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Evek-érvek_értékek
A Bajtáísi EgyésÜ|etek országos szÖVetsége
é|nÖkségé készü ve az ápri|isi beszámo|ó és
tisztújitó kü|döt1gyű|ésére megvi1at|aése]Ío'
gadta á beszámo|i ÍŐbb szem.
po.ijai és a jövőnek szó ó cé|.
ki|űzései|'

A számadás idószakában
rnér|€grc ke|||enn] a 2012 20.l6
közóa] idószak eredményei|, a
belo yáso|ó iá6ada|mi' gazda.
ságl' törvényi körü ményeke| és
a műkÖdés Íé|lété|eit' A le|jesÍl.
mény ér|éke ésé| csak az objek.
tiv ehetoségek a]apján szabad
megité|n ' és ném cé szeíű égy
adott idószak kodvező |e té|e o
jt ideaIizá|ni, Vagy a|aplrIVenni
6gy cik|us minősíteséhez,

A szövetség 26 éVes működése soÍán meg.
|apasziaLia a kömyézeli hatások sokszor kedvezŐ
vaqy éppen kedvezólLen kÖrijIményeil ' kény.
le|en Vo|t ehhez lgazilani műkÖdésének |e||éto|o l'
cé|k tűzése t' vágy éppen program]ai rnegva|ó.
sí!ásának elretőségoi|'

Az éítéke|és a apvétó szempon|jainá|e ső.
sorban az,,A|apító okiÍalban'. i|efue a minden.
koíéÍVényes A|apszabá yban' megÍoga mazol
1akat ke||| gyé émbe Venniaz aklL]á|is idöszak
ér!ékeéséh€z' Ézek az aapokmányok adnák
Összehason|'tásl vagy V]szonyl!ási |ámponto-
kai a |e|]esílmény megí|é éséhez'

Amenny ben a aptéziseknok 1ek n1jük a n€gyed.
százados .'A|apÍlT okirában'' Vagy éppen a 2014.
ben mega koto1l''A|apszabá|yban' |ogIa|1akat'
akkoraköVe1kezó kérdéscsopor|okatszÜkséges
vizsgá|ni. me|yek igy szó|nák:

- |é!re ke I hozn ésműködtetn]aza api|ó szer
vezétek országos képvsee!ét' érdeke]k Véd€l
mél e lá|ó szefuezelel;

l'''lsgVa|ósuIt? |gan, ]992 óta a jeIenIeg is
működó Honvéde|m Erdekegyezte|ó Firum
keÍgtein be|Ü - együlhűkódve a Honvéd.
szakszeruezene]' a Honvédségi DoLgozók szak.
szeÍVezetéve| és más éldékképViseIeti szer.
Vezetekke|6sgel tesz onnek az érdekképvi.
se éli krvete|ménynek' Fe|téteei| a kalonák.
ró|  és ny!gdi jasok ló|  szóó l ö ruények.
ben-rsndo|ot€kben ÍÖgzíle|i járandóságok. jogo.
sU|lságok és az idószakos rnegá||apodásokban
rÓgzíle||ek biz|osÍlják'

-a pártsem|egesség., mogtar|ása. e]Vének

Megva]ósu|t? A mtjködés során a BEosz
ínéglarlotla f úgge||enségé|, sem|egességét a
Ínlndenkori bonyoLu|| lá6ada mi és po]il]kai kór.

Teímész€lésen a honvéde|em nernze1i érde.
kű kérdéseiben ojá|is és egyÜltműködő partné.
íe vo|l a mindénkor paramenhek' kormányza.
ti és honvéde mivezelésnek' Jó bizonyítéka
ennek a ka1onanemzedékek és kalonagenerá
ciók közötti k egyezés', egyeléílés megterem.
iése, klÍejező]e ennek a tÖbb éV'l zedes a|ape|v.
nek a mindenkoÍ] tárcatámoga|ás' me|y a rnÚkÖ

a honvédeLem |álsada|mi Ügyének szo gá'
Lat.it Vá||a|ó levékenysége a szÖVelségnek e|is.
merés| szezé|t? |gen' A honvéde|m]' kálonai
hagyornányápo|i |evékenység, a Íiala ok hon
isme€ti+aaÍ as neve ésél. melvalósílásál szol
gái proqramok' rendezvények oGzágos szin'
tÜ kileí]esztésében a SzÖvetség és |áÍsszerve.
ze|eié|én]áló pé|dái adnak a te|epü|ési közós.

ségeknok és |áÍsada|m] szeNezeléknek is' Egy+
dü|á |i _ a Íég ik száÍnáÍa is ]e|en|ós , hogy a
kU|luíá|is. spod'és he|yi hagyományoka| Íe e e.

esí|ése egyÍe inkább]e emzővé vá|ik' Jéén.
tós aza szerep. me|yot szÖve|ségÜnk be|Ó|ta
kapcso|á|o k Íén nta lrásá ban a ve|e azonos cé|ú
nernze|kÖz] szeruézetékke|,segil aszornszédos
népek közÖtiiblza|om és barálság' va|aÍn nta
kalonái kapcso|alok erósí1ését' a biz|onságér|
Vá||a|| kÓzÓs fe|e ősséget.

