
XIV. évfolyam 2011. október 3. szám

Generáció–közösség

Bajtarsi hirlevel III_2011:Bajtarsi hirlevel marcius uj.qxd  2011.09.26.  20:45  Oldal 23



Nemzeti ünnepünk, augusztus 20. alkal-
mából adott át elismeréseket a magyar
katonai hagyományokat őrző és ápoló,
valamint a honvédelem ügyét segítő tár-
sadalmi szervezetek képviselőinek dr.
Simicskó István, a Honvédelmi Minisz-
térium (HM) parlamenti államtitkára és
Orosz Zoltán altábornagy, a Honvéd
Vezérkar főnökének helyettese augusz-
tus 17-én a Stefánia Palotában. Több
mint nyolcvanan vehettek át elismeré-
seket, kitüntetéseket, emlékplakettet és

emléktárgyakat ünnepélyes
keretek között a Stefánia Palo-
tában. Az önkormányzatok és
nyugállományú klubok kezde-
ményezésére, a HM Társa-
dalmi Véleményező Bizottság
javaslatára azok kaphatták a
Honvédelemért és az Arany-
kor kitüntető cím különböző
fokozatait és más elismerése-
ket, akik a honvédelem ügye

érdekében huzamosan végeztek kie-
melkedő munkát, szolgálatot. Közöttük
volt – többek között – a vörösiszap-
katasztrófa sújtotta Kolontár polgár-
mestere, Tili Károly, aki a helyi védel-
mi bizottság elnökeként tanúsított helyt -
állásáért vehette át a kitüntetést, illet-
ve a 92 éves Bolváry József nyugállo-
mányú huszár főhadnagy, aki aktív
hagyományőrző tevékenysége révén
részesült elismerésben. 

Bemutatkozó, BEOSZ-t bemutató, és
a – jubileumi – XX. Katonanemzedéki
Találkozóval kapcsolatos konkrét meg-
beszélésen hivatalában fogadta a
BEOSZ elnökét és Kelemen József nyá.
altábornagy urat a Köztársasági Elnö-
ki Hivatal honvédelmi főosztályvezető-
je 2011. augusztus 25-én.

Szegő László dandártábornok – kine-
vezéséhez ezúton is gratulálunk! –
érdeklődéssel hallgatta meg a Szövet-
ség elnökének tájékoztatóját, elisme-
rően szólt a szövetségi munka ered-
ményeiről, támogatásáról biztosította a
szervezetet. Megerősítette, hogy a köz-
társasági elnök vállalja a KNT felett a

fővédnökséget, azzal, hogy az elnök
úr ugyan nem tud a rendezvényen meg-
jelenni, de általa levélben fogja a részt-
vevőket köszönteni.

Elismerések nemzeti ünnepünk alkalmából

Bemutatkozás a Sándor-palotában
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Az első egy cél, a másik maga a BEOSZ.
Formája a katonanemzedékek találko-
zója (idén a huszadik!), szervezője a
Szövetség, támogatója a Honvédelmi
Minisztérium, együttműködő a Honvéd
Vezérkar és katonai szervezetei, meg-
tisztelő fővédnöke a Magyar Köztársa-
ság elnöke.

A katonanemzedéki találkozók nem
egyféle szabadidős tevékenységek: min-
den egyes rendezvény elősegítette a
generációk közötti – tettekben megnyil-
vánuló – szolidaritást, kezdetekben a
„megbékélést”, növelte az idősebb kato-
nák társadalmi elismertségét, emelte
a BEOSZ mint közösség megbecsült-
ségét. Képzések éppúgy voltak, mint
emlékező és emlékhelyteremtő prog-
ramok. Több, helyi együttműködést segí-
tő, nemzedéki találkozó is innen indult.
E találkozók nemcsak szolgálták a gene-
rációk közötti kapcsolatokat, hanem mint
cél és mint módszer kitűnő példát mutat-
tak a nemzedékek közötti társadalmi
egyenlőség „alkalmazására” is.

A mindenkori alaptétel egyszerű: a
honvédség kiemelt szinten ismeri el a
haza érdekében szolgálatot vállaló és
vállalt aktív és nyugállományú katoná-
it. A katonai hivatás azon szakmák közé
tartozik, melynél a szolgálati idő alatt szo-

ros kötelék alakul ki a társak, a szerve-
zet irányában. A közösen megélt kato-
nai élmények mindig is az érett kor külön-
leges emlékei közé tartoztak és tartoz-
nak ma is. A hivatásszerűen eltöltött több
évtized még ennél is szorosabb kapocs.
Az életpálya megbecsülése mindannyi-
unk közös és különös érdeke, e tétel sért-

hetetlenségének biztosítása a BEOSZ
egyik legfontosabb küldetése.

A XX. Katonanemzedéki Találkozó ren-
deltetése most is az aktív és a nyugál-
lományú katonák együttműködésének,
összetartozásának, egymásra utaltsá-
gának a hangsúlyozása, szolgálata, a
találkozó ünnepélyes és tanulságos prog-
ramjai segítségével az együttes tevé-
kenység élményszerű megvalósítása,
szemléletformálás, illetve az egyetemes
és a magyar katonai értékek továbba-
dása és fejlesztése.

A jubileumi találkozó erősítse azt a
magatartást, amelynek értelmében vala-

kinek/valakiknek az értékét
múltbéli tettei, illetve jelenkori
cselekedetei alapján elfo-
gadják, elismerik, megbe-
csülik. Az aktív generációk-
hoz tartozók számára tegye
hihetővé, hogy a társada-
lomnak – s benne a hon-
védségnek – idős emberként
is szüksége lesz rájuk, mi
pedig bizakodjunk abban,
hogy továbbra is a katona-
társadalom egyenrangú tag-
jaként vehetünk részt a hon-
védség számunkra is fontos
jövőjének formálásában.

Mindezek érdekében –
különösen a résztvevőktől – széles körű
egyetértést, együttműködést és elkö-
telezettséget kérek. Közös céljaink eléré-
séhez pedig erőt, egészséget, kelle-
mesen hasznos együttlétet kívánok.

SIPOS GÉZA

BEOSZ ELNÖK
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A Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetsége (BEOSZ) még alig néhány
hónapos múltra tekintett vissza, és máris
egy jelentős kihívás elé állította a nyolc-
vanas-kilencvenes évek fordulójára kiala-
kult politikai helyzet. A rendszerváltás
időszaka – mert erről van szó – a had-
sereg életében is történelmi léptékű
átalakulásokat hozott. A társadalomban
egy sor területen jelentős változások
mentek végbe, megváltoztak a politikai
körülmények, átrendeződtek az embe-
ri viszonyok. A demokratikus intéz-
ményrendszer kialakulásával, a társa-
dalmi önszerveződésekkel egy időben,
lehetőség nyílt, sőt a hadsereg belső
békéje szempontjából, mintegy szük-
ségletként fogalmazódott meg az akko-
ri katonai-bajtársi közösségek, a három
nagy generáció (a Magyar Királyi Hon-
védség, a Néphadsereg és a Magyar
Honvédség) tagjai között fellelhető
feszültségek enyhítése, az összetarto-
zás-érzésnek erősítése. Ezek, a világ-
nézeti, politikai, családi, neveltetésbeli,
katonai életútban és tapasztalatokban
egymástól lényeges különbözősége-
ket mutató emberek, a másságuk elle-
nére, legalább két területen közös jel-
lemzőkkel is rendelkeztek. Egyrészt,
valamennyien a nemzeti öntudat által
motiválva, a haza, a hon védelmét tekin-
tették életcéljuknak. Másrészt sajátos
összekötő kapocs volt közöttük, a sze-
mélyiségüket, lelkületüket meghatározó
katonasors, amelyet a katonai közös-
ségek egyik fontos eleme, a bajtársi szel-
lem hatott át.    

Az azonosság keresése

Amikor a BEOSZ úgy döntött, hogy a
katonanemzedéki találkozó megszer-
vezésével járó „aprómunkát” felvállal-
ja, abból indult ki, hogy a sok-sok aka-
dályozó tényező ellenére, az „ügy” nem
reménytelen, mivel a közös érdeklődés,
sorsközösség és felelősségérzet talaján
sikerülhet az egymástól akkor még
egyébként sok mindenben különböző
nézeteket valló és világnézeti meggyő-
ződéssel rendelkező embereket néhány
fontos témában közös álláspontra jut-

tatni. Úgy is lehet fogal-
mazni, hogy a Szövetség
az azonosságok talaján áll-
va vállalta fel a különböző-
ségekkel való szembené-
zést, és lehetségesnek tar-
totta a „Kézfogást a hon
védelméért.”  A szervezők,
a rendezvény célját, a
következőkben határozták
meg: „Társadalmi rend-
szerektől, és pártpolitikától
függetlenül, a katonák nem-
zet iránti elkötelezettségé-
nek erősítése, a nemze-
dékek… megbékélésének,
bajtársi összefogásának
szellemében”. A rendez-
vényen fontosnak tartották
hangsúlyozni, hogy minden
kollektív védelmi garancia,
hatékonyan működő szövetségi rend-
szer mellett is a nemzet, a haza védel-
méért az elsődleges felelősség minket,
állampolgárokat terhel, arról gondoskodni
elsődlegesen magunknak és a min-
denkori hatalomnak kell.

Példátlan kezdeményezés

Az első Katonanemzedéki Találkozót
1992. október 17–18-án tartották meg
Balatonkenesén. A rendezvény fővéd-
nöke dr. Für Lajos honvédelmi miniszter
volt, a szervezőmunkát a BEOSZ „vezér-
kara” vállalta fel, Kelemen József vezér-
őrnagy, a HM helyettes államtitkára,
elnök, Sztanó Géza nyá. vezérőrnagy
ügyvezető elnök, valamint a két tiszte-
letbeli elnök, Váradi Gyula vezérezre-
des és dr. Simon Sándor altábornagy
közreműködésével, támogatásával. 

Az eseményen 60 társadalmi, 9 kato-
nai és 3 egyházi szervezet vett részt,
akik 180 küldöttükkel valamennyi ittho-
ni és külföldi katonanemzedéket kép-
viselték. Részt vett a rendezvényen a
Honvédelmi Minisztérium és a Magyar
Honvédség Parancsnoksága, a kato-
nai kerületek, a katonai főiskolák taná-
rainak, hallgatóinak küldöttsége, vala-
mint a tartalékos tisztek és altisztek kép-
viselői. Ez a rendezvény akkor a kato-

naság esetében mindenféleképpen, de
talán még hazánk történelmében is a
maga nemében egyedülálló, példa nél-
küli volt. A honvédelmi miniszternek a
találkozó résztvevőihez írt levele, vala-
mint Kelemen tábornok elnöki megnyitó
beszéde érzékletesen összegezte a
találkozó célját, a vele szembeni elvá-
rásokat, és annak a honvédségben ural-
kodó emberi kapcsolatokra várhatóan
kifejtendő hatását. Dr. Für Lajos a talál-
kozó résztvevőihez írt levélben többek
között felhívta a figyelmet arra, hogy: „Ma
talán az utolsó alkalom arra, hogy az évti-
zedekkel ezelőtt megszakadt folytonos-
ságot újra megteremtsük, hogy a fiata-
labb nemzedékhez tartozó katonák újra
találjanak példákat az előttük járók mun-
kájában, hogy a ma aktív katonái kezet
foghassanak még élő elődeikkel.”    

A találkozó első napján dr. Móricz Lajos
nyá. ezredes, a Hadtudományi Társa-
ság elnöke a katonai szolgálat céljának,
tartalmának újszerű értelmezéséről adta
közre gondolatait. Ezt követően dr. Rázsó
Gyula professzor, a Hadtörténeti Intézet
és Múzeum (HIM) főigazgatója és dr.
Gosztonyi Péter hadtörténész tartottak
előadást. Dr. Szakály Sándor, a HIM osz-
tályvezetője, a katonai hagyományokat
választotta mondanivalója témájául. Dr.
Berki László szociológus professzor
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Katonanemzedéki találkozók 1992–2008 

„KÉZFOGÁS A HON VÉDELMÉÉRT” 
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pedig egy, a hadseregben végzett friss
felmérés tapasztalatait osztotta meg hall-
gatóságával. Szászvári Lajos alezredes
és Erdős László ezredes Az elesettek,
hősi halottak emlékének megőrzése
címmel tartottak referátumot. Másnap
délelőtt hajókirándulás volt Tihanyba,
ahol az apátság templomában ökume-
nikus istentiszteletet tartottak, délután
a találkozó résztvevői Veszprém-Juta-
son megkoszorúzták a magyar ejtőer-
nyősök emlékhelyét, ahol a Magyar Ejtő-
ernyős Szövetség ugrásokkal színesí-
tette a programot. 

Felfigyelt a sajtó

Az I. Katonanemzedéki Találkozó bizo-
nyította, hogy a honvédelem ügyéért
érzett felelősség, a sorsközösség képes

egy asztalhoz ültetni, egymással szö-
vetségbe állítani, a világ dolgairól külön-
böző felfogással, nézettel bíró embe -
reket. 

A találkozón az előadások mellett, fon-
tos szerep jutott a szekcióüléseknek
és a kötetlen beszélgetéseknek. A Had-
történeti Intézet és Múzeum (HIM) igé-
nyesen összeállított kiállításai, bemu-
tatói hasznos elfoglaltságot biztosítot-
tak. A kiállítás anyagát a HIM, Med-
nyánszky László, Vaszary János, Pór
Bertalan, Egry József, Frank Frigyes,
Kisfaludi Stróbl Zsigmond és Ladányi
Dezső katonai témájú alkotásaiból állí-
totta össze. Bemutatták a nemzeti
(Horthy) honvédség kitüntetéseit, kato-
nai jeleit, és volt egyenruha-bemutató
is. A vacsora előtt a Honvéd Együttes
(Balla-Tolcsvai: Testámentum című

játékképét adták elő) műsorára, vacso-
ra után, pedig Szalai Antal és népi zene-
karának bemutatkozására került sor. Az
első találkozó „ihlette” azt az 1992. év
végén Debrecenben a honvédelmi
miniszter által megnyitott kiállítást is, ami
15 tablón, a honfoglalástól, az 1848-ig
terjedő időszakig mutatta be a magyar
katonaság történetének fontosabb kor-
szakait, eseményeit.  Tehát a katona-
nemzedékek első találkozója bőséges
„táplálékkal” szolgált az értelemnek épp-
úgy, mint az érzelmeknek, ezért nem
véletlen, hogy tartalmi és módszertani
tekintetben is követendő példaként szol-
gált a további rendezvények számára.     

