg a kiállíthatóságnak (azaz 
a festmények és grafikák keretezve, keretezett üveglap 
mögött, vagy két üveglap között legyenek elhelyezve)

- gipszből vagy más efemer anyagból készült alkotással 
pályázni nem lehet

- egy alkotó maximum 2 db művel pályázhat
- a pályaművek egyetlen mérete sem haladhatja meg 
a 110 cm-t

- az alkotásra (hátoldalára vagy aljára) jól láthatóan, 
olvashatóan kell feltüntetni a mű címét

- az átvételkor rögzítik az alkotó (név, cím, telefonszám, 
e-mail-cím) valamint a mű adatait.

A pályázat értékelése:
- a kiírás feltételeinek nem megfelelő munkákat kizárjuk 
a pályázatból

- előnyben részesülnek azon alkotások, melyek bemutatják 
a XVIII. század, valamint a Rákóczi-szabadságharc 
had- és katonatörténeti jelentőségét.

A pályázat díjazása:
- a legjobb alkotásokból a HM kiállítást rendez (2011. novem-
ber 24-december 4. között a Stefánia Galériában)

- a kiállítandó művekről és a díjak odaítéléséről 
szakmai zsűri dönt

- a kiemelkedő alkotásokat külön- és nívódíjjal, valamint 
pénzösszeggel jutalmazzák.

A pályázat benyújtásánakA pályázat benyújtásának
Helye: HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit

Kft., Stefánia Galéria (1143 Budapest, Stefánia út 34.)
Ideje: 2011. október 27- 28-án, valamint 31-én, naponta

08.00-18.00 között
Információ: Oláh Klára (e-mail: olah.klara@stefania.hu, tele-

fon: 273-4193, mobil: +3630-828-0691, Kiss József (e-mail:
kiss.jozsef@stefania.hu, 273-4107, +3630-828-0692).

Budapest, 2011. május

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET 
ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI LEKTORÁTUS

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG

46. KATONAI IRODALMI PÁLYÁZAT
2011.

A Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Író-
szövetség 2011-ben pályázatot hirdet a magyar iro-
dalom művelői számára a Rákóczi-szabadságharc befe-
jezésének 300. évfordulója alkalmából „Rákóczi-sza-
badságharc” címmel.

A pályázat témája:
Rákóczi Ferenc élete, pályafutása, szerepe a magyar tör-

ténelemben, a szabadságharc eseményei.
A pályázat követelményei:
- a pályázatnak műfaji, stílusbeli, tartalmi és terjedelmi 
megkötöttsége nincs;

- a pályázaton kizárólag eddig meg nem jelent irodalmi 
alkotásokkal lehet részt venni;

- az alkotásokat kinyomtatva és elektronikus 
adathordozón is (CD vagy DVD) kérjük benyújtani.

A pályázat értékelése:
- a kiírás feltételeinek nem megfelelő munkákat a kiírók 
kizárják a pályázatból;

- előnyben részesülnek azon alkotások, melyek bemutatják 
a XVIII. század had- és katonatörténelmét, a 
szabadságharc szerepét, jelentőségét, a magyar 
katonai erényeket és erkölcsöt, valamint Rákóczi 
Ferencnek a honvédelem érdekében végrehajtott 
kiemelkedő tetteit.

A pályázat díjazása:
- a díjak odaítéléséről szakmai zsűri dönt
- a kiemelkedő alkotásokat külön- és nívódíjakkal, valamint 
pénzösszeggel jutalmazzuk

A pályázat benyújtása:
- a pályázatot jeligével ellátva, három példányban 
postai úton kérjük megküldeni:

Cím: Magyar Írószövetség, 1062 Budapest, Bajza u. 18.
Határidő: 2011. szeptember 30.
- a jeligéhez tartozó adatokat (alkotó neve, lakcím, tele-

fonszám, alkotás címe) külön borítékban postai úton kérjük
megküldeni (a borítékon kérjük feltüntetni a pályázat címét:
„Rákóczi-szabadságharc”):

Cím: HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
(1143 Budapest, Stefánia út 34.)

Határidő: 2011. szeptember 30.
Információ: Oláh Klára (e-mail: olah.klara@stefania.hu, tele-

fon: 273-4193, mobil: +3630-828-0691, Varga Erika (e-mail:
varga.erika@stefania.hu, mobil: +3630- 828- 0639).

Budapest, 2011. május

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG

Felhívások



A Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak Klubja a Liszt Ferenc
emlékév tiszteletére, május végén rendezte meg a IV. Szé-
kesfehérvári Katonanóta – Katonadal bemutatót, a város hely-
őrségi klubjában. A magas fokú szervezettség és színvona-
las fellépések jellemezte eseményt Sipos Géza nyugállo-
mányú ezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövet-
sége (BEOSZ) elnöke nyitotta meg. Összesen kilenc kórus
lépett fel a találkozón, köztük a Szlovéniából érkezett Hodos
Népdalkórus; illetve a Vasi Bajtársi Egyesület, a Tatai Bajtársi
Egyesület és a Pápai Bajtársi Egyesület kórusa is. A ren-
dezvényről természetesen nem hiányozhatott a Balassi Bálint
Bajtársi Egyesület kórusa sem, akik Naszvagyi Vilmos és
Naszvagyi Vilmosné karnagyok vezetésével többek között
Liszt: Magyar ünnepi dalát és Hajnalozóját is előadták. A kórus-
találkozó után a „Balassis” bajtársak Zámolyon, jó hangula-
tú ebéddel ünnepelték meg a Honvédelem Napját.

Aranyhangok Székesfehérváron

„Nőszirom” Székesfehérvár

Győr

Pápa

Tata

Hodos - Szlovénia

Vasi - Szombathely

Alcoa-Köfém Székesfehérvár

Marcali

Balassi - Budapest



Pápán járt a fehérvári klub