A SzöVe|ség |evékenységét röVdebb Vagy
hosszabb |ávon mél|ege|fu íléke|ó ósszeÍog|a.
|Tkban szükséges párhuzamo| vonni az eredeti
cé]kilúzések|Ő' |e|adatokló| e||éró |eL]esÍ|mény.
rő|. hiányosságokó| is' Ezekné|a kéídésekné|
rnéI|egeLn szÜkséges a kü|so kÖrü ményeket'
a mŰkódésl' a szefuezeli egységet. továbbá a |ör
Vényekben és a|apokÍnányokban |og|a|lakai. tt
számo|n ke| azza|' hogy a ckLus idején kedve'
ző1 enü| Vá|loz|ak a mŰködés |eté|eei' úgymn|
a pénzügyi támoga!ásl' pá|yázaii. heylségbiz
1osÍlási technikai ehétŐségek ame|yek a HM'
|VIHVKszűkÜ őlárnogatásábó adódlák, Akodb.
biéVekhez képes1 csökk€n|ok vagy vá||oz|ak a
nyUgá||ományÚak eIismerési és kegye|e| gon.
dozás Íe|tá€ e] is' Ezekben a kérdésekben a pol .
tikai-korÍnányzali dÖntések megVá toz|alására
tett kezdeményezésekben, m nl ko|ábban is' á
BEoSZ nem érhe|en e]eredményeket.

Nem sik€rÜ|l rnégo dásl la|á|ni a h]valásosok'
alada|ékosok és az ún' 'járadékosok. egyesÜ.
leli tagsági bevonásá!, '.rnegszó|ítását'' i Ietően.
UgylŰnik, énnek a kéídésnék hosszabbláVon
sincs mego|dási leheiősége a szeméyes okok
és a |ársada mikörü|mények megVáLtoz1atása
h ányában' TermészélesenázégyésÚ elekném
mondhatnak |e azó bevonásukri seÍn'

Avezelésnek objék|Ív nehézsége| okozon a
Vo|t ''BEosZ ]roda,' ál ományának sz nte té|]es
mégszúnletése, me|y m att az e]nökség néhány
lagját lerhe i a le|ies szervézési és adminiszlrá.
ciós rnunka' Em]a|t kevesebb ]ehelőség adódik
az e|nikség szervezetl |V]űködési Szabá|yza'
|ában Íog a|t |e|adatainak le|jésitéséle. a szer
VézŐ-koordiná o--1á]éko21ató munkáÍa' Ennek
mego|d6ára ajöVőben a nagy lélszámÚ e nök.
ség átszervezéséVe|, a Íunkciók áia|akílásáVa

Be|ejezéskénl - e|őlebocsátva a |ént]gon.
do|atokal. a cÍmben log|a|l 'értékeket, de a hiá
nyosságoka| is _ az ápri| si kü|dö|tgyÚ|ésen a rnér.
Ieg sepenyőjébe ke|l |enn' VéLeményem szeíint
az 'ér!ékék,javára b |Len majd a Ínutató.

E sooka| és gondo|alokal á kÜ dóttgyii|és résá.
Vevóinek és a rnegúju l,yezetóségnek,is a Íigye|

KELEMEN JózsEr- NY' ÁLTBGY'
ELNoK

Venílö' édéket |ercmtő rendez.
vények az egyesÚ|eiek kozre'
működésévé| Va isu nak meg'

Eredményeink soában em|í.
téstéídeme|neka katonal he yl.
á||ásró|, a háboúk hőseiró|-á.
dozalairó| szi]i megem|ékezé
sék' A nemzeti em|ékhe|yek
véde|mél szo|gá|ó levékenysé9
Vá|]a ása, a rendezvények szer
vézésében kizössége]nk á|laL
Vá| a|t szerep és |evékeD,6ég ma
ínár io]yaÍnalos' A terü|ell ÖnkoÍ.
mányzati szeruezetekké Ínég.
va Tsu ó együ|hÚkodés klszé.

B.lt6r81ha,!



A 90 év € s  mú tta rendelkezŐ '  A exandru
oan cUsa lábornok nevé| v is € |ő  Tar la|é.
kos és Nyugá|ornányÚ Katonák (rornán)
N ernze1i Egyesű étéVe| (ANcÍ\,1RF ) 2005 óta
műkódÜnk együ1i .  A két e|nÖk á ta] BUka.
restben, 2006.ban a á i r l  N4egá lapodás
a|apián a román nyugal iés a magyar keLe.
1 i  ha láÍ ment i  régiók j öVób €n iegyÜthűkó.
désének ponlosí|ásá| és a kapcsoIa anás
mikéntjé| Íögz11ették'

KapcsoIa la nk zász óViVó ia Nyiregyhá.
za sza!rnárnérnet és BUdapésl  (Baas.
si)-NagyVárad egyesÜ|et€ | €t|ek, e nÖkségi
sz in1en ped g a kélo|dalú taákozóWa az
éVenként rnegíendezésÍe kelü|ő Ka1ona-
nemzedékek Ta á|kozója és a nemze!k öz]
horgászVerseny adol1 ehelŐséget' Sa]nos
az l l óbbiéVek anyagi|orrása nak e apadá.
sa rnia|l a határ rnenli kapcso|a|ok kivéte'
|éVe az ulóbb. e|nÓkségi szinlú ta|á|kozók
eha.adtak' A reg oná|is kapcsoIa|ok pedig
- a |omán |é|sajá|os '  cenl la|zá |  Vezetési
stí|usa mia|1 '  amiaz l  ]e|enle| le '  hogy csak
aji e óíe beje entetl éslefu€zetiprogÍarnokai
tamogallák kózpont ag _ akadozni kezdlek'