Az esemény felkeltette a sajtó érdek-
lődését is. A katonai folyóiratok mellett,
az országos és helyi újságok, több rádió-
műsor is tudósított az eseményről. Az
első találkozó résztvevőinek a Magyar
Honvédség katonáihoz intézett nyílt leve-
le kinyilatkoztatta a katonanemzedéki
találkozók, a katonagenerációk össze-
fogásának célját: „Most, amikor a hon-
védség átalakításával megteremtjük
nemzeti haderőnk alapjait, legyünk
közösen cselekvő részesei hazánk
demokratikus átalakításának, demok-
ratikus jogrendünk erősítésének, leg-
nagyobb kincsünk – hosszú idő után
visszanyert függetlenségünk – megvé-
désének.” 

1996 márciusától  a BEOSZ elnöki
tisztét Sipos Géza nyá. ezredes, az
ügyvezetői posztot Erdős László nyá.
ezredes töltötte be. Így a további kato-
nanemzedéki találkozók szervezésének
terhe elsősorban az ő vállukat nyom-
ta. Az előadások többsége továbbra is
katonai múltunkkal, hagyományainkkal,
a három katonageneráció összefogá-
sának szükségességével foglalkozott.
Megemlékeztek a magyar államiság
ezredik, Deák Ferenc, a „haza bölcse”
születésének kétszázadik, a Magyar
Királyi Honvédség megalakulása hat-
vanadik, a II. világháború befejezésé-
nek ötvenedik, az 1956-os forradalom
és szabadságharc negyvenedik évfor-
dulóiról (ez utóbbi rendezvényen olyan
ismert katonaszemélyiségek jelentek
meg, mint Kovács István, Király Béla,
Márton András és mások). 

Kapcsolat a missziókkal

2000-ben a IX. katonanemzedéki talál-
kozó programját az új évszázad, évez-
red köszöntése adta. Az előbbieken kívül
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a katonanemzedéki találkozókon tema-
tikusan feldolgoztak olyan témákat is,
mint a katonai hősiesség, hősök, eré-
nyek, eszmények, jelképek, valamint a
hagyományok elvi és konkrét jelentő-
sége, értelmezése, az MH vizuális és
arculati elemei, szimbólumrendszere
(csapatzászló, jelvények és jelképek sze-
repe és változásai stb.), a társadalmi
és politikai szervezeteknek a katonai
hagyományok ápolásában betöltött sze-
repe. Ezek a rendezvények adtak helyt
az alakulatok, a laktanyák, fegyverne-
mek, szakcsapatok története kutatási
eredményei nyilvánossá tételének, meg-
ítélésének.   

A IX. találkozó küldötteit Erdős Lász-
ló, a BEOSZ ügyvezető elnöke, az orosz-
országi Kotyelnyicsből – ahol a magyar
hadifoglyok kutatásával foglakoztak –
levélben köszöntötte. Egy évvel később,
amikor Toma András (az utolsó magyar
hadifogoly) ellátogatott a X. találkozó
résztvevőihez Balatonkenesére, nagy
lelkesedéssel, ünnepléssel köszöntöt-
ték, és a BEOSZ tiszteletbeli tagjává
fogadták. 

Katonanemzedéki találkozón avatták
fel a balatonkenesei honvédüdülő park-
jában az Obsitos Emlékművet, majd
később kialakították „ A Haza Hű Fiai
Emlékparkot” , amit átadtak az utókor
számára. 2003-ban levélváltás jött lét-
re a XII. találkozó résztvevői és az Irak-
ban szolgálatot teljesítő, magyar szál-
lítózászlóalj katonái között, hasonló
módon keresték fel a más missziókban
szolgálatot teljesítő magyar katonákat is. 

A XIII. Katonanemzedéki Találkozót
2004. október 1–3-a között tartották meg
Balatonkenesén. Ekkorra a három kato-
nageneráció lassan kettőre fogyatkozott.
Az évek múlásával a kitűzött célok, fel-
adatok egy részét megoldották, más
részüket az idő oldotta meg, és menet
közben újabb feladatok is keletkeztek.
Új, vagy újszerű teendőket vetett fel a
Szövetségen belül a hagyományőrzés,
a kegyeleti gondoskodás, az érdekkép-
viseleti tevékenység, a rendvédelmi és
rendészeti szervezetekkel való együtt-
működés. Kapcsolatfelvételt és közös
munkát igényelt a civil szervezetekben
folyó katonai hagyományőrzés. A „még
mozogni tudók” számára továbbra is
erkölcsi és bajtársi kötelesség maradt
mindazok emlékének ápolása, tetteik
feledhetetlenné tétele, akik önként, vagy
parancsra életüket áldozták a haza
védelméért folyó küzdelmekben. 

A XIV. és XV. találko-
zókat (2004-ben és
2005-ben), a korábbiak-
ban megszokottól eltérő-
en két helyszínen (első
nap Budapesten, majd
Balatonkenesén) ren-
dezték meg. 2009-ben a
XVIII. találkozót az útke-
resés jegyében három
régió (DAR, ÉMR,
NYDR), „Kistérségi Kato-
nanemzedéki Találkozó-
ként” szervezték, más-
részt, május 11–12-én
Balatonkenesén a tag-
szervezeti vezetők és a
BEOSZ vezető testületei
számára szakmai össze-
vonást tartottak. Ez utób-
bi rendezvényen jelen-
tette be 14 BEOSZ tag-
szervezet, a Rendvédel-
mi Nyugdíjas Egyesüle-
tek Országos Szövetsé-
gének (RENYOSZ) meg-
alakulását.

Jubileumi 
állásfoglalás

A Katonanemzedéki Ta -
lálkozó sorozat második
felében megtartott ren-
dezvények többek között
foglakoztak a 2004-ben
történt önkéntes haderő-
re történt áttéréssel.
(Iváncsik Imre, a HM
államtitkára, valamint
Mikita János vezérőr-
nagy, a HM VKF törzs-
igazgatója előadása erről
szólt). Nemzeti és kato-
nai hagyományaink éppen aktuális témá-
ival. Ennek kapcsán dr. Tóth Sándor nyá.
ezredes, az 1956-os Forradalom és Sza-
badságharc 50. évfordulójáról, Worth
Imre a Szent Korona történetéről, dr. Hol-
ló József a nemzeti jelképekről, zász-
lókról tartottak érdekes előadásokat
(ekkor sor került a Szent-Korona máso-
lata és a történelmi zászlók helyi meg-
jelenítésére). A MEBSZ egy érdekes
program sorozattal mutatta be a mai
magyar ejtőernyőzést és annak történeti
eseményeit. A BEOSZ meglévő jelképei
(jelvény, póló, BEOSZ zászló, nyak-
kendő) is tovább bővültek, a honvédel-
mi miniszter által adományozott és a XIV.

találkozón átadott „Nemzeti Zászlóval.”
A BEOSZ megalakulásának 20. évfor-
dulója alkalmából, a tizenkilencedik kato-
nanemzedéki találkozó „Jubileumi állás-
foglalást” fogadott el és tett közzé. 

A balatonkenesei rendezvényeken az
őrezred és több hagyományőrző szer-
vezet, tartott magas színvonalú bemu-
tatót, a Légierő Zenekar, és a BEOSZ
„Veterán Zenekara,” pedig igényes
műsorral szórakoztatta a résztvevőket.
A XIV. találkozó egyik fontos esemé-
nye, újdonsága volt a BEOSZ Emléké-
rem, a tizenötödik találkozóé pedig a
Katonák példaképe díj első alkalommal
történő átadása. 
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Feldolgozni – közzétenni 

Összegzésként elmondható, hogy a
katonanemzedéki találkozókon sikerült,
a korábban egymástól különböző állás-
ponttal rendelkező, érzelmekben és esz-
mékben egymástól elkülönült katona-
nemzedékeket, azok képviselőit viszony-
lag közös álláspontra juttatni. A hozzá-
szólások, felszólalások, viták során, az
estek többségében a szervezők azo-
kat a témákat, nem kellőképp tisztázott
kérdéseket állították az érdeklődés
középpontjába, amelyek a különböző
generációkat azonos, vagy közel hason-
ló módon foglalkoztatták, nemzetünket,
illetve honvédelmünket meghatározó
módon érintették.  Ez a rendezvényso-
rozat jellegét, a résztvevők összetéte-
lét tekintve a haderő történetében min-
den bizonnyal, de valószínű, hogy a
magyar történelemben is a maga nemé-
ben egyedülálló. A katonanemzedéki
találkozó a nemzeti egység és egyet -
értés megteremtésére irányuló úton,
annak idején minden nemzeti erő szá-
mára példaértékű tettnek, eseménynek
számított.   

A találkozók törekvéseikben, célkitű-
zéseikben olyan, a hon védelmével, a
hazafisággal összefüggő eszmeiséget,

nemzeti értékeket testesítettek meg,
amelyekkel messze megelőzték korukat
(a bajtárs kifejezés, a bajtársi szellemi-
ség használata, és mint fogalom újra-
értelmezése, a haza védelme iránti elkö-
telezettség újragondolása, illetve a nap-
jainkra használatossá váló Ludovika
szellem felélesztése, akkoriban még
útkereső vállalkozásnak számított).   

Ami a jövőt illeti, a tapasztalatok azt
igazolják, hogy a katonanemzedéki talál-
kozóknak új szellemiséggel, a megúj-

hodás folyamatos képességével kell foly-
tatódniuk tovább. A hagyományápolás,
a katonaemlékek, -emlékhelyek feltárá-
sa, gondozása, a múlt értékeinek kuta-
tása, és ezeknek gyakorlatban történő
hasznosítása, a most már lassan a múlt
homályába tűnő második katonagene-
rációs örökség értékeinek, az újabb
nemzedékek számára történő átadása,
a honvédelmi vezetés és a nagy lét-
számú nyugdíjas katona közötti infor-
mációáramlás biztosítása, érdekek köz-
vetítése és védelme, a BEOSZ tag-
szervezetek és a tagság számára tör-
ténő elérhetőségének biztosítása.  

A huszadik (jubileumi) évforduló jegy-
é ben sikerült a katonanemzedéki talál-
kozók történéseit jelentős mértékben
pontosítani, ennek során sok dokumen-
tumot (leveleket, beszédek eredeti szö-
vegét, fényképeket, sajtóforrásokat, és
így tovább) összegyűjteni és feldolgoz-
ni, így egy viszonylag komplettnek tekint-
hető anyagot összeállítani. A jövő szem-
pontjából kívánatos lenne ezt  a most
elkészült nagy terjedelmű, a régmúlt-
ból származó anyagot, egy komplett rend-
szerben a köz számára hozzáférhető-
vé tenni, archiválni. Ezzel a vállalkozás-
sal a Szövetség biztosíthatná e doku-
mentumoknak az utókor számára tör-
ténő megőrzését, hasznosításának lehe-
tőségét. Ebből kiindulva a következő évek
tennivalói között talán sor kerülhetne a
BEOSZ több mint két évtizedes mun-
kájának ehhez hasonló formában tör-
ténő alapos, magas szakmai igényű fel-
dolgozására, és közzétételére is.

FEKETE ISTVÁN NYÁ. EZREDES,
RÉGIÓVEZETŐ, 

A BEOSZ ALELNÖKE
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„KÉZFOGÁS A HON VÉDELMÉÉRT”

A katonanemzedékek 1992. évi találkozójának nyílt levele a magyar katonákhoz.

Kedves Barátaink! Bajtársak!
Tisztelettel köszöntünk benneteket, szeretett hazánk aktív védelmezőit, az 1992.

évi Katonanemzedékek Találkozója alkalmából.
Jelszavunk alapján kérjük, hogy jelképesen és ténylegesen is fogjunk kezet, mi, a

különböző nemzedékek és korosztályok képviselői a honvédelem érdekében. 
Meggyőződésünk, hogy az a nép, amelyik megtagadja múltját, amelyik nem emlé-

kezik meg elődeiről, előbb-utóbb eltőnik a történelem színpadáról. 
Talán ez az utolsó alkalom egy új gondolkodás- és cselekvésmódra, arra, hogy a

fiatalabb nemzedékhez tartozó katonák újra példákat találjanak az előttük becsülettel
szolgálatot teljesítők munkájában. 

Most, amikor a honvédség átalakításával megteremtjük nemzeti haderőnk alapjait,
legyünk közösen cselekvő részesei hazánk demokratikus átalakításának, demokratikus
jogrendünk erősítésének, legnagyobb kincsünk – hosszú idő után visszanyert függet-
lenségünk – megvédésének. 

A katonanemzedékek együvé tartozása érzésének elmélyítésével járjunk élen a magyar
katonaeszmény és -becsület helyreállítására irányuló tevékenységben, hiszen jele-
nünk és jövőnk összefügg a nemzet sorsának alakulásával.

A múlt megismerése, a jelen megértése, együvé tartozásunk és közös felelőssé-
günk tudata alapján jó egészséget és további becsületes szolgálatteljesítést kívánunk. 

Bajtársi üdvözlettel: 
a Katonanemzedékek Találkozójának résztvevői    

Magyar Honvéd 1992. október 23-i száma.                   

Bajtarsi hirlevel III_2011:Bajtarsi hirlevel marcius uj.qxd  2011.09.28.  14:07  Oldal 29



Több mint két évtizedes történetünkben
az alapítók által megfogalmazott célok
mindvégig jelen voltak és vannak, ha
nem is egyforma hangsúlyokkal. Küldött,
választmányi és elnökségi üléseinken,
egyéb fórumainkon rendszeresen érté-
keltük céljaink megvalósítása érdeké-
ben végzett munkánkat. 10., 15., 20.
évfordulós kiadványainkban, a Bajtársi
Hírlevélben törekedtünk egy-egy rész-
terület elemzésére, az elért eredmények
bemutatására. Így mindhárom kiadvá-
nyunkban és újságunkban esett szó a
magyar katonai hagyományokat ápoló,
sőt teremtő tevékenységünkről, azon-
ban olyan összegző értékelés, mint a két
évtizedes érdekvédelmi munkánkról szó-
ló, 2010-es, Ocsovai János bajtársunk-
nak köszönhető jelentés az érdekvé-
delemről, nem készült. Fekete István
összegző munkája eredményeként, az
elmúlt évi kiadványunkban vált köz-
kinccsé a katonanemzedéki találkozók,
immár két évtizedes története. Most a
XX. katonanemzedéki találkozó, amely
általunk teremtett érték és hagyomány,
kínál alkalmat arra, hogy áttekintsük a
magyar katonai hagyományok ápolása

terén végzett munkánkat, s erre épít-
ve alapozzuk meg hagyományápoló stra-
tégiánkat.  

Az elnökség határozata alapján elkez-
dett összegzés során döbbentünk rá
arra, hogy olyan munkáról van szó,
amelynek csak a felszínét tudjuk bemu-
tatni, ami csak arra elegendő, hogy egy
stratégiát megalapozzon. Hagyomány -
ápoló munkánk olyan sokrétű, sokszí-
nű és mélységű, hogy annak tudomá-
nyos igényű feldolgozására, több időre
és igen sok bajtársunk lelkiismeretes,
áldozatos munkájára lesz szükség. Már-
pedig ezt a munkát el kell végeznünk,
mert az elmúlt húsz év során olyan sok
BEOSZ-os érték teremtődött, amely
egyedülálló a civil társadalom, ezen belül
a honvédelmi ágazathoz tartozó civil
szerveződések körében. 

A BEOSZ tagszövetségei, tagegye-
sületei révén abban tűnik ki, hogy a
magyar hadtörténelem egészét fogja
át Árpádtól a jelenlegi békefenntartókig.
Ezt úgy fogalmazhatnánk meg, hogy
az egészet tekinti magáénak s ebből
fakadóan nagyon sokszínű hagyomá-
nyápoló közösség vagyunk. 

Szövetségünknek vannak nemzetkö-
zi – elsősorban Kárpát-medencei – kap-
csolatai, amelyekben mindenekelőtt az
összetartó szálakat próbáljuk erősíte-
ni s gyengíteni az elválasztókat. Nem-
zeti történelmünk tragikus vonulatához
tartozik, hogy vesztett háborúink, levert
szabadságharcaink, elbukott forradal-
maink vagy éppen szövetségeseink,
vagy állami berendezkedésünk követ-
keztében, a magyar katona önként vagy
kényszerből, már az Európai Uniót meg-
előzően európaivá vagy éppen világ-
polgárrá vált. Nemzetközi kapcsolatain-
kat erősítik és csodálatra méltó hagyo-
mányápoló munkát folytatnak tagszö-
vetségeink és egyesületeink. E terüle-
ten kiemelkedik a MEBSZ munkája.
Reméljük, hogy Szövetségünk eddigi
tapasztalatait felhasználva leszünk a
rendőr és határőr-hagyományoknak
keretet adó civil szerveződés is.  

A húsz évre visszatekintve méltán
lehetünk büszkék azokra az országos
méretű akciókra, amelyek áthatották
hagyományápoló munkánkat. Ilyenek
voltak a Magyar Honvédség 150, 160
éves évfordulói vagy a nemzeti évfor-
dulós ünnepségsorozat.

Hagyományápoló munkánk egyik jel-
legzetes vonása, hogy tagegyesületeink
mintegy egyharmada még a Szövetség
megalakulása előtt, majd az eltelt húsz
év során nevet választott, és ápolja név-
adója hagyományait. Áttekintve a név-
választást azt kell megállapítanunk, hogy
közösségeink számára legvonzóbb sze-
mélyiségek a reformkorhoz és az
1848–49-es forradalom és szabadság-
harchoz kapcsolódnak. A XX. század
kezdetéig államiságunk és hadtörté-
nelműnk minden korszakából vannak
neves személyek, államférfiak, hadve-
zérek és sikeres katonák. Csaba király-
fi és Szent László, a Hunyadiak és Zrí-
nyiek, Dózsa Györgyöt sem feledve
Bethlen Gábor és a Rákócziak, majd a
dicső szabadságküzdelem negyven-
nyolcas katonái. Kivételt képeznek a
Bolyaiak és Puskás Tivadar. Ami az átte-
kintésből is kitűnik, baj van a XX. szá-
zadi hősökkel, azok ideológiákhoz kötött,
máig le nem tisztult értékelésével s
hagyományainkba való beépülésével.
Pedig két háború, a Tanácsköztársaság

8

Szövetségünk, alapításától kezdve, kiemelt feladatának tekin-
tette a honvédelem ügyének szolgálatát, ennek alárendelten a
katonák érdekvédelmét, a magyar katonai hagyományok ápo-
lását és a honvédelmi nevelést. 

A hagyományápolásról
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honvédő harcai, több forradalom és sza-
badságküzdelem ontotta a magyar vért
s termettek abból hősök, ezer szám-
ra. Platthy József és Kablay Lajos tet-
tei példát adnak egy-egy közösségnek.
Tagszervezeteink kétharmada hagyo-
mányként hordozza azt a nevet, ame-
lyet az évtizedek távlatába visszate-
kintve, csak más közösségekhez viszo-
nyított megkülönböztetésként vett fel.
Nem szabad lebecsülnünk a „honvéd”,
a „határőr”, „rendőr” és a „bajtárs” sza-
vainkat, amelynek elfogadtatásában
szövetségünknek említésre méltó érde-
me van, és más, az egyesületeink neve-
iben előforduló szavaink közösséget,
szolidaritást, együvé tartozást kifejező
jelentéseit. 

Az új civil törvény 2012. januártól új
bejegyzésre kötelez minden civil egye-
sületet. Ez lehetőséget teremt új nevek
felvételére s ezáltal újabb hagyományok
teremtésére.

Tagszervezeteink hagyományápoló
tevékenységének sokszínűségét, vál-
tozatosságát és mélységét, amely már
a társadalom- és csoportpszichológia
területeire vezet, csak jelzés szintjén
lehet felvillantani. Itt és most nem lehet
bemutatni száz közösség hosszabb-
rövidebb ideje tartó hagyományápolá-
sát s hagyományteremtését. Szövetsé-
günk minden egyes szervezetében jel-
lemző a nemzeti és állami ünnepeink-
ről, beleértve az október 6-i nemzeti
gyásznapot is, való megemlékezés.
Katonáink, határőreink, rendőreink és
más rendvédelmi szervekhez tartozók
követik saját hagyományaikat, ezek
közül csak a Honvédelem Napjához kap-
csolódó sokszínűséget emelném ki. Szö-
vetségünkben gyökeret vert a Hősök
napja, amely a rendszerváltás előtt gyer-

meknapi rendezvényeknek adott helyt.
Ma megfér egymás mellett mind a ket-
tő. Egyre több szervezetünk találja alkal-
masnak a hősök előtti tisztelgést, a
háborúkban életüket áldozókról való
megemlékezést a halottak napján. Szö-
vetségünkben elfogadottá vált az idő-
sek napi rendezvénysorozat, amely a
kor tisztelete mellett, ha szerény mér-
tékben is, lehetőséget biztosít az élet-
teljesítmények elismerésére. Vannak
szervezeteink, amelyek fontosnak tart-
ják a május 9-i megbékélés, a június
4-i nemzeti összefogás és a november
11-i veteránok napjai tartalommal való
megtöltését. Szövetségünk egészében
előtérbe kerültek az I. és II. világhábo-
rúban, az 1956-os forradalom és sza-
badságharcban elhunyt hősökről és
áldozatokról való megemlékezések. Van
olyan egyesületünk, amelybenmegem-
lékeznek a mintegy 60 000 zsidó mun-
kaszolgálatosról, mások a holokauszt-
ról. S van emlékápolója Gidófalvy Lajos
főhadnagynak, az embermentőnek és
hős ellenállónak, és annak a Reviczky
Imre m. kir. alezredesnek, zászlóaljpa-
rancsnoknak, aki mélységes humaniz-
mustól áthatva kezelte a halálra ítélt
„muszosokat”, s mentette a megsem-
misítésre kijelölt zsidó honfitársainkat.
Egyre inkább gyökeret ver a hosszú ide-
ig elhallgatott, a máig fel nem dolgo-
zott, Mohácsot és Világost követő nem-
zeti katasztrófa, a Don menti harcokban
elpusztult magyar hadsereg tagjainak
visszafogadása a nemzeti közösségbe.
A családokéból sohasem kerültek ki.
A doni áttörés évfordulóját egyre több
szervezetünkben használják ki az emlé-
kezésre, s az igen sok helyen hiányos
nemzeti tudatunk foltozgatására. Ebben
a munkában elévülhetetlen érdemei
vannak a néhai Kéry Kálmán vezérez-
redes által életre hívott, a M. Kir. Hon-
védség történetének hiteles feltárásá-
ban, bemutatásában és a hagyományok
megalapozásában jeleskedő Honvéd
Hagyományőrző Egyesületnek, Butt-
ka Gusztáv vezetésével. Több szerve-
zetünk is foglalkozik hősi sírok, MN, MH
halottai nyughelyeinek ápolásával, hábo-
rús hadisírok feltárásával s az ezek-
hez kapcsolódó helyi hagyományok ápo-
lásával. Ez a területe a kegyeleti és
hagyományápoló munkának, az idei
évtől, a HM Társadalmi Kapcsolatok és
Hadisírgondozó Hivatal révén, anyagi-
akkal is alátámasztott, szervezett formát
öltött. 

Egy széles területe a katonai hagyo-
mányápolásnak a haderőnemi, fegy-
vernemi és szakcsapatok hagyomá-
nyainak ápolása. Amíg a HOHE első-
sorban a Magyar Királyi Honvédség
hagyományaira összpontosít, addig
másik két tagszövetségünk a MEBSZ
és a MVRSZ az ejtőernyőzés és a repü-
lés hagyományainak feltárásán, meg-
őrzésén munkálkodik. Tagszövetsége-
inken kívüli egyesületeink, tagságuk
összetételének megfelelően, elsősor-
ban a II. világháború utáni magyar had-
erő fegyvernemei és szakcsapatai
hagyományait teremtették meg és ápol-
ják, hivatástudatuk által meghatározot-
tan. Ilyen átfogó katonai hagyomány-
ápolást a BEOSZ-on kívül egyetlen civil
szerveződés sem végez. Igaz ugyan,
hogy nem ápolunk huszár hagyomá-
nyokat s a honfoglalás kori íjászat sem
vert gyökeret, de a modern hadseregek
fegyvernemi hagyományai a legszéle-
sebb körűen a Szövetségünkben lel-
hetők fel. Gondoljunk csak Gábor Áron-
ra és a tüzér hagyományokat ápolók-
ra, a debreceni, tatai, nyíregyházi, szek-
szárdi bakákra, majd gépesített lövé-
szekre, a szabadszállási, verpeléti harc-
kocsizókra, a szegedi, szentesi műsza-
kiakra, a váci híradókra, a kalocsai és
győri légvédelmi rakétásokra, a tapolcai
rakétásokra és a hadosztályok kisra-
kétásaira, a szolnoki, pápai, taszári és
kecskeméti repülőkre és sokan mások-
ra, a teljesség igénye nélkül megem-
lítve néhányukat. 

A fegyvernemi hagyományokon túl-
menően még élő, napi gyakorlat a már
megszűnt vagy még működő katonai
szervezetek konkrét tradícióinak ápo-
lása. Az ehhez kapcsolódó nyugdíjas-
találkozókat eddig a HM is támogatta. A
nehezedő körülményeket jelzi, hogy a
nyíregyházi nyugdíjasoknak, hagyo-
mányőrzőknek a szolnoki ellátók biz-
tosítják az ételt. De nem akkor, amikor
azt a hagyományápolás kívánná. Öté-
venként rendszeresek a 7. és 15. had-
osztályok találkozói, amelyeknek
BEOSZ egyesületek a szervezői. Van
hagyományőrzője a losonci 25-ös gya-
logezrednek, s több alegységnek és
egységnek a M. Kir. Honvédségből és a
Magyar Néphadseregből.  Szövetsé-
günk tagjai és egyesületei körében tárul
fel a tiszt- és tiszthelyettesképzés tör-
ténete és hagyománya. Büszkék
vagyunk arra, hogy a II. világháború ide-
jén létesített hadapródiskolák emlékét,
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hagyományait a HOHE keretében hat
baráti, illetve bajtársi kör ápolja. Nem men-
nek feledésbe a Ludovika és a Zrínyi aka-
démiák, a tiszt és tiszthelyettes képző
iskolák – gondoljunk csak a fogalommá
vált Jutasra, a szolnoki Kiliánra, a szen-
tendrei Kossuthra, a budapesti Bolyaira
és sok más tisztképzőre, a katonai közép-
iskolák és kollégiumok sokaságára.

Hagyományápolásunk egy sajátos
területe, meghatározóan csak ránk jel-
lemzően, a nemzeti kultúra és érze-
lemvilág részét képező katonadalok
megőrzése, ápolása és átmentése a
következő nemzedékekre. Húszéves tör-
ténetünkben sok dalárdánk, népdalkö-
rünk volt. Jelenleg tíz egyesületünk
működtet dalkört. Ők az éltetői ennek
a sajátos, a honvédelemhez kötődő, az
évszázadok során csiszolódott népdal-
kincsnek. Egyesületeink környezetében
a hazafiúi érzület közvetítői ők. Az elmúl
évtizedekben többször teremtettünk
alkalmat bemutatkozásukhoz. Ott voltak
kisebb-nagyobb rendezvényeinken, a
néhány éve Marcaliban és az idén Szé-
kesfehérváron szervezett dalostalálko-
zónkon. Voltak és vannak zenekaraink.
Hallhattuk a szentendreieket többször,
s most az Obsitos nevet viselő nyugál-
lományú katonazenészeinkre lehetünk
büszkék. Fekete József és Katona János
bajtársainknak köszönhetően van a Szö-
vetségünknek indulója.