Közös igény

Íúindkét |é| észérő le rneIü l' lrogy a kap.
csoalokal|e|ke||ene|endÍlen ésarnárrneg.
|éVó egyÜttm ű ködési szefzódésl meg ehel.
ne ú]ilani, nagyobb öná óságol engedve a

Több min| egyéVes égyezlelés ulán' 2015'
deceÍnbér8.án B!dapesien la|á|kozo11 a két
országos egyesü|et tárgyaIid€ égácioja'
A rornán dé|égác i |  constanda Vjc ior  ny '
Vezérőmagy, a2 ANcMBB e]nÖkheIyeIte.
seVezette A d€|egácii lagjaj H eredea Vasi
]é ny '  Vezérőrnagy,  az ANcl/BRN Arad
megye e|nÖke'  || ies Vas |e ny '  dandár iá
bornok' az ANcl,4BB nemze!kÖzi ügyvivŐje,
Be|giu Nico aé ny '  ézredes '  az ANcMFB
hurnánerőfoÍás osziá yvezetője Vo|lak, és
a lárgya ást  ch s A exandru ny,  aLezredes
ségilélle toImácso ásáVa|'

A BEosz I  Ke emen JózseÍ ny '  a] lábor

nagy' elnÖk, Esküdt Lajos ny' ezredes ae|.
nÖk, TTlh sándor ny '  ezÍed € s  ÉAB réq ó.
V€zetőés UdvardyEndÍe ny a|ezred€s, ném.
ze!kÖz] ügyviVŐ képviseIté'

Bománvendége nkd€cernber8.án koradé.
ltán éÍkezlekmeg Budapestíe. A Holé|Had k.
ban logad|Uk óket '  majd az ebéd után dé.
l lan,  est  advsnl i  l rangu atÚ Váíosnézésre
kerü|lsor' ame|yió a kalma1adolt a szemé|yes
smeÍkedésÍe' Az e|só napi programo1 baláli
hangu alban ékt|ötl Vacsoía zár|a.

DecernbeÍ9.én a dé|e őtt a két kü|dÖttség
lr iva la|os tárgya ásáva| le| l  Eószó|  a
BEosz.íó| ,  majd az ANc^4nB.Íő| szó|ó

szárn|a eI enében |Öiténő v issza iérí lésé
nek megmaradását  ian]ák '  Ak luá| s  levé.
kenységük az egyedÜ á |ó  nyugá |ományÚ
katonák óná||ó szociá|is o|lhonának és sza.
natir umának é|Íehozására ilányu '

A|áírt megá||apodás

Nemze1közi kapcsoIalukat kétolda Ú' eIső
sorban szomszéda kkaI mo dáv' boIgá.,
sz ovén, szerb és magyar hason ó szefue.
ze|e kke -a|áííl égyezrnények a|apján Va]ó
sitják meg, TeÍVezika NATo. és Eu.oíszá.
gok szervezetéive| is a kapcso|al fe|Vé1o|
ét']e|en|eg e őkészílés a att á ia német' o|asz
és |engye szervézétekke Va|ó egyÜtlmŰ.
ködési megá||apodás.

E lmond!ák,  hogy a nernzeIk öz i  kapcso.
atok anyag fedezésében €rősen szárníta.
nak az EU eÍre a cé|ra szánl pá yázalaiá|la|
nyÚj1ot| lehetóségekíe'

A ké| e nÖk ismer|e|ője Ulán az aladi és
a nyíregyház ie n ök ök srneíe1ték a Íégió ik
kÖzÖlt kapcso|atok eddig eledményeil és
bóvÍtésük Iehetóségeit'

Ezek u lán a fo|merü !  kérdések k ö le l ]e.
nebb ÍoÍmában | öí lénó rnegbeszé éséÍe

A román fé átadta a szeíződés a|áilása
a ka mábó l  az ANcN4RB e|nöke,  proÍ'  dí '
l , , |ha i  ||escu ny Vezérezíedes Üdvóz ő e.
Vé|ét.  amelyet ango|bó rnagyarra to má.

Végü|Únnépé]yes keletek kÖzÖtt a két kÜ|.
dö11ség vezelője a|áína a rnegÚií|o|t égyüll'

beszámo| i rakerű l  sor '  | t l tud luk rneg, hogy
a román Íé oíszágos szerveze|e ]925 ben
a|akuj l '  de ]948 ban ie osz|a l|ák és csak
1990 májusában lámaszthát lák Ie] ,  napja
inkra 35 ezer |ős lagsággaL rende|kez k 6
lags2erveze|e Bukareslben 41 pédig Vidé'
ken rnűköd k' cé]aik és a mŰkÖdés leru|ete
szinlele]jesen rnegegyeznek a BEosZ.é Va|'
ok s kiéme l Íigye me| ÍordÍtanak a nyug'
á|ományú katonák és csa ádja k szoc iá| is
köíú|ményeinek megta'1ására' Legnagyobb
sikefuknek a régebbi nyugdijak karbanlar.
lásában e|ér| eredményékel és az egész
ségúgyi  e|á lásban a gyóqyszerek áÍának

mÚkÖdés] sze|zódés|, rnajd az yenkol szo.
kásos lÖVid eLnöki hozzászó ások hangzottak
e|és a2 ajándéklárgyak csere]e tÖílént rneg,

A ta|á|kozin kölölt rnegá|lapodásló azi
VáíUk' hogy |endÜ etet ad a kapcso|atok é|én.
ki]ésélrez' A két e nök igéretel tetl áía. hogy
2016 eső negyedében meqkú|d k egymás.
nak az egymás iránl érdek|ódŐ tagszerve
zeték he|yét és a kapcso|attar|ók címét'

As keres ta|á|kozó hivala]os. bárál ' o|doit
|égkilbén eIiogyaszlolt ebédde| Íe]eződölt
be, majd a szá odába tÖí|énó Visszakiséés
ulán dé után a lornán kú dötlség hazaltazot|'

UDVAFDY ENoRE NY' ÁLEzREDEs
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Szo|idaritás és megbecsü|és
A lronvédelmi min szter és a HonVé.
de|mi EldekegyeáetŐ FóÍuÍn (HEF)
lagjai közöll 201 5' december21 én
a|áir|ák a ''lt4agyar HonVédség sze.
mé|yi á|Lománya 2016' éviégyes i|el.
ményjeLlegű és i| etményen kíVúli ju|.
ia|ásaió|' szó ó megá||apodás|' A
megá|lapodás| dr' siÍnicskó |s|ván,
|'/agyarország honvéda|m m niszte.
re' czövek János, a Honvédszak.
sz€Ívozel e nÖke, VaQa |sván' a Hon.
védség Dogozókszak.szerveze|ének
e|nike és Ke|enren Jizsef ny. a|1á'
bornagy' a Ba]|áÍsi EgyesÜ|etek
országos szóveiségének e nÖke iílák
aá. Az eseményén je|én Vo t Va|gha
TaÍnás pa ámentiá| amlitkár' dr' Ben.
kŐ TiboÍ vezérezredes' a Honvéd

Az a|áírás a|ka|mával dl'
simicskó |slván honvédeI
m] Ínin]szter eImondta' hogy
a ka|onaá||omány ese|ében
az ide iévben mál  s  ke lÜ|t
jelentős e óíe épéseketten.
n] az i Letményék vonatko.
zásában' A béíen kÍVú|i]u|.
tatásokkÖréné|areá|ér lék
rnególzése rne|lo|t a jobb
Í€ haszná halóság Vo|t a
cé, ennék kapcsán néhány
Íontosabb e|eÍne| k]eme t
a megá| apodás részIoIai'
bő|a sa]!ó  ]e|gn |évő kép.
Vise|óinek. KeIeÍnen Józse|
ny' a|tábolnagy, a BEosz
e nöke hozzászó ásában a

Vezérkar Íónöke Kun szabó lstván Vezélőnagy. a HÍú tálsada|m kap. szo daÍ tás|, az ogyüttÍn ű ködést és a katonák rnegbecs[]|ését hang.
cso|atokér| fe|e ős heyet|es á|aml]tká|a, továbbáaz érdekképviss|e|i sú|yoz|a' és a ma a|áírl mégá||apodást ennek |on|os jg|képskónt órté.
szeruek lészéró|az égyeztetési tárgya ásokon részt voit szakéÍlők a ke|te'
BEosz |észérŐ Sztanó zsuzsanna' snANT zslzsÁNNÁ NY' TFGY'

L6zsák sándor' az országgyű.
|és ae|nöke ei|enzók ós poitiku'
s szerepél rnátana' rnajd Bíró Zo .
|án, áz I,,|DF a|ap'ló e nöke beszé t
Fijl Lajos |öténész és lró]levé.
kenységérő ' |gy szó|t a hivála|os
hiradás; Für La]os a rendszervá|.
lás uláni é|sŐ,,ciV .. honVéde rn
m]n]szterkénl kezdté meg téVé.
kenységél' Ebben az időszakban
za]ottak a nagy geopo|iiikaivá|
tozások _ a szovje|un ó fo|bom
|ása, a Varsi szerződés meg-
szŰnése. á szovjet csapa|ok kivo.
nu|ása hazánkbó| ezze| egyŰtl Új
á||amok ke e|kezése hafárainkon '
és a ba kini háboÍú ki|Örése' Nagy
le|e|ősség háruLl ebben az idó.
szakban a honvéde|m] és kato.
nai vezetésre a ÍÜggei|en és szt'

Fe|avatták Für Lajos em|éktáb|áját
Fe|avatták Für Lajos tÖrlónész' az Anla . és
a Boíoss.komány honvéd€|rni min sz|erg' az
lvDF egyik a|apÍtTia em|éktábájá| szü|e|ésé.
n€k 85' é',4ordu óján. Az em|ékje|el Budapest
V| ' kérü|etébsn, annak a háznakÍa án he|yez.
ték e|' aho 1 975 és 201 3 közö||' ha|á|á g é |'
A dombolmŰVos em|ék|ába ava|ásán dr'
simicskó Lslván honvéde|m minisz|gr hang'
sú|yozla' hogy FüÍ Lajos a lendszervá|tás egyik
megha|ározó sz9mé|yiség€ vo|' A miniszler
FÜr Lajos két ]é| eÍnvonásál ldézte Íe Ie|köte'
ezeltségé| a magyarság ügya rán|' il|B|vo sze.
rénységó| és embeBégél' Für La]os a szlv és
a]6||ém mLjv€||ségó| hordozta. smer|e a |eg.
Íóbb parancso|] rn nd6nt tegyé| meg a nem.
ze1edéíl' ''Fontos, hogy em ékezzünk azokra
az ernberckrc' ákik sokatle||ek a magyarsá'
géri.. mondla sim]cskó |slván' Közó||e: FüÍ
La]os olyan po|ilikls Vo|l. ak]a honvéde|eÍn,
a rnagyar katonák. az oÍszág bztonságának
Ügyé1szo gáL!a megérdem hogy emlékez.