A katonai hagyományápolásban fon-
tos szerepet töltenek be a tárgyak, azok,
amelyek a mindenkori katonát körülve-
szik. Múzeumainknak, amelyek nem a
hadtörténeti tárgyak őrzésére szako-
sodtak, felbecsülhetetlen kisegítői azok
a BEOSZ tagszervezetek által létreho-
zott múzeumok, emlékszobák, állandó

vagy ideiglenes kiállítások, haditechni-
kai parkok, amelyek az elmúlt húsz év
során szerte az országban létesültek és
létesülni fognak, de sajnos saját magunk
hibájából nem közismertek. Pedig egy-
egy városba ellátogatva, értékes gyűj-
teményekkel találkozhatunk. Így a jános-
halmi légvédelmi tüzér, a tapolcai vegyes
katonatörténeti, a ZMNE híradó, a szek-
szárdi Baka, a fonyódi Lányi Antal, a
Nagyatádi Haditechnikai Park és Hadi-
technikai Múzeumokat ajánljuk a tag-
szervezetek és a magyar társadalom
figyelmébe. Vannak értékes emlékszo-
báink Vácon és Taszáron, Szabadszál-
láson és Rétságon, Kiskunfélegyházán,
Kalocsán, Karcagon, Csongrádon Szom-
bathelyen és más helyeken. Nagyobb
méretű haditechnikai eszközök őrzői az
egyesületek által létrehozott haditech-
nikai parkok. Büszkék vagyunk a nagy-
atádira, a szabadszállásira, a taszári
repülő, a kalocsai légvédelmi emlék-
parkok alkotóira. Szinte minden szer-
vezetünk őriz kisebb-nagyobb tárgyakat,
történeti múltat őrző albumokat, tabló-
kat és maketteket. Egyedülálló a buda-
pesti Bem József Bajtársi Egyesület
2000 kötetes könyvtára.

A mindenkori haderő jellemző vonása
egy sajátos szimbólumrendszer hasz-
nálata. Ismertek Árpád-kori szimbólu-
maink, a Hunyadiak és Rákócziak által
használtak. Közel állnak hozzánk az
1848–49-es honvédek ereklyéi s sza-
porodnak a Magyar Királyi, a demokra-
tikus Honvédség, a Magyar Néphad-
sereg és a jelenlegi Magyar Honvédség
birtokunkba kerülő szimbólumai, emlék-
tárgyai. A zászló, ezen belül a csapat-
zászló jelentőségéről e körben nem kell
hosszas fejtegetésbe bonyolódni. Egye-

sületeink egyre nagyobb számban ren-
delkeznek történelmi zászlókkal. Sza-
badszálláson Hunyadi Mátyás zászló-
másolatát, Kalocsán a Rákóczi-sza-
badságharc, Szekszárdon pedig 48-as
toborzó zászlókat őriznek. Sok szerve-
zetünk becses ereklyéi elsősorban a
közelmúlt katonai szervezeteinek ere-
deti csapatzászlói. Őriznek ilyeneket
Szabadszálláson, Kalocsán, Jánoshal-
mán, Kiskunfélegyházán, Csongrádon.
A nyírbátori határőröknek is féltve őrzött
kincse a megszűnt Határőr Igazgatóság
csapatzászlaja. Talán az utókor bajtár-
si ereklyeként tartja majd számon azo-
kat az egyesületi zászlókat, amelyeket
egyre nagyobb számban birtokolnak tag-
szervezeteink.

Hagyományápolásunkban fontos sze-
repet töltenek be az emlékjelek s azok
az emlékhelyek (általános és kegyeleti),
amelyek kiemelkedő hősöknek, hős-
tetteknek, katonai közösségeknek állí-
tanak maradandó emléket. Az általunk
az elmúlt húsz év során állított szob-
roknak, emlékműveknek, emlékoszlo-
poknak, emléktábláknak, kopjafáknak a
száma olyan sok, bátran mondhatjuk
közel ezres nagyságrendű, hogy azok
számbavétele és bemutatása egy külön
tanulmányt igényel. Pedig ez a tevé-
kenységünk jelzi legátfogóbban hagyo-
mányápolásunk sokszínűségét. Köszö-
net érte a cselekvő közösségeknek.
Emlékjeleink sok helyen sűrítetten jelen-
nek meg s emlékhely formát öltenek.
Szövetségünk büszke a Várpalotán és
Balatonkenesén létrehozott és folyama-
tosan ápolt emlékhelyeire. Szerte az
országban több, általunk kezdeménye-
zett és létrehozott emlékhely létezik.
Tapolcán Nemzetközi Katonai Emlék-
park, Szabadszálláson Alakulatok
Emlékparkja, Honvéd Emlékhely és
Parancsnokok Parkja, Csongrádon és
Kiskőrösön elhunyt katonák emlékhe-
lye, Taszáron és Szolnokon emlékfalak,
Vácon a Híradó, Szolnokon a Kablay
tér hirdeti elmúlt korok s a közelmúlt kato-
nahőseinek emlékét. Szövetségünk
szervezetei, tagjai kiveszik részüket a
kegyeleti emlékezésekből is. Vannak tisz-
tán katonai temetők ahol szervezete-
ink közül többen szerepet vállalnak a
sírok ápolásában, illetve emlékező ren-
dezvények szervezésében. Elismerés-
re méltó munkát végeztek ezen a terü-
leten Nacsa Ferenc bajtársunk veze-
tésével a tapolcaiak. A szegedi refor-
mátus temetőben, bajtársi körünk tagjai

10
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204 sírt hoztak rendbe, nem kevés anya-
gi áldozattal. Sopronbánfalván a mintegy
2500 elhunyt katona emlékének meg-
őrzésében működnek közre tagjaink. Az
ostffyasszonyfai hadifogoly-temetőben
rendszeres a megemlékezés az elhunyt
katonákról. Kultusza van Nyíregyházán
az I. világháborúban mintegy kilenc nem-
zet tagjaiból elhunyt 2800 katona földi
maradványait magába foglaló Hősök
temetőbeli megemlékezéseknek, ame-
lyek 1918-tól rendszereken átívelnek.
Van ott sírkertjük külön a 48-asoknak,
s emlékük ápolásában kiveszi részét
egyik tagszervezetünk. Vannak katona-
sírok, kegyeleti emlékhelyek nemzeti tör-

ténelmünk minden időszakából, ame-
lyeknek ápolásában, az ott nyugvók
emlékének megőrzésében tevékenyen
működnek közre tagegyesületeink, szer-
te az országban. Tagszervezeteink a
hadkiegészítő parancsnokságokkal
együttműködésben részt vesznek a
Magyar Néphadsereg és Magyar Hon-
védség halottai emlékének ápolásában.
Az emlékápolás módszerei sokfélék a
halottak napi megemlékezéstől az évfor-
dulós rendezvényekig.

Hagyományápolásunk sajátos terü-
lete a hagyomány, a távoli és közelmúlt
szereplőinek, cselekedeteinek megörö-
kítése. Ennek formái az elmúlt húsz
évben is sokat változtak. A hagyományos
könyv mellé felsorakoztak a digitális esz-
közök. Ma már az események CD-, DVD-
lemezeken és videofilmeken örökítőd-
nek át az utókornak, s számuk egyre
gyarapszik. 12 000 főt számláló jelen-
legi s elhunyt tagjaink közül igen sokan
vállalkoztak a történelem egyes darab-
jainak megörökítésére. Így születtek meg

a szövetség egészének történetét bemu-
tató évfordulós kiadványaink. 15 éves
múltját dolgozta fel a HOHE és a MEBSZ
is egy-egy évfordulós kiadványban. Ilyen
jellegű hagyományrögzítéssel még adó-
sak a veteránrepülők. Tagegyesületeink
között is vannak szép számmal, akik
egy-egy kerek évforduló alkalmából
összegzik múltjuk legfőbb történéseit.
Áttekintve a „se szeri se száma” könyv
és kiadvány többségét, amelyek a kato-
nai hagyomány és hagyományápolás
maradandó alapjai, igen sokféle cso-
portosítás végezhető el. Vannak közöt-
tük emlékiratok és visszaemlékezések.
Igen sok a helyőrség és laktanyatörté-

net. Egyre több katonai szervezet, tan-
intézet története tárul fel a rég- és a
közelmúlt homályából. Több szerveze-
tünk örökítette meg névadója emlékét.
Feltárulnak előttünk egyes fegyverne-
mek, szakcsapatok történetei is. Az utób-
bi időben szaporodnak a doni kataszt-
rófát feltáró kiadványok. De feltárulnak
előttünk a szovjet csapatkivonás közel-
múlt s a békefenntartás jelenlegi epi-
zódjai, vagy említhetném a várpalotai
lőtér történetének feldolgozását is. Kato-
na helytörténész bajtársaink is hozzá-
járulnak ahhoz, hogy a hagyomány
tovább öröklődjék s nemzeti történe-
tünknek egy-egy szelete a valóságot job-
ban tükröző állapotban lehessen a nem-
zeti tudat része.

Hagyományátadásunk egy másik fon-
tos területe az ifjabb korosztályokkal való
találkozás. Igen sok egyesületünk és igen
sok tagunk működik ezen a területen.
Iskolákkal tartott közös rendezvények,
az iskolákban folytatott honvédelmi neve-
lés, a fiatalok meghívása és bekapcso-

lása a hagyományápolásba sok helyen
és sokféle módszerrel történik. Puskás
Tivadar Bajtársi Egyesületünk a Nagy-
kátai Kossuth Lajos Hagyományőrző
Tüzér Csapat ifjú tüzéreivel tartja a kap-
csolatot. Kisbéri szervezetünk a „Mun-
dér Becsülete Honvédelmi Nap” kere-
tében végzi hagyományápoló munkáját.
A Nyíri Honvéd Egyesület évente 120
szabolcsi fiatal részére szervezi meg
a „Szabolcsi honvédek nyomában” címet
viselő honvédelmi-hagyományápoló ren-
dezvényét. És lehetne folytatni a sort
ezen a területen is.

Hagyományápoló munkánkat nem
egyedül végezzük. Vannak partnere-
ink szép számmal a honvédelmi ága-
zat területén, valamint civil szerveze-
tek és intézmények között egyaránt. Leg-
főbb anyagi támogatónk a Honvédelmi
Minisztérium. Tagszövetségeink és tage-
gyesületeink együttműködő partnerei-
nek száma végtelen. Együttműködnek
állami és önkormányzati szervekkel, párt
és társadalmi szervezetekkel, a társa-
dalom különböző csoportjaival, csalá-
dokkal és egyénekkel egyaránt. Vannak
együttműködő partnereink Európában
és szerte a világon.

Húszéves hagyományápoló munkánk
áttekintése, értékelése csak akkor lehet
teljes, ha szólunk hiányosságainkról is.
Az elhangzottak elsősorban az önzetlen
munka megnyilvánulásai. Vannak olyan
szervezeteink, ha nem is sokan, ame-
lyek nem érzik ennek az áldozatválla-
lásnak a fontosságát. Szövetségünk for-
rásai szűkösek, azonban tehetnénk és
adhatnánk erre a területre többet, és a
keveset is célirányosabban. Elnöksé-
günkben nincs helyén kezelve ennek
a területnek az irányítása, koordinálása,
segítése. Ezzel egy alelnöknek kelle-
ne foglalkoznia. Szövetségünk vezeté-
sének, mint az ágazathoz tartozó leg-
nagyobb hagyományápoló szervezet-
nek, kezdeményezőbbnek kell lennie.
Nincsenek kihasználva a tisztán katonai
hagyományápolással foglalkozó civil
szervezetekkel való együttműködésből
adódó lehetőségek. Ez a sokirányú és
sokszínű munka nem kellően ismert a
Szövetségen belül, s azon kívül sem.
Szövetségünk ez irányú munkája olyan
nemzeti érték, amely politikai irányza-
toktól függetlenül, a társadalom, az állam,
a magyar nemzet erkölcsi és anyagi
megbecsülésére méltó.