Ve|én ÍV,|agyaroíszág biz|onságának m€gto.
Í€mtésébon. FÜl Laios |e|smer|e' hogy aI sz'
|]kar iÍán|]b]zaom és €gyÜamt]ktdés a|apján
|ehet a néphadserggbő| új dernokral kus had'
előt épl|éni' hangsÚ|yozva nemzetl je||sgé|
és a honvéde|ern iránl e kt|é|ezeíséget' Irá.
nyÍ|ásáva| már az €lsó éVekben megkezdódöt|
a í\,4agyar Köz|ársaság honvéde|m aape|vei.
nekkido|gozása, Ín€|yel 1993"ban az0ls2á9.
gyű|és is é||ogadott' Ebben az dószakban
(1993') szÜ|etell rneg az Új Honvéd€|miTör'
Vény' mey lóbbek ktztt| ga|an|á|ta a kato'
nák €Ínbari-aLkotmányos]oga nak b zlositását
és érdekképvlse|e|ük eh6ióségé1'

EÍnbel és humánus maga|ar|ásá| je Iernzi,
hogy már 1992 ápiLsában a- l ö ruény meg.
je|snéso o|ő( a|áíriák a Honvéde m Efde.
kegy€zle|ő Tanács Ín ijkódésérő| szó|ó löbb.
o da ú mégá|Lapodást, me y a mai nap g műkö.
dik' Szémé|yesen ]s hozzá]áru]t ós ssgi|ette
a kalonage.erációk közÖtti kiegyezést és meg.
béké|ést' és az eső Kalonanemzedéki Ta|á '

kozó élrcióllé1' (]992. ok|óbel18' Ba|a|on.

Hurnánus' smborsóges fe|fogását je Iemzi a
humánszo|gá|atokró szó|ó dönléss és annak
honvéd€ m bizottság elfogadása' BeÍormátus
emberként sogítelte és kezdeínényeáé a Tábo.
r L€ készi szo|gá|a| mggalakílásál (1 994' ínájus
1')' Va|amin1 a had]Özvegygkrő| és hadiárvák.
ló| szóLótöfuény Í6|Ú]í!ását' ssgí|et|e az uldÖ.
zö1l po itikaiÍog|yok és szárnta an Vot kalona
rohabiIiláoiójál' Kezdeményezésére kezdeté|
veís a kikópzés áia|akÍ|ása. a1saképzésmeg.
Újllása, a katona szervezelek korszefÚslté.
se' A szovjel á||amadósság Íéjében koÍszerÚ
oszkÓzÖkel á| Ítottak hadíendbe' ([4iG-29)

l4inlsagrségo alat| új kapcso|atokat a akl|olt
k az európa és szoÍnszédos oÍságokka|' Íneg.
a|apoztaa NATo'hoz csat|akozásÍe|léle|ei|is'
Tszlele és becsü|te a ka|onákat' soka| |ar'
lózkodott köíükben, nagyra énéke|le he ytá'
lásuka| a haza védeLrnében' BÚcsÚbeszédé.
bena kóVetkszőke| mondta| ''Kószón'jm, hogy

baj|ársukká Íogadtak és én baj|ár

|\,4 nisztersége ide]én és azl kóVé.
tően ]s |eVé ben kószönlöae á neín.
zsdéki la|á kozó észivevőjt, etősíl.
Ve a haza és honvédg|oÍn ügye irán.
ti eIkÖle|ezet|ségüke|'

Irói és löriénészi tévékenységél
a katonák kevésbé ismerik' lvl nden
Ííásában l,,Iagyafország és a nem.
zél soísa irán|i e|kÖte eze||ségé|
Íejezle ki' sorskéídésnek |ekin|et.
|e a magyarck Kálpát.medencei
lre|yze|ének a|akuLását és megma.
radásá|'Tsz|e|ói' Vo t Ínunka|ársal'
l szlék éstábomokok e gondo|atok
jegyében t]szle|égnek a vol hon.
Véde mi miniszfer e|ót.

KELEMEN JózsEF NY' ALIBGY'
ELNoK
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A Íiata|okat is be ke|| vonni a munkába
KÜ|dÖttgyű|és| |afiott a HonVéd Hagyomá.
nyőrzó EgyesÚ et (HoHE). aholéVet érté.
ke|lek, és meghaláÍozták a jöVőbe|i |e|ada-

Dr. Szaká|y Sándor lörlénész, az egye'
sü ete nökeéíléke őjében íámutatotl, ajöVő
Íe adalai között kieme|1 heLyen ke I szeÍe
pe nie a szeívezet |iata itásának' Ennek kap'

csán er.|ékezleletl aía, hogy Debrecenben
Újra rnűködik katonai ko| égiuín, ahonnan
akár a HonVéd Hagyományő12ő Egyesü.
|ethez is érkezhei majd Uiánpótás' szóba
keÍLj|t a Vidéki sze rvezeiekke| Va|ó kapcso.
|atlanás Íontossága' és a budapesti roda
íenntartásának lehetőségei is'

A kÚ|döttek s szános öi|ette|iáÍu |akhoz.

zá a leÍvezéshez' tóbbek közÖil úi Vidéki szer.
vezelek éirehozásál' és ka|onada .íesz|]Vá
megszervezésél vetették 'e '