TÓTH SÁNDOR NYÁ. EZREDES
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„Önöktől öröklődött át a mai katonák hoz-
záállása, szakmai tudása, amelyre lehet
építkezni”, mondta dr. Benkő Tibor vezér-
ezredes szeptember 10-én Szentend-
rén azoknak a tiszteknek, akik 40 éves
öregdiák évfolyam-találkozójukat tar-
tották az MH Központi Kiképző Bázis
laktanyájában. Egykori alma materük
falai között tartották öregdiák évfolyam-
találkozójukat a Kossuth Lajos Katonai
Főiskolán 1971-ben végzett tisz-
tek. A létesítmény ma az MH Köz-
ponti Kiképző Bázisnak (MH KKB)
és a Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szak-
képző Iskolának (KPTSZI) ad ott-
hont. Az ünnepélyes esemény
fővédnöke dr. Benkő Tibor vezér-
ezredes, a Honvéd Vezérkar főnö-
ke, védnöke és házigazdája pedig
Mikusi Zsolt ezredes, az MH KKB
parancsnoka volt.A rendezvény ele-
jén Mikusi ezredes köszöntötte az
összegyűlt egykori katonákat és
határőröket. „Az idő megfakította a
zászló színeit, de most akkor is visz-
szakerült ide, régi otthonába”, muta-
tott a régi főiskolai zászlóra az MH
KKB parancsnoka, hangsúlyozva,
hogy a laktanya falaiba beleivódott
a "kossuthos" szellem és tartás.
Tiszteletét és mély megbecsülését
fejezte ki a megjelentek iránt, és jó idő-
töltést kívánt nekik erre a napra. Dr. Ben-
kő Tibor vezérezredes szintén megkö-
szönte a 40 éves jubileumot ünneplő
katonák áldozatos munkáját, akik pél-

damutatóan küzdötték végig katonai
pályájuk mindennapjait, tanították a mai
katonagenerációkat, és egyben meg-
teremtették a Magyar Honvédség alap-
jait. Emlékeztetett az elmúlt negyven
évben lezajlott változásokra. „Az akkor
114 ezer fős honvédség ma már csak
29-30 ezer főt számlál. A technika egy
része megmaradt, a személyi, struk-
turális- és feladatrendszer ellenben tel-

jesen megváltozott, hiszen mások a mai
biztonsági kihívások, tagjai vagyunk a
NATO-nak és az Európai Uniónak”,
sorolta a tábornok. Benkő Tibor hang-
súlyozta: a megjelentek mind kiváló

érzékkel kezelték a pályát, csakis tisz-
telet és megbecsülés jár nekik igazi kato-
naéletükért kiemelte, hogy a honvéd-
ségben jelenleg szolgálatot teljesítő
katonák szintén kiválóan képzett, kemé-
nyen dolgozó, elhivatott emberek. „Meg-
tesznek mindent azért, hogy a Magyar
Honvédség jó hírnevét tovább erősít-
sék”, fogalmazott. Benkő Tibor kijelen-
tette: a jelenlegi legfontosabb cél, hogy

a honvédség visszanyerje az ország
védelméhez elengedhetetlenül szük-
séges képességeit. „Eszközöket lehet
vásárolni, a képességek, az emberek
azonban nem pótolhatók hónapok alatt,
és a délszláv válság sem évek alatt,
hanem nagyon hirtelen robbant ki a ’90-
es évek elején”, hívta fel a figyelmet a
vezérezredes. Zárásként megköszön-
te a ’71-ben végzett tisztek áldozatos
szolgálatát, nagyon jó egészséget kívánt
nekik, és reményét fejezte ki, hogy a
jövőben is megőrzik bajtársias szelle-
miségüket, összetartozásukat. Az egy-
kori katonák és határőrök a rövid film-
vetítést, illetve visszaemlékezéseket
követően egyperces néma felállás kere-
tében hajtottak fejet azon bajtársaik előtt,
akik már nem jöhettek el a találkozó-
ra. Kossuth Lajos mellszobrának meg-
koszorúzása és az igazi katonai ebéd
– kiváló babgulyás és pogácsa – után
kötetlen beszélgetés keretében idézték
fel az egykori közös éveket.

Forrás: honvedelem.hu

Örökhagyók
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Egy interjú előzetese Emlékezés 
és találkozás

Nagy érdeklődést
kiváltó interjúink so -
rában megkérdez-
tük dr. Szarka Gá -
bort, a HM kabinet-
főnökét azokról a
témákról, amelyek
ma leginkább fog-
lalkoztatják kö zös -
ségeinket. Az inter-

jú még nem jöhetett létre, azonban kabi-
netfőnök úr válaszlevelében összefog-
lalta a lényeget. Ebből idézünk:

„A tárca új humánstratégiája … júli-
us végén kiadták a 79/2011. (VII. 29.)
HM utasítást, a dokumentum a
www.honvedelem.hu oldalon és a Pár-
beszéd lap portálon is hozzáférhető.

A stratégiát az elmúlt évek gyakorlati
tapasztalataiból merítve, széleskörű szak-
mai együttműködés eredményeként, a
csapattagozat javaslataira építve dol-
gozták ki. A kidolgozói munkát befolyá-
solták a Széll Kálmán Tervben a szol-
gálati nyugdíjak rendszerének átalakí-
tásával és a közszolgálati életpályákkal
összefüggésben meghatározottak, illet-
ve a Magyary Zoltán Közigazgatási-fej-
lesztési Program kiadása, mely a kato-
nák és más fegyveres, rendvédelmi szer-
vek tagjai, valamint a kormánytisztvise-
lők életpályáinak összehangolását tűzi ki
célul.

A humánstratégia központi elemeiként
a pályamodelleket határozták meg, melye-
ket a katonai és közszolgálati hagyomá-
nyokat, a katonai szolgálattal járó fokozott
megterhelést figyelembe véve, a társa-
dalomban érvényesülő folyamatokkal és
normákkal, illetve a gazdasági lehető-
ségekkel összhangban alakították ki.

A pályaképen világosak lesznek a kato-
na előtt a szervezeti elvárások, és az,
hogy a követelményeknek való megfe-
lelés függvényében milyen lehetőségek
nyílnak meg előtte. Mit kell teljesítenie
ahhoz, hogy előléphessen, és mindeh-
hez milyen juttatásokra számíthat. A más
közszolgálatba való átjárhatóság lehe-
tősége fogja biztosítani a hivatásos – és
részben a szerződéses – állomány szá-
mára, hogy ha a pályafutása során ki
kell válnia a hadseregből, ezt követően a
közszolgálat más területén dolgozhas-
sanak tovább, tudásukat, tapasztalatai-
kat, a katonai szolgálatra jellemző sajá-
tos kompetenciáikat továbbra is a köz
javára fordíthassák.

A nyugállományú katonákat érintő
témakörrel az Idősügyi Stratégia foglal-
kozik, melynek felülvizsgálata, szükség
esetén módosítása a szolgálati nyugdíj-
jal kapcsolatos változásokkal összefüg-
gésben az elkövetkezendő időszak fel-
adata. Mindemellett a nyugállományba
helyezettek természetesen továbbra is a
katonák nagy családjának megbecsült
tagjai. Ennek megfelelően a honvédség
– mint ahogy egyébként a humánstra-
tégiában megjelenik – a nyugállomány-
ba helyezettekről továbbra is gondosko-
dik. A lehetőségek figyelembe vételével
a honvédelmi tárca által részükre bizto-
sított jogosultságok, támogatások tovább-
ra is elérhetőek lesznek számukra.”

Levelének zárásaként kabinetfőnök úr
nem zárkózott el az interjútól – így arra
következő lapszámunkban visszatérünk
– sőt jelezte: lehetőséget lát arra is, hogy
tagjaink részére a témában tájékoztatót
tartson.

M.Z.

Felüdülés Lillafüreden
Egynapos kirándulás keretében tekin-
tette meg a Nyírbátori Határőr Igaz-
gatóság Nyugdíjasai Egyesület tagsá-
ga Miskolc-Tapolca és Lillafüred lát-
nivalóit. Miskolc-Tapolcán megmártóz-
tunk a hangulatos barlangfürdő vízé-
ben. A vállalkozó kedvűek csónakáz-
tak a vadkacsák, a fehér- és fekete
hattyúk között. Gyönyörködtünk a rit-
kaság számba menő lila színű taviró-
zsákban, miközben mókusok ugrán-

doztak körülöttünk. A lillafüredi István-
barlang csodálatos cseppkő-képződ-
ményeinek láttán újra meggyőződhet-
tünk arról, hogy a természet erői mesz-
sze túlszárnyalják az ember alkotó fan-
táziáját. Ugyanilyen érzések kísértet-
tek a vízesés és a Hámori-tó láttán. A
Palota Szálló impozáns külseje már
messziről magához vonzotta tekinte-
tünket. Egész nap szívtuk az ózondús
levegőt. Fizikailag elfáradva, de lelki-
leg megújulva tértünk haza.

V. I. 

A Határőrségre és Szent Lászlóra, a
határőrök védőszentjére emlékezett
a Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyug-
díjasai Egyesület tagsága. Vincze Ist-
ván nyá. alezredes ünnepi beszédé-
ben felelevenítette a magyar állami-
sággal egyidős szervezet történetét,
és "dícsőitette" I. László országépítő és
egyházszervező tevékenységét. Az
elhunyt határőrök emlékére állított kop-
jafánál koszorút helyezett el Szabó
János ezredes regionális gazdasági
igazgató, a megyei Rendőr-főkapi-
tányság képviseletében Gál József
alezredes határrendészeti szolgálat-
vezető, a rendőrségi állományban szol-
gálatot teljesítő volt határőrök nevében
Rácz István százados, alegységpa-
rancsnok,  valamint Molnár János, a
Független Rendőr Szakszervezet
határrendész szekciójának titkára.
Elhelyezték a megemlékezés koszo-

rúját az erdőbényei testvér nyugdíjas
klub képviselői, akiknek ezen a napon
viszonoztuk a két héttel korábbi szí-
ves vendéglátást. Az ünnepség után
idegenvezetés mellett megtekintettük
a Hit és Egészség Program kereté-
ben csodálatosan felújított római kato-
likus és református templomot, és
végigmentünk a ritkaságszámba menő
várostörténeti sétányon. Estig tartott
a kötetlen beszélgetés, nótázás és
táncmulatság. Újból megerősítettük az
ötéves barátság további ápolásának
szándékát.

VINCZE ISTVÁN ELNÖKSÉGI TAG

Bajtarsi hirlevel III_2011:Bajtarsi hirlevel marcius uj.qxd  2011.09.28.  14:08  Oldal 35



14

A kecskeméti Repülők és Rendvédel-
miek Bajtársi Egyesülete a közelmúlt-
ban ünnepi megemlékezést tartott a
Repülő Műszakiak Napja alkalmából.
Az előadásra felkért Őrs Ágoston nyá.
okl. mk. alezredes – a kecskeméti 59.
Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis egy-
kori műszaki főnöke – színvonalas, élmé-
nyekben gazdag előadáson mutatta be
a repülő műszaki katonák dolgos hét-
köznapjait, sikereiket és gondjaikat. A
megjelent hallgatóság érdeklődéssel
hallgatta az előadást, majd az azt köve-
tő baráti beszélgetésen Horváth Béla

nyá. mk. ezredes – a Légijármű Javító
Üzem egykori parancsnoka – idézett a
több évtizedes műszaki élményeiből.
Lepés Imre nyá. törzszászlós, aki szin-
tén repülőműszakiként teljesített kato-
nai szolgálatot, mesélt a műszaki élet
szépségeiről és nehézségeiről.  Vígh
Ferenc nyá. őrnagy, egykori vadászpi-
lóta elismerően szólt a műszakiak mun-
kájáról, melyet a megbízhatóság, pon-
tosság, az egymás munkájának a tisz-
telete jellemzett szolgálati ideje alatt.

CSÓKA TAMÁS NYÁ. EZREDES

A Bem József Bajtársi Egyesület és a
12. HÁZ Társasház közös szervezé-
sében tartottuk meg 2011. szeptem-
ber 10-én, őszi első klubnapunkat
„Szeptember Feszt” elnevezéssel.

A klub kerthelyiségében megrende-
zett kerti partin, szép napsütéses őszi
időben, kellemes hangulatban fogyasz-
tottuk el a 12. Ház Társasház közös kép-
viselője, Jóga József úr által főzött kitű-
nő bográcsgulyást. Ezt követően bará-
ti beszélgetésen elevenítettük fel nyári
élményeinket, majd szót váltottunk az
egyesület tervezett őszi programjairól is.

PINTÉR SÁNDOR

Kirándulás helyett 
szalonnasütés
„A szalonnasütés nem egy nagy szto-
ri” – mondták a klubtagok, amikor össze-
jöttünk a Helyőrségi Nyugdíjasklub, illet-
ve a volt laktanya udvarán. A Kassai
Katonai Klubbal való megbeszélt kirán-
dulás sajnos elmaradt, részükről adódott
valami gond, így itthon maradtunk.

Délután, a szemerkélő esőt követő-
en kisütött a nap, tehát előkerült a sza-
lonna, a lilahagyma és utazás helyett
nekiláttunk a szalonnasütésnek. A finom
illatok között jobban esett a baráti beszél-
getés is. A nem egy nagy sztorihoz csak
annyit: „Minden nap, amelyet átélsz,
különleges.Minden nap, minden óra,
minden perc különleges."

LORGER KÁROLY

Gyékényesi Hegyőrség

A gyékényesi Hegyőrség demonstra-
tív akcióval indította az őszi idényt. A
fokozott járőrszolgálat október végéig
tart, amely során meg szeretnék előz-
ni illetve gátolni a területükön a lopá-
sokat, a tiltott termények termelését és
egyéb szabálytalan cselekményeket.

A járőrcsoportok 2–4 fővel teljesíte-
nek szolgálatot. Fő feladatuk a terü-
leten megjelenő ismeretlen személyek
és eszközök (pl:fenyőkeres kedők, ide-
gen gépjárművek) tevékenységének
figyelemmel kísérése, szükség esetén
a rendvédelmi szervek értesítése.

Munkájukat nagyon hatékonyan
segíti a Nagykanizsai Sportrepülő
Egyesület, melynek tagjai az időjá-
rási viszonyoktól függően, egyeze-
tett időpontokban légi járőrözést
végeznek, fényképfelvételeket készí-
tenek, amiket eljuttatnak a Hegyőrség
tagjaihoz. A szervezet nyitott, várják a
hasznosítható javaslatokat.

LÓDRI ISTVÁN ELNÖK

Repülőműszakiak ünnepe

Szeptember Feszt a Bem Klubban
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A Marcali Bajtársi Egyesületnél is egyik
fő célkitűzésünk a katonai hagyományok
ápolása, emlékeink megőrzése, az utó-
kor felé való átörökítése. Ennek érde-
kében eddig is sok mindent tettünk és
a jövőben is teszünk. Ezzel az előde-
ink megbecsülését, a helytállás elis-
merését és az együvé tartozást kíván-
juk kifejezni.

Ezért is üdvözöltük örömmel a BEOSZ
azon kezdeményezését, hogy a bala-
tonkenesei honvédüdülőben, az egy-
kori katonai helyőrségek és alakulatok
emlékezetére létesüljön egy emlékpark.
A HM által is elfogadott javaslathoz az
elsők között csatlakoztunk. Felvállaltuk,
hogy a Marcaliban, az 1951 és 2001
közötti fél évszázadban állomásozott 21
alakulat emlékét egy kopjafára rögzí-
tett réztáblán fogjuk átörökíteni. Meg-
tisztelő volt számunkra, hogy ezt a
BEOSZ és egyesületünk megalakulá-
sának 20. évfordulóján, 2010. február 17-
én az elsők között tehettük meg.