A Honvéd HagyományóÍző EgyesÜ e|
1990.ila működ k, céla a magyal töfténe.
mimúl| ésa ka|onai hagyornányok ápo|ása'
megismeíe|ése i etve az' hogy a honvé.
de|em ügyéVe meg]smertesse a diákokat'

HONVEOELEM.NU

FoTT: RÁcz TÚNDE

Gondoskodá s az árv ákr ó|
Kedves o vasóinkl
sz€|otnék néhány monda|ban megem|ékezni egy
mmár hagyománynak nevezhe|ó kedVes' meg.
h1t rende2vényró amé|yet20l5' décembeÍ l7.
én'  á  stélár  ia  Pa o1a Honvéd K!|t ! rá is  Kóz
ponljában rendoztek még Keemei JTzsol ny'
a|táboÍnagy ÚÍ' a Bajlárs EgyesÜ|€lék orszá.
gos s2ÖV€|ségén6ke ntke egyb6szé g6lés kap.
csánaíainspüá|t. hogykulassukl€l smétazokal
a gyermekeke1' akiknek édesapja misszóban
lávo áhazáló|'acsaádtT haíc kÖzben Vészi|gno
e|é e|é|' E nók úl em Ílést |e|t á ririndén éVb6n
méglendézésr6 ké|ÜLő árvák karácsonyáló|
m€|yélaz áNán maradl gy€ímekok 1 szlé|é1éÍe
m]nden évben megÍendéznek szerelném é mon.
dán onöknek aza mé|y megtiszto lotés ért hogy
íészesé ]€h6íé.n én ssnn€kacsodá alosünnep.

A rendezvényszeNezó nek csoda csapala ég]g
éíókarácsony,íáVa gyönyÖrijén megtgrftenasz-
la okka| Vánák a V€ndégeké| Az aszla ktz€pén
az advenlikoszorú három égő gyeíyájáVa hir.
défle ez az esemény nem akármiLyen esemény,
hanem az áryák kaÍácsonya'

Tizenegy óra e]ót páÍ peÍcce mndenkimeg
taá]ta nóvÍ6 szT ó ho|yé| és az advénlikoszoíú
négyedik gyeíyá]ának meggyú]tásávaI kezdőd'
helen a Varázs|alos ünnepség' Kedvés kószön.
tó szavak' Vdám' kaíácsony hangÚ|atot k6]tö
ksdaLosműsoÍ közÖs karácsony,ía dÍszi1és € öz.
16 rreg az ünn€pség |ényponl]ái, azaiándékosz.
tásl' Én kedves kisa]ándékomalegy háromgyer
mekes, csodá aloscsa|ádnakádhanamát' E|néz'
lem a1órékény téÍmeti]anyukát és ata gondo.
tam: Vajon hogyan é é eté1pár]a né kÜ, akja hazí.
jáén ádoáa é|etét? És a gyerekek? EgyszeÍ ia|án
é|Íogadnák pól nagyinak''' Ám mosl mindénki
a kedves, meghitl Ünnepségré koncentÍá]t'

Dr' BénkóTibrrvózére2lodos 69yenkénl adta
á1m]nden Üiiepe|lnek az ő névre szó ó aiándé.
kát É énken fgye|tem' hiszen számomra vanizs.
|atos |átványt nyú]tolta qyerekek meqi elódólt

lekin|e1e' me|y azl sugározla:
',loíénl am lödénl ám ben.
nÜnket és ra]|unk k€lsszluL
édesapá] ika| ngm Íedis a
lé|édéshomáya |ívagylnk'
6gyüll Vagyunk' és a s2Í.
VÚnkbén kof unktó liig9ot|é.
nÜ|m ndannyian há|áva ós
kÖszÖnell € €m ékezÜnk'.'

Az a kózjogás. rire|y az
ajándék áladásál moge|őzle
számomra. a kivÚ á|T s2á"
máÍaazl p|Tbá|ta e rnondan
hogy az é|et sokkal lóbb
ánrá| rn nlsem eng€d]Ük' hogy az e|árvu|lság
érzésemegkeseríise e homá|yosílsa azl a szent
érzést' mey mága áz E et' s ha ma]d ié nőnok'
próbá|]aiak másokszámáÍa Ők s hlel' r €mény|
adn akáregy kéáogás ósz nte eíéjéve]úgy ahogy
most ók kapiak úlÍavalÓu| vezérezÍedes úrtó|'

A pfogÍámol l nom ébéd köVexé' Az én é|'
kemben pedigcsendesen m€gloga ma2ódoí egy
Vers a2 átó|losariróny€k halásáía. mé|yél sze.
rghék tnókn€k Ínosl áladn

ÁRVÁK KABÁcsoNYA
E áfuU|t ]é|ekke| é|n azéj€1ot. bo|dognak átsza.

várn va|aklre, akil ú9y szerené ' és te oy h]rte.
Len áfoa gyermek bné '''
Ám mikor kigyú rak karácsony iény€ fa|ragyog.
nak bennéd mÚhnak om ók6i,
szÍVedre T|e|ed nrinden p||analá| ér2ed e|le e.

Kéredkisszivedbó a drága Terem1ót. Karácsony
fényéné|csak égy p IanatÍa
LÁTHASSAD ÚJRA óT.'.
Láthasd lek]nletél é |ezd ó|e éséÍ, 1eslén ek m é|e

CSAK EGY P LLANATBA...
shakhúnynaklények'étáVo2nakÚ]bó jóvókará.
csonyig a csodás r€mény€k

Aza é ekéE áryáknakbánalál' kiáfoaVo|tmaga
s egy lejes gyermekkoÍoi át
42 a |é ek ludja. m tjs|enla bánat] várunk Va|a'
kr €. s nink hiába várnak
Ne maÍadjunkáeák 1og]uk egymás kezél, ad]Uk
sziv,ló| sz'vig szivünk szeÍe1etél
VigyázzUnkegymásra. ivjukazé|et€| s haálom.
É hajlod majd cs€ndesén Íéjedél'
Áhodbán á Ínod] égy áryálan é elel, aho|min-
den gyermek naqyon bodog ehet
l  csENDEs ÉJ' DRÁcA szENT ÉJ Úgyvár
1Uk máÍ' hogy Visszalérj'
VarázsoLi ádáknak h 1€l' szeíetetel'.n]nden k]s
gyemeknek egy bo|doq é|ele1
Ha oíhonallokban k 9yú|nák aiények' szivembó|
kíváiom. vá|]aiak Vá óra
GYEBMEKKoR|  ÁLMoK,  FELEDETr  BEMÉ-
NYEK
KR szTUsUNK MEGszÜLETETT' AMiG ÉLsz
csENDEs ÉJ MEGHill BoLDoG FÉNYE
LEGYEN VELED

|Mindons69llőmnekszíVbóL megkbszónóm'
hogy résztvehetlem ezen acsodáatos ünnep.
ségenés kivánokádon' békés' bo|dog karácso

Bcltó'I81!,r,!



A Don hősei nemcsak áldozatot hoztak, de pé|dát is mutattak
.'Nemcsak á doza|ol hoztak' de pé|dát js
mulattak a Magyar Kiíá|yi 2. Honvéd Had
seÍeg kalonái 73 évve|eze|ótl a oon men.
tén Vivott haícokban'' - mondla Vaígha
Tamás' a Honvéde|mi Minisz|érium pafla'

menli á||amtitkára' minisztelhe|yelles BUda.
pes|en. a doniállorés óvloÍdu óján rende.
zett megem|ékezésen'

Vargha Tamás a H|\,4 Had|öídnet n1é
zet és |V|Úzeum udvaÍán rendezell megem
|ékezésen e mondlaI a Don |o yó mentén

VíVott csalák - ame yek során szinle meg
semmisü|ta |\'{agyaí KiÍályi2. Honvéd Had
seíeg lv|ohácshoz. Dobeídóhoz vagy Tn.
anonhoz méíheló kalas2lró|ál ieIenletlek'
1943 |elén a magyaÍ kalonák a szöÍnyÚ kÖn]|'
mények kozotl is he|},|á| lak' te|jesitenék kÓte
|ességÚket' .'logságba estek és rnegha]|ak.
Vagy tes1ben é|ekben meggyÖlórve Végre
hazaléÍhetlek,. 1ettehozzá'

,.73 éV mú|tán nekünk Ú]ra és Ú]ra nreg ke||

íoga maznunk, kike| mondanunk' hogya2.
magyarhadserc9 kalonáinak szoIgá|ata'
heIytá||ása és köleIességludata nemcsak
á|dozal. hanem pé|da is'' - hangsÚ|yozta'
hozzátéVe. hogy a hadlirlénészek azakko.
ri események ÍészIeles Íe||áÍásávaI b zo
nyílják hogy a honvédek egymásl segílve'
mentve bizonyi|ollák eínberségLjkel éstet
lek lánúságot a ba]lálsiasságÍól.

NONVEDELEM.HL,]

Látogatás SzékesÍehé rváron
A BEoSz einökének kezdemenyezéséle.
Fucsku Sándoí vezérórnagy. az lllH ossz.
hadeíónemi PaÍancsnoksáo paÍancsnoka
|ogadla KeIemen JozseÍ ny' aIláboÍnagyol.
a BEosZ€|nÓké|' csomós Lajos ny vezéÍ'
őÍnagyo| és EskÚdl La]os ny' ezredest a
BEoSZ a|e nökeil A szivé yes égkóíben
]eza] ol| la|á|kozón Ke emen Józse| ny' a|lá.
bornagy métalla az |\'4H oHP és a|árende|t
kalona aIakU alai lagszeívezeleinkel segl.
lő tevékenységét' KÜ önösen nagyra érlé.
ke|te a BEosZ mega aku ása 25' éVében

a SzöVelségnek nyÚiloll
soko|da|ú lámoga|ásl és
e|ismeíésekel' majd Fucs.
kU VezéÍóínagynak. kÖ.
szÓne|unk je]éú| a BEosz
eInöksége neVéb€nálad'
la a BEOSZ Jub leum
Ezüsl EÍn]ékéÍÍnél. Fucs.
ku Sándor VezéÍóÍnagy
r.egköszönVe aze|]sme.
íésl' kfejlelte' hogy a2
oHP nagy íon|osságol

tu ajdonÍl a honvedségel támogaló nyug.
á |ományÚ szeNezelekke va|ó egyÜthű.
kÓdésnek. közöllÜk is kieme|len a BEosZ.
sza|' a lagszöVelséqeive| és laqegyesÜ|e.
leive| kiaIak 'lon kapcso|aloknak' Ezl köVe'
lően szó|t a migrác|ós he yzelte Óssze'
Íúggésben a szemé|yi á| ományra háru|ó
ínegnövekedell |eIada|okló|' azok tisztes.
ségge és szakéíle emme| lórlénő Végle.
ha]tásá|ó A ta|á]kozó loVábbi íészében
köle||en beszé gelésben elevenÍlellÜk feI
akatona szo|gá ata nk egy.egyjeIentősebb
momentumát nráig ható é|ményél' ínajd ]ókí.
vánságainkaI kiíejezVe. jó|eső érzésse
köszönlünk e]. Ulunk a KÓzép dunániú|
Bég ó vezelóiének Berdó GáborKáro|y ny'
századosnak a székesfehérvári irodáiához
vezele|t. aho| átlekin|etlúk a BEoSZío|ya.
malban |evö Íe|adatail és a régió he|yze.
lét, a lagegyesÜ|elek soron kóvelkéző köz.
gyŰ éseinek e ókészitetlségét.