A kopjafa alapanyagát a Szőcsény-
pusztai Erdészeti Szakiskola biztosítot-
ta, Balaskó Ferenc egyesületi tagunk
faragta és dr. Sütő László, Marcali város
polgármestere avatta fel.

A felemelő ünnepségen megjelen-
tek a tagegyesületek képviselői, a meg-
hívott vendégek, a marcali egyesület 30
fős csoportja, dr. Suchman Tamás
országgyűlési képviselő és Hornok
József nyugállományú ezredes, a mar-
cali helyőrség utolsó parancsnoka is. Az
ünnepségen műsort adott a marcali Baj-
társi Dalárda, majd a marcali egyesü-
let és a BEOSZ elnöksége koszorút
helyezett el az emlékművön.

Dr. Sütő László avató beszédében kie-
melte, hogy Marcali életében nagyon
jelentős az, az 50 év, amikor katonavá-
ros volt. Sokat köszönhetünk a katon-
áknak a település várossá válásában,
fejlődésében. Köszönet a sok társadal-
mi munkáért, amit például a gázhálózat
kiépítése, az iskolai tanuszoda meg-
építése során végeztek. 

Marcali lakossága 1951-ben, amilyen
nehezen fogadta be, 50 év után legalább
olyan nehezen, fájó szívvel engedte el a
katonákat. Ez a szép emlékoszlop hir-
desse Marcali, az egykori katonaváros
és ott állomásozott katonái jó hírét –
mondta többek között a polgármester.

FEHÉR JÁNOS

Emlékoszlop

A Marcali Bajtársi Egyesület az elmúlt
év 20. évfordulós sikerein felbuzdulva,
erre az évre is színes, gazdag munka-
programot állított össze. A közelmúltban
ennek féléves végrehajtását értékelte
az elnökség. A főbb tapasztalatokról kér-
deztem Fodor Lajos elnökségi tagot.

– Hogyan értékelték az első félév mun-
káját?

Vegyes szájízzel. Voltak jól sikerült ren-
dezvényeink, volt, amit nem az erede-
ti elképzelés szerint tartottunk meg és
volt, amit el kellett hagynunk.

– Mi volt ennek az oka?
Természetesen a pénzhiány. Ebben

az évben nagyon rosszul sikerültek a
pályázataink. Sajnos sem az NCA-nál,
sem a HM-nél, sem a megyei önkor-
mányzatnál nem sikerült pénzhez jut-
nunk, a városi önkormányzat pályáza-
tán is csak minimális összeget nyertünk.
Ennek függvényében elsősorban olyan
rendezvényeket terveztünk, amelyek
nem kerültek pénzbe.

– Például?
Például Dr. Darabos Ferenc közre-

működésével több egészségügyi elő-
adást szerveztünk, vagy a városi rend-
őrkapitányt és a tűzoltóparancsnokot elő-
adásra, fórumra hívtuk. Ilyen rendez-
vényünk volt a műszaki fegyvernemi
napról való megemlékezés, vagy a
kaposvári Toborzó és Érdekvédelmi Iro-
da képviselőjével való találkozás, fórum
a bennünket érintő, időszerű katonai kér-
désekről. 

Ezek mind nagyon hasznos és ben-
nünket érdeklő, tartalmas rendezvények
voltak.

– Mit kellett elhagyni?
Például a hagyományos, kihelyezett,

félévi munkát értékelő klubdélutánt, és
a mindig nagy sikert aratott horgász-

versenyt és az azt, követő estebédet. 
– Az első kérdésnél azt mondta, hogy

voltak jól sikerült rendezvényeink, emlí-
tene ezek közül? 

Elsőnek említeném a Vörsön meg-
tartott családi napunkat. A gyönyörű kör-
nyezetben a szívélyes fogadtatás, a jó
hangulat, a babgulyás illata, a gyer-
mekzsivaj, a foci, a lövészet, a kártya
partik nem csak a ligetet, de minden
résztvevő szívét is átjárták. Mindezt csak
emlékezetesebbé tette az országos hírű
tűzoltómúzeum megtekintése.

A másik kiemelkedően jól sikerült ren-
dezvényünk volt a Szlovén Tiszti Szö-
vetség Lendvai Területi Egyesület meg-
hívására tett látogatás. A nap folyamán
felejthetetlen élményt nyújtott a Dob-
ronakon lévő növényházban, Európa
legnagyobb orchidea telepét megtekin-
teni. Ugyancsak nagy élményt jelentett,
Mariborban egy katonai nyílt napon való
részvétel.

– Mit tart, az idei év legnagyobb sike-
rének?

Természetesen azt, hogy a dalárdánk
lassan hét évi fennállása után elkészí-
tette első lemezfelvételét. Az 50 perces
lemez címe „Katonasors”. Hét blokkban
katona-, betyár-, bor-, balatoni-, és nép-
dalokat tartalmaz. A zenei anyaghoz egy
20 perces DVD film is készült és Mar-
cali nevezetes épületeit mutatja be,
melyhez a kísérő dalokat a dalárda
énekli. A pénzügyi helyzetünk alapján,
talán mondanom sem kell, hogy mind-
ezt, akárcsak a fellépésekre való uta-
zásunk egy részét saját költségen a
dalárdatagok finanszírozzák. 

Azt kívánom, hogy az egyesületnek
ettől rosszabb éve ne legyen, jobb lehet.
Lesz is!

FEHÉR JÁNOS

Mérlegen a marcali dalárda

Bajtarsi hirlevel III_2011:Bajtarsi hirlevel marcius uj.qxd  2011.09.28.  14:08  Oldal 37



16

A BEOSZ Tanácsadó Testülete 2011.
június 28-án kihelyezett ülést tartott Kis-
kunfélegyházán. Napirend szerint a fő
téma:  A nők, katonafeleségek és özve-
gyek a BEOSZ tagszervezeteiben és
egyesületeiben. Számarányuk, helyze-
tük, megbecsültségük, aktivitásuk és
szorgalmuk kohéziós erejének hatása
a BEOSZ egészére. A testület tagjait
a Kiskunfélegyházi Helyőrségi Klub
tanácstermében stílszerűen Fekete
Anna, a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület
elnöke fogadta, és jó munkát kívánt a
testületnek. A napirend szerinti mun-
ka előtt Végh Ferenc nyá. vezérezredes
úr, a Tanácsadó Testület elnöke néhány
mondatban köszöntötte a tagokat, majd
a testület meghallgatta Bódi Jánosné
(Irénke) a nőtagozat vezetőjének elő-
terjesztésében a vitaindító beszámolót.
A hozzászólások nyomán élénk meg-
beszélés alakult ki a témáról, ezzel is
érzékeltetve annak fontosságát. 

Az anyag előkészítése során már nyil-
vánvaló volt, hogy a nők helyzetének és
a BEOSZ szervezeteiben elfoglalt helyé-
nek értékeléséhez nem elegendő az
a személyes tapasztalat, melyet Irénke,
a Nőtagozat vezetőjeként több éves
munkája alatt szerzett, vagy akár Mag-
dika, vagy jómagam a munkánk során
tapasztalhattunk. Éppen ezért néhány
kérdés megválaszolására kértük fel a
régiók, és egyes szervezetek vezetőit.
Többek között, hogy hány nő és hány
katonanő van a régióban, van-e nőta-
gozat, hogyan vesznek részt a hölgyek
a közösségi munkában, vagy hány nő
kapott elismerést, jutalmat az elmúlt idő-
szakban? Bár mindenhonnan nem kap-
tunk visszajelzést, a fontosabb mutatók

alapján az arányok jól megállapítha-
tók voltak. 

Az azonnal kiderült, hogy ma, ami-
kor „özvegyekről” beszélünk, már nem
csak a katona felségekre kell gondol-
nunk, mint ahogy a nyugdíjas katona
alatt sem csak a katona férjeket kell érte-
ni. A katonaként nyugdíjban részesülők
közel 10%-a katonanő, és köztük töb-
ben vannak olyanok is, akik már özve-
gyi ellátást is kapnak. A katona hölgyek
átlag életkora eléri a 60 évet, míg az
özvegyi nyugdíjban részesülő nők átlag
életkora meghaladja a 74 évet. Főleg az
idősebb korúak közül többen – közel 600
fő - csak özvegyi ellátást kap, vagyis
ők sajátjogú ellátással nem rendelkez-
nek. A beszámoló is kitért néhány nehéz
anyagi helyzetben lévő özvegy prob-
lémájára, ahol például a havi térítési
díj miatt gond az idősotthoni elhelyezés.
Mára különösen azok kerültek nehéz
anyagi helyzetbe, ahol a férj a katonai

pálya alatt végig csapatnál
szolgált, majd onnan került
nyugdíjba. Ezeknél a csa-
ládoknál a feleség nem,
vagy csak minimális saját-
jogú nyugdíjjal rendelke-
zik. Az egyesületek igye-
keznek odafigyelni a
rászorultakra, de igen
nehéz a kapcsolatfelvétel,
főleg azokkal, akik nem
tagjai egyesületeknek.
Esetükben a hadkiegé-
szítő parancsnokságok
érdekvédelmi irodáinak a

gondoskodása, látogatása, segítség-
nyújtása lehet a megoldás. Ennek a
munkának a célja a nők helyzetének
értékelése volt, de ennek során még-
sem szabad megfeledkezni arról, hogy
a több mint 8000 fő özvegyi ellátásban
részesülőnek a 17-18%-a férfi. Velük
kapcsolatosan csak azt jegyezném meg,
hogy amikor az özvegyek részére szak-
mai programokat szervezünk, nem feled-
kezhetünk meg róluk sem, hiszen szá-
mukra ugyanolyan fontos a tájékoztatás. 

A hölgyek részvételét az egyesüle-
tek munkájában részben az mutatja,
hogy milyen aktív szerepet vállalnak az
egyesületnél, és milyen munkával járul-
nak hozzá az egyesület életéhez. Az
utóbbi években látható, hogy egyre több
hölgy vállalt vezetőként, vagy vezetőségi
tagként szerepet, de vállalkoznak egyéb
olyan funkciók betöltésére is, melyek a
részükre, vagy a részvételükkel műkö-
dő csoportok vezetését – összefogását
– jelentik. A már jól ismert – és gyak-
ran nívós fellépéseket vállaló – kórusok,
táncegyüttesek és kézimunka szakkö-
rök mellett megjelentek újabb csoportok,
mint a foltvarró, a női torna klub, vagy
a Vidám Nagyik dalköre. Az egyesüle-
tek részéről nagyra becsülik a hölgyek
aktív munkáját, komolyan számítanak
jelenlétükre, és segítségükre. Minden-
hol kiemelték szervező és lebonyolító
képességüket, szakmai tevékenységü-
ket, a programok és a klubélet minden-
napjaiban való részvételüket,  nem utol-
só sorban dicsérték a szépítő és sütő-
főző asszonyok kiemelkedő munkáját.

Nők a Szövetségben 
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Az egyesületek e munkákat az egyre
szűkülő lehetőségek ellenére igyekez-
nek „honorálni”. Az elmúlt időszakban
164 fő részesült alkalomhoz vagy élet-
korhoz kötötten kitüntetésben, vagy
egyéb HM szintű elismerésben, de a nők
részéről elismerésként értékelik kiemelt
alkalmakkor a központi HM rendezvé-
nyekre történő meghívást is. Az özve-
gyek részére egyesületi szinten főleg
a nőnapi és az idősek világnapi ren-
dezvények alkalmával találnak módot
a köszöntésre.

A jóleső figyelmességen túl, az is tük-
rözi a hölgyek irányába mutatott figyel-
met, hogy a szervezet hogyan viszonyul
hozzájuk. Miközben több egyesületnél
is jól működő nőtagozat van, a BEOSZ
régió szintű szervezetében csupán
három nőtagozatról számolhattunk be,
ahol szakmai koordinációs munka is
folyik. Az ő munkájuknak köszönhetően
2010-ben a Közép-dunántúli Régióban
Katonaözvegyek Találkozóját rendezték
meg, melyen több szakmai előadás is
elhangzott és a Hadkiegészítő Parancs-
nokság mellett a helyi önkormányzat
is képviseltette magát. A jól szervezett

székesfehérvári találkozón túl, hason-
ló témakörben szerveztek találkozót
Tatán, Pápán, Győrben, és a közel múlt-
ban Veszprémben is. Az idei régiószin-
tű eseménynek a Dél-alföldi Régió ad
majd otthont, és ugyan csak a tervek
között van 2012-re az MEBESZ szer-
vezésében az ejtőernyős nők fóruma. 

Akár elmondhatnánk, hogy e ren-
dezvényeken a nők számára megfele-
lő lehetőség kínálkozik gondolataik, prob-
lémáik megvitatására, de pontosan tud-
juk, hogy a női tagság összetétele nem
csak özvegyi nyugdíjasokból áll. Van-
nak a tagok között szép számmal hiva-
tásos katonaként nyugdíjba került höl-
gyek, akik a katonai pályát nem „csak”
feleségként (és itt nem csökkentve
ennek jelentőségét!) kísérték végig, de
hivatásként is megélték azt. Az ő ese-
tükben a katonai pályán történő elő-
menetel, talán ugyan olyan fontos lehet,
mint férfi társaiké és a jelenlegi adat-
gyűjtés azt mutatta, hogy a nők eseté-
ben csak ritkán éltek az előléptetés lehe-
tőségével. Mint ahogy sajnos az is nega-
tív tapasztaltunk, hogy a katonanők élet-
ével foglakozó egyéb fórumokra a

BEOSZ meghívása, ily módon részvé-
tele is elmarad, egy-egy eseményről
csak utólag a sajtóból értesültünk. A
BEOSZ vezetőségében, illetve más tes-
tületeiben már korábban is felvetődőt
egy a női szekció, vagy a nők kérdé-
seivel foglakozó személy részvételének
lehetősége. Ezt az igényt most a Taná-
csadó Testület is megerősítette aján-
lásában, miszerint a 2012-ben esedé-
kes választásokon a jelöltek között sze-
repeljen e témakörrel foglalkozó sze-
mély, az ajánlást a jelölő bizottság szá-
mára is eljutatta. 

Végezetül egy személyes megjegy-
zés. Nőként és katonaként is nagyon
jó érzés volt ezen a munkanapon részt
venni, mert nemcsak a leírtakból, de
a hozzászólásokból is kiderült, hogy
az egyesületek és a BEOSZ vezetése
is komolyan elismeri a nők eddig vég-
zett munkáját, továbbra is számít az álta-
lunk nyújtott segítségre és támogatás-
ra, és a szervezeten belül keresik a
további lehetőségek útját. 

SZTANÓ ZSUZSANNA ŐRNAGY

BEOSZ TANÁCSADÓ TESTÜLET

NŐBIZOTTSÁGÁNAK TAGJA

A Honvéd Horgászegyesület szeptem-
ber 10-én ismét megrendezte a már
hagyományokkal rendelkező Hunyadi
Kupa nyílt horgászversenyt. Sajnálatos
módon a BEOSZ tagegyesületek érdek-
lődése ezúttal is alacsony volt. Buda-
pestről csak a Balassi Bálint Bajtársi
Egyesület indított csapatot, és meghív-
ta külföldi társszervezeteit is.

A versenynek így – nagy érdeklődés
mellett – tizenegy csapat vágott neki,
köztük a meghívott két külföldi egyesü-
let reprezentánsa, az ANCMRR „Traian
Mosoui” Bihor, egyszerűbben a nagy-
váradi, valamint a Veterani Ptuj, a szlo-
vén barátaink is. Mind a Duna vízállása,
mind az időjárás kedvezett a horgász-
verseny lebonyolításának. A kora reggeli

regisztrációt követően kezdetét vette a
mindvégig kiélezett verseny, mely során
a szlovén csapatot ez évben sem lehe-
tett megállítani.  

Az egyéni verseny első három helye-
zettje Stanko Zitnik, Dusan Horvat és
Branko Verdenek lettek. Így természe-
tesen hazavihették a csapatverseny
aranyérmeit és a legjobb külföldi csa-
patnak járó kupát is. A nagyváradi bará-
tainknak (Lupea Nicolea, Balmos Nicu,
Tanase Cornel, valamint Palusan Ioan)
nem sikerült túl fényesre a részvétel, két
éve a „legnagyobb hal” díjjal vigaszta-
lódtak, de lelkesen, jókedvűen verse-
nyeztek. Kitett magáért a Szentendrei
Honvéd Kulturális Egyesület csapata is,
Fenyvesi Péter vezetésével megsze-
rezték a csapat második helyezést, míg
a harmadik hely a rendező Honvéd Hor-
gász Egyesületé lett. Ahogy Fazekas
Bálint elnök mondta, gratulálunk a győz-
teseknek és minden résztvevőnek.

A verseny jó alkalmat nyújtott a szlo-
vén és román barátainkkal való konzul-
tációra, egymás kölcsönös tájékozta-
tására és személyes beszélgetésekre
is, így jól szolgálta a barátság elmélyí-
tését.

HANUSKA MIKLÓS NYÁ. ALEZ.

Hunyadi Kupa horgászverseny
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Nyugállományú katonák körében való-
színűleg nem ismeretlen alapítványunk
tevékenysége. A Katonák a Törvé-
nyességért és a Jogbiztonságért Köz-
hasznú Alapítványt (rövidebb nevén:
A Katonákért Közhasznú Alapítványt)
1994-ben alapította a Honvédszak-
szervezet. Alapítványunk legfontosabb
céljai a katonai szolgálatot teljesítők,
valamint a nyugállományú katonák
emberi, szolgálati és szociális jogainak
védelme. Az évek során alapítványunk
– szakszervezeti, Soros Alapítványi,
Visegrád Alap, NCA, stb. támogatás-
sal – számos hazai és nemzetközi kon-
ferenciát, szakmai fórumot, állásbör-
zét szervezett a honvédségi humán-
politika, a szociális és a jogbiztonság erő-
sítésére, a tömeges átszervezések
során a szolgálatból elbocsátottak civil
munkaerőpiaci beilleszkedésének segí-

tésére. Alapítványunk több-
száz szociálisan rászoruló
katona részére biztosított
segélyt, szolgáltatások szer-
vezésével segítette és segí-
ti a szociális és az érdekvédel-
mi tevékenységet.  2009-2011
között részesei voltunk annak a kon-
zorciumnak, amely több ezer aktív, és
nyugállományú katonának segített –
mintegy 500 millió Ft-os norvég pályá-
zati forrás felhasználásával – új szak-
mát, a munkaerőpiacon hasznosítha-
tó új ismereteket szerezni.

Ma ismét jelentős feladat előtt áll ala-
pítványunk. Az Országgyűlés a közel-
múltban elfogadta a 2011. május 13-
án Lázár János és Balsai István által
benyújtott alkotmánymódosítást, tehát
a szolgálati nyugdíjasokat és váromá-
nyosokat fenyegető veszély realitássá
vált. A szolgálati nyugdíj, valamint a kor-
kedvezmény visszamenőleges hatályú
tervezett megszüntetése mintegy 7000
fő nyugállományú katonát és nagyszá-
mú, 25 évet meghaladó szolgálati
viszonnyal, rögzített nyugdíjjogosult-
sággal rendelkező aktív katonát érint, s
rajtuk keresztül sok ezer családot hoz
hátrányos helyzetbe. 

Az előállt helyzetre tekintettel a HOSZ
és alapítványunk június 24-én közös fel-
hívással fordult az érintett katonákhoz. 

Alapítványunk kötelességének tekin-
ti, részt vállalni a tevékenységi körünk-
be tartozó aktív és nyugállományú kato-
nák jogainak védelmében. Úgy döntöt-
tünk, hogy még a tényleges érdeksé-
relmek bekövetkezte előtt meg kell kez-
deni az előkészítő munkát a jogérvé-

nyesítés nélkülözhe-
tetlen feltételeinek biz-
tosításához. Ezek

közül a legfontosabb az
érdeksérelemben vár-

hatóan érintett személyek
regisztrálása. Létrehoztuk a

honvédséget átfogó regisztráció sze-
mélyi és tárgyi feltételeit és megkezd-
tük a bejelentkezők regisztrálását. Hon-
lapunkat eddig (augusztus 10.) csak-
nem húszezer fő tekintette meg, és min-
tegy 700 fő regisztrált.

A Katonákért Közhasznú Alapítvány
által megkezdett regisztráció egy célt
szolgál: a szolgálati nyugdíjat meg-
szüntető jogszabályok elfogadása ese-
tére, a Honvédszakszervezet megbí-
zásából, megteremteni a feltételeit egy
pertársaság megszervezésének. Per-
társaságunkba várjuk az érintett nyug-
állományú katonákat, a már rögzített
nyugdíjjal rendelkező tényleges állo-
mányú hivatásos katonákat és egyko-
ri, vagy ma is szolgálatot teljesítő kato-
nák más rendvédelmi szervezetben
szolgálatot teljesítő, vagy teljesített, érin-
tett családtagjait. 

Regisztrálni a www.katonakert.hu és
a www.hsz.hu honlapon megtalálható
regisztrációs lap kitöltésével és a lapon
megadott címekre postai, vagy elekt-
ronikus úton való megküldésével, illet-
ve a www.katonakert.hu honlapon köz-
vetlenül elektronikusan is lehet. A
regisztráció rögzítéséről minden jelent-
kezőnek igazoló e-mailt küldünk.

SZEKERES ISTVÁN

NYÁ. DANDÁRTÁBORNOK

A KURATÓRIUM ELNÖKE

A pertársaságról

Határőrség már nincs, de élnek még
a nyírbátori határőrkerület volt határ-
őrzői, akik augusztus végén vendég-
látói voltak a Bajtársi Egyesületek
Országos Szövetsége Észak-alföldi-
régió tagszervezetei csapatainak. A jó
hangulatú bajtársi versenyen profi és
kezdő bábudöntögetők (bowling) mér-
ték össze tudásukat, amelynek vég-
eredménye az lett, hogy a győzelmet
ismételten a debreceni Bocskai István
Bajtársi Egyesület csapata szerezte

meg. Őket a nyíregyházi
Nyíri Honvéd és a Szabol-
csi Honvéd Műszaki Hagyo-
mányőrző csapatai követ-
ték a dobogón. A város pol-
gármesterének, a megyei
rendőrfőkapitánynak és a
régióvezetőnek a különdí-
jait a csapat és az egyéni
helyezettek vehették át.
Őszinte köszönetet kaptak a nyírbá-
tori határőrfeleségek a sok és finom

süteményért. Köszönet a rendezők-
nek a bajtársi szellem erősítéséért.

Bábudöntögetők vetélkedője
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A Fejér megyei Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvá-
ri Klubjában nyáron sem áll meg az élet! Nyáron vannak a
legjobb "összekovácsoló" kirándulások. Tordaszentlászlón
jártunk, ahová a klub Nőszirom énekkara fellépni is ment.
Székesfehérvárnak és Tordaszentlászlónak egyaránt köze
van Szent László királyunkhoz. A falu hívott meg minket és
csodálatos élményben volt részünk. A híres vendégszere-
tet, a fogadtatás és az énekkarunk sikere feledhetetlen szá-
munkra. Őszinte, mély barátság szövődött a magyar és a
román nemzetség között. Bízunk benne, hogy jövőre ismét
ellátogathatunk a festői környékre. 

A másik fontos kirándulásunk a Tisza tóra vezetett, ahol

a fellépésünk alkalmával, közel ezer
ember, velünk együtt felállva énekelte
a „Kell még egy szó...“ című dalt. Köszö-
net Győrffy Józsefné karvezetőnek az
elért eredményekért!

A klub női szekciója szervezésében
feledhetetlen családi napot töltöttünk a
balatonkenesei honvédüdülőben. A csa-
ládok, az unokák még jobban megis-
merték egymást.  A napokban hajóval

kirándultunk Esztergomba. A trópusi hőség ellenére, a lágy
hullámok és a táj szépsége teljesen elkápráztatták a részt-
vevőket! A megújult Mária Valéria hídon átsétálva Szlová-
kiát is meglátogattuk. Természetesen a finom sörüket meg
kellett kóstolnunk! 

Meggyőződésünk, hogy ezek a kirándulások teszik szeb -
bé, változatosabbá a nyugállományúak életét! Mindannyiunk
nevében köszönetet mondok a klub vezetőségének. 

MÁRKUS ANTALNÉ

Nyári kalandozások

Pápa Város Önkormányzata, a Pápai
Huszáregyesület és a Jókai Mór Műve-
lődési Központ emlékünnepséget tar-
tott a Pápai Hősök Napja alkalmából.
Az első és második világháborús
emlékműveknél szervezett megem-
lékezésre Pápa Város Fúvószeneka-
ra toborozta az emlékezőket. Dóczi
Barna szavalatát követően a főhaj-
tás szónoka – Bedők János hő. huszár-
kapitány – hiteles forrásokat idézve
emlékezett a Magyar Királyi 7. Honvéd
Huszárezred tragédiába torkolló lovas-

rohamára. 1914. augusztus 17-én
Gorodok Satanow mellett a Magyar
Királyi 7. Honvéd Huszárezred áttörte
az orosz vonalakat, de az ezred szin-
te teljesen megsemmisült. A Pápai
Huszáregyesület alapító tagja úgy
fogalmazott, a gorodoki őrülten bátor
halálroham gyönyörű hadi teljesít-
ményt képvisel, de harcászati sikere
nem volt.  

Az emlékbeszéd után Kossuth Ger-
gő dalát követően a résztvevők elhe-
lyezték az emlékezés koszorúit az első

és második világháborús emlékmű-
veknél. 

A Pápai Hősök Napja bajtársi talál-
kozóval folytatódott, ahol az idős vete-
ránokat dr. Áldozó Tamás, Pápa város
polgármestere köszöntötte. Az első
bajtársi találkozó alkalmával 127 idős
katona, egykori huszár idézhette fel
a világháború eseményeit, ma már
csak 18 fő jelezte részvételét az ese-
ményen. A megjelentek egyperces
néma tiszteletadással emlékeztek az
elmúlt néhány évben elhunyt bajtár-
sakra. 

-KERECSÉNYI-

A huszárszellem hajtotta őket
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Maradandó élményekben gazdag hetet
töltött Erdélyben a Nyírbátori Határőr
Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület tag-
sága. A Fábián házaspár óramű pon-
tossággal szervezte meg a határon túli,
egykor Magyarországhoz tartozó neve-
zetességek megtekintését, magas szin-
ten megvalósítva az idegenvezetést is.
Czakó Sándor buszvezető pedig a haj-
tűkanyarokat és a műszaki problémákat
is leküzdve juttatott el bennünket a cso-
dálatos helyszínekre. A kirándulás során
elámultunk a parajdi sóbánya giganti-
kus méretein és szépségén, lebegtünk
a Medve-tó sós vízén, félelemmel
vegyes elragadtatást keltett bennünk
a Békás-szoros, a Gyilkos-tó és a Tor-
dai-hasadék. Tisztelegtünk a magyar-
ság nagyjai előtt a kolozsvári Mátyás-
szobornál, Hunyadi Mátyás szülőhá-
zánál, Gyergyószárhegyen a Lázár-kas-
télyban, ahol Bethlen Gábor erdélyi feje-
delem a gyermekkorát töltötte, Farkas-
lakán Tamási Áron sírjánál és szülő-
házánál, Orbán Balázs, a legnagyobb
székely-magyar szobránál, sírjánál és
a székelykapu-parkban, valamint a szé-
kelyudvarhelyi szoborparkban, ahol a
Hősök terére emlékeztető, a nagy

magyar történelmi személyiségeket
megjelenítő szobrok sorakoznak. Meg-
illetődve meditáltunk a gyergyószent-
miklósi örmény templomban, a gótikus
kolozsvári Mátyás templomban, továb-
bá a székelyudvarhelyi késő reneszánsz
stílusú városháza pompás külső meg-
jelenésében és dísztermének gazda-
gon díszített kazettás mennyezetében.
Megnéztük Erdély egyetlen lakott várát,
a budai várhoz hasonló segesvári vár-
negyedet, miközben megemlékeztünk
a segesvári csatában elesett lánglel-
kű költőnkről, Petőfi Sándorról. Arra is
szakítottunk időt, hogy ellátogassunk
a mondák által világhírűvé vált Draku-
la-kastélyba. A gyergyószentmiklósi
múzeumban folyamatában kísérhettük
végig a gyapjúszövés- és festés fázisait,
Korondon pedig elismeréssel adóztunk
a népművészeti alkotások remekei előtt.
Hazaindulás előtt egyként nyilvánítot-
tuk ki, hogy olyan felejthetetlen élmé-
nyekben és magyaros vendégszeretet-
ben volt részünk, melyet minden hon-
fitársunknak tiszta szívből kívánunk.