csoMós L-ÁJos
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A Honvédszakszervezet e|nöke: Czövek János

Uiabb né9y évle czövek Jánosl Vá]aszloi-
|ák a Honvédszakszefoe2e1 (HoSz) eInókévé'
Az érdekképvseIel l szIÜ]iló kÚ dól19yŰ|ésén
beszédelmondoll dr s rn cski |slván hon.
Védemirn niszleíés KUn S/abó |slván Vozi'
rőrnagy, a lárca!áÍsadaIrnikapcso alokénie e
ös h€|yell €s á amlilkára s'

A gyÚ|ésen a kUIdóltek me9lárgya|lák az
ak|Uá is szaks2éNezel.poI jka Úgyekel. majd
dÓntóllek a kovelkezó négyéVes c k|Us |eg
Íonlosabb érdekkópvisc|el . órdekvéde mi Íe .
adala r i .  A l i sz lú] i lás  során Újbó|  e|nókké
Válasz lo l |ákczÖVekJá|os1 miqaIeIn ökÖkké
Bazsk |s lvánlés s2endre izo| lán l  42 e|nÖk

sé9 |ovábbi |agjai Bácskai |slván ' Nagyíejeő
Gábor' Gáspár Tamásné' Gaída zoIlán és
sirös Is|ván Iellek'

or' simicski Islván a íendezvényen kú|ón
me9köszón|e az érdekképvise|elek mUnkájá|
a miglác]ós heyzelben. Megieqyezte, hogy
m ndenkimax Íná| is  le ies i lményl  nyÚ i lot t  a
vá|ságheIyzelben ' és szerinte ez mulalja meg
a |eg]obban a Magyar Honvédség erejél

' Am kor egy vá|ság kia|akU . amikor |öbb
százezel embe| özijn i e| Magyarországo1
és E!ripál. amikor leÍoícse|ekményekel
kóvetnek e ( ' ' ' ) '  akkor íe ér léke|ód ik a b]z
|onság és azok is. akik ezlgaranlá nilUdják..
-  Ínondta a min isz lor '  Éppen ezér| a hon.
védség szemponliábiI egy Vá|sághe|yzel min.
dig Iehelóség beb 2onyilani. hogy képes e||ál'
ni a Íe|adalál A láÍcave2eló szeÍinl e|jöll a
kalonák megbecsü ésének ideje amikoÍ nem'
csak anyagiag' de vámos más módon is ki
ke I  le]ezn az e ismerésl  a munká]ukérl '
Ugyanakkrrez nemcsak a po lrkusok, hanem
a lársadaom íeadaIa s |úz|e hozzá'

KL]n szabö |slv']n vezéÍórnagy le|szóaá.
sában kijeIenlette a szakszervezel rnUnká.
jának kózéppontjában m ndig a ka|onaá| l '
ezéíl is la|állák mo!] kÖnnyen a kÖzós hango|'
Hozzáléllo hogy Új kihívások Várnak a hon.
Véde|mi láÍcára: szerehének pé|dául nagyobb
hángsÚ|yl leklehi á láílá|ekos lends2eÍ lel
Ies2 léséÍe'  va|ámInl  a i  a laIok me9s2ó| i la
sáía. de ezekben ls szamil az éídekképvi

czóvek János beszédeben az eImÚ|1négy
év e9yik |e9nagyobb eredményének nevezle'
hogy sikerii|l e|érn a 30százaékos béreme.
lósla |ronvicJsiqbcn ameyéíIa Honvéde mi
^4in sz lór iurnIak s kÖszÖnéle l  mondol l
Keme|le lovábbá' hogy s kerÜ l csal|akozni.
uk a Liqa szaks/oíveze|€khez' i||elve, hogy
visszakerú |ek a2 EL] romi| ..naqy csa|ádjába

FororTrrB LnszLi
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Tanácskoztak a tudósítóink
Énekezletet tartott a Ba]társiEgyesÜ etek országos szöVetsége
a Bajtársi HíÍ|eVé| |udósíió]nak Íe|készíiése cé jábó|' A megbe.
szé|ésen aÍÍó|esetl szó' mikén| ludja a Bai|áÍsiHíÍ|eVé még]ob'
ban szolgá|ni a szeruezel törekvéseit'

A jó hanguIatú szakmai megbeszé|és hasznos párbeszédde
párosU|l '  ame ye| a BEosz e|nóke, Ke|emen JózseÍ nyugáL|o'
mányÚ a|táboÍnagy nyito|l meg, majd o|yan szakemberek szó|a'
tak|e|. minlaa akó |sfuán, |\'4észáros Káro|y és KiséÍ Nagy Ferenc'
A megbeszé|ésen nagy hangsú yt kapott