VINCZE ISTVÁN

ELNÖKSÉG TAG

Könyv és szobor
Megtisztelő esemény volt a Fejér Megyei
Honvéd Nyugállományúak Klubjában
megtartott Damó Elemér,  „Honvédtiszt
az I. világháborúban” című könyvének

bemutatója  és dedikálása. A szerző
maga mutatta be könyvét, melynek alap-
ját édesapja padláson talált napló jel-
legű füzete adta, amelyben leírta a hábo-
rú viszontagságait. Az eseményhez kap-
csolódóan megkoszorúzták a m. kir. 17.
Gyalogezred oroszlános szobrát és a
Helyőrségi Klub aulájában felavatták a
híres ezred parancsnokának szobrát. 

MÁRKUS ANTALNÉ

NYÁ. ZÁSZLÓS

Évek óta készültek a katona nyugdíja-
sok, özvegyek, hozzátartozók, hogy
eljussanak Erdélybe. Hosszas szerve-
ző munka után – köszönettel Kósa Etá-
nak és M. Fülöp Tündének –2011.
augusztus 2–7. között 36 fővel indultunk
el erre a gyönyörű útra. Csak néhány
mozzanatot emelnék ki a sok-sok
élményből, amellyel gazdagodtunk a
közel egy hét alatt.

Marosvásárhely: kultúrpalota, vala-
mi gyönyörűség, és az akusztikája is
kiváló. Ki is próbáltuk, elénekeltük a
„Széles a Balaton vize” népdalunkat. 

Gyergyószentmiklós: szállás a Rubin
Hotelben, főúri ellátással. Találkozás
erdélyi magyarokkal: kedvesek, szívé-
lyesek voltak, szerettek bennünket. 3
napig ott szálltunk meg, innen mentünk
tovább.

Gyilkos-tó, Békás-szoros, Cuhard-
hegyalja: azt az utat megtenni kicsit
fárasztó volt, de megérte. A vállalkozó
kedvűek, 24 fő a Gyilkos-tótól a hegyal-
jáig gyalog tette meg a 3,5 km, hegyi
folyókkal, vízesésekkel, csodálatos tájat,
ők lettek a Békás-szoros hősei, amelyet
oklevéllel jutalmaztunk. 

Parajd, sóbánya: a bányához 252 lép-
cső vezet. Dicséretünkre, mindenki meg-
tette és ráadásul még többen a tornán
is részt vettek, ami nagyon jólesett, tény-
leg gyógyító ereje lehet. 

Szováta, Medve-tó: igény szerint tizen-
ketten lemerészkedtünk a sós vízbe
és kellemes fürdőt vettünk. Találkoztunk
testvérvárosunk, Szováta polgármes-
terével. 

Emlékezetes: Segesvár, Fehéregyhá-
za, nagy költőnk: Petőfi-emlékhely, ahol

Kossuth nótát énekeltünk. A búcsú oly
nehéz, de a gyergyószentmiklósi bará-
taink széppé tették. A Rubin-tanyánál kel-
lemes vacsorával, zenés beszélgetés
a tulajdonos kis zenész csapattal, közös
énekléssel, tánccal várt. A tanya kert-
jében tábortűz várt minket. Együtt éne-
keltük a gyergyószentmiklósi magya-
rokkal a székely és a magyar himnuszt.

Köszönjük erdélyi barátainknak, emlé-
kezni fogunk a szép napokra, az áfonya
pálinkára, a finom ételekre, a kedves kis
ajándékokra, amelyeket az unokáink-
nak vásároltunk. Ha egészségünk és
pénzünk engedi, ismét elmegyünk
Erdélybe és várjuk a gyergyószent-
miklósi újságot, amelyben beszámol-
tunk kirándulásunkról.
Sok-sok emlékezetes folytatást.

S. J.

Felejthetetlen hét 
erdélyi magyarok között

Erdélyi túrán – a Honvéd Bajtársi Klub
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Aratóbál Zalaegerszegen
A Zalaegerszegi Honvédklub legutób-
bi zenés-táncos vacsorája most több volt
a szokásos kapcsolaterősítő rendezvé-
nyeinknél. Nem véletlenül időzítették a
szervezők augusztus 19-ére, hiszen a
megemlékezés első királyunkra, az új
kenyér ünnepére, szorosan kapcsolódik
országunk létéhez, fennmaradásához.
Talán ezért is kapta összejövetel az
ARATÓ BÁL elnevezést: a sikeres ter-
més- betakarítás a jövő záloga, a tovább
élés biztosítéka.  Megnyitójában erre
is kitért Kontra László nyá. őrnagy az est
szervezője, a sok egyéb érdekesség
mellett, amit a többszörös ünnep kap-
csán elmondott. A vacsora utáni tánc a

testmozgás jótékony hatásán kívül a
jókedvet is biztosította.

Az igényes környezetet és kiszolgá-
lást adó zalaegerszegi Kiskondás Étte-
rem valószínűleg továbbra is összejö-
veteleink helyszíne lesz.

BOLLA LAJOS JÁNOS NYÁ. ALEZ.

Aranyköpések

*Ádám és Éva kínaiak lettek volna,
akkor megeszik a kígyót, az almát meg
hagyták volna a fenébe...

*Amit az ember részegen tesz, azért
józanul fizet.

*Az ember időnként belebotlik az igaz-
ságba, de legtöbbször feltápászko-
dik és továbbmegy...

*A szex olyan, mint a fizika. Van némi
gyakorlati haszna, de nem azért csi-
náljuk...

*Lehet-e barátság férfi és nő között, és
ha igen, miért nem? (Karinthy Frigyes)

*Ha a májkrémben máj van, mi van
a fogkrémben?

*Ma olyan vagyok, mint a hanyag faze-
kas... Minden köcsögöt leverek.

*Nekem igazi álomautóm van. Feléb-
redés után szertefoszlik.

*Okos ember más feleségén tanul.

*A hülyeségnek nincs határa, életcé-
lom azt mégis átlépni.

*Az élet olyan izgalmas. Egyik nap
még itt van az ember, a másik nap
meg szintén.

*Ne győzködd az agyadat! A hiba a
valóságban van.

*Mit mondanak a nők? Azt, hogy min-
den férfi egyforma. Akkor miért válo-
gatnak??

*Ha meg akarod tudni magadról az

igazságot, ízes részletességgel, csak
mondd azt a feleségednek, hogy kövér.

*Mikor a vitában már elbizonytalanod-
tál a saját igazadban, akkor ne mondj
semmit. Csak üss!

*Tetteink következményét, ha kell,
neveljük fel!

*Adj Uram türelmet – de azonnal!

*Jövőd álmaidtól függ. Ne vesztegesd
hát az időt, menj aludni!

*Imádok a semmiről beszélgetni. Ez az
egyetlen téma, amit kicsit ismerek.

*Óvakodj az állatoktól, ha inni mennek,
és az emberektől, ha inni voltak!

*Az alkohollal nincs semmi problémám.
De nélküle...
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Gazdag programkínálattal, gasztronómiai érdekességek-
kel, igényjogosulti kedvezményekkel várja Vendégeit az új
évad kezdetén is a Honvéd Kulturális Központ. „Honvéd ban-
da szól a Stefánián!” címmel folytatódik a tavalyi nagy sike-
rű hangversenysorozat. A katonacsaládok vasárnapi prog-
ramjai során Halász Judit koncertjét láthatják, hallhatják a gye-
rekek és felnőttek, de a nyugdíjasok színvonalas szórakoz-
tatásáról sem feledkeztek meg a programszervezők.
Néhány kiemelt ajánlat:
Október 2. vasárnap 10.00 – EGYÜTT A CSALÁD – Halász
Judit koncertje, kézműves foglalkozások. 
Honvéd belépő: 1 300 Ft.   Vendég belépő: 1 900 Ft.

Október 5. szerda 19.00 – BEUGRÓ – Four Fathers klub-
koncert helyzetgyakorlatokkal
Honvéd belépő: 600 Ft    Vendég belépő: 800 Ft
Október 15. szombat 19.00 – „ANNYI ARC ISMERŐS…” –
Payer András emlékest

Közreműködik: Bangó Margit, Horváth Charlie, Kökény Atti-
la, Szőke Nikoletta és a Stúdió 11 Ensemble
Belépő: szeptember 30-ig 2 200 Ft, október 1-től 2 700 Ft

Október 16. vasárnap 11.00 – „HONVÉD BANDA SZÓL A
STEFÁNIÁN!” – az 5 előadásból álló interaktív, családi hang-
versenysorozat első koncertje: SZÜRET
Közreműködik: A Magyar Honvédség Központi Zenekara.
Szerkesztő-műsorvezető: Fenyő Gábor
Honvéd belépő: 800 Ft    Vendég belépő: 1 000 Ft   
Kedvezményes bérlet az 5 előadásra: 3 000 Ft

ERDŐK, MEZŐK, VIZEK TERÍTETT ASZTALA – gasztro-
nómiai hetek a Regiment étteremben
Halász hetek: szeptember 19-október 7-ig
Szüreti hetek: október 10-28-ig.
Torkos órák: kedden, szerdán és csütörtökön 17 órától, 50%
kedvezménnyel a tematikus kínálatból! 
Asztalfoglalás: +36 30 828-0573

22

Honvéd Kulturális Központ
ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓ

HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 
– 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában
Budapest XIV. Stefánia út 34-36. Tel.: 273-4128 

Web: www.klubbudapest.hu
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Szobrok és kopjafák

Az Üllői úti kampusz  megszünteté-
se miatt  a katonai felsőoktatási intéz-
ményben létesített emlékhelyeken
lévő szobrok, kopjafák egy részét,
a nyugállományú klub kezdeménye-
zésére, a ZMNE és a Bolyai Hon-
véd Alapítvány egyetértésével  a
balatonkenesei honvédüdülő park-
jába helyezték el. A BEOSZ létre-
hozta itt a megszűnt alakulatok és
katonai intézmények emlékparkját.
Elhelyezték az 1. Budapesti Magyar
Királyi Honvéd Gyalogezred kopja-
fáját,   Zrínyi Miklós költő és hadve-
zér bronzból készült mellszobrát, Zrí-
nyi Miklós, a szigetvári hős bronz-
ból készült mellszobrát,  az Egyete-
mi Táncsics Mihály zászlóalj fejfáját,
II. Rákóczi Ferenc szobrát, Hunya-
di Mátyás kőszobrát, melyet a nyug-
állományú klub készíttetett a kősze-
gi katonai iskola emlékére.

NAGY LÁSZLÓ
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Megalakulásának 20. évfordulóját ünne-
pelte a marcali Bajtársi Egyesület. Az
1990. december 27-én alakult szerve-
zet születésnapi köszöntésére meghí-
vott vendégek részvételével megtartott
ünnepi közgyűlésen került sor.

A közgyűlést megtisztelte dr. Sütő
László, Marcali város polgármestere,
Huszár Péter alezredes, az MH Nyugat-
magyarországi Hadkiegészítő Parancs-
nokság mb. parancsnoka, valamint Fehér
Gábor alezredes, a kaposvári Toborzó
és Érdekvédelmi Iroda vezetője. A
BEOSZ képviseletében Pásztor István
nyá. ezredes, régióvezető foglalt helyet
az elnökségben, és a külföldi partner-

szervezet, a Szlovén Tiszti Szövetség
Lendvai Területi Egyesületének kül-
döttsége is megérkezett a születésna-
pi köszöntésre.

Az idők folyamán egyesületek meg-
alakulnak, vannak, amelyek talpon
maradnak, vannak, amelyek megszűn-
nek – mondta Szentes István nyá. alez-
redes az egyesület vezetője. Bízom ben-
ne, hogy az elmúlt 20 év eredményei
az egyesületünk szellemisége és össze-
tartása biztosítja a folytatást a jövőben
is. Biztosítja a nemzedékek közötti meg-
értést, a honvédségi és rendvédelmi
szervek tagjai közötti összetartást, fele-
lősségérzetet egymás iránt, biztosítja

Kiskunfélegyházán, a volt helyőrségi művelődési házban, a Petőfi Sándor
Bajtársi Egyesület szervezésében a Honvéd Vezérkar főnök, a Bács-Kiskun
megyei Közgyűlés elnöke és a BEOSZ egyetértő támogatásával hadtörté-
nelmi-hadtudományi emlékülést tartottak dr. Simon Sándor nyugállományú altá-
bornagy, professzor emeritus halálának 10. évfordulója alkalmából.

Az emlékülés fővédnöke dr. Benkő Tibor vezérezredes, a HM Honvéd Vezér-
kar főnöke volt. 

Az elméleti ülést követően a résztvevők kiutaztak a kiskunfélegyházi teme-
tőbe, ahol dr. Holló József nyá. altábornagy emlékező szavai után – a kecs-
keméti repülőbázis katonái közreműködésével – elhelyezték a vezérkarfő-
nök, a katonai-társadalmi szervezetek, valamint a család és a tisztelők koszo-
rúit dr. Simon Sándor nyá. altábornagy díszsírhelyén.

VÁMOSI JÁNOS NYÁ. ALEZREDES

Emlékezés
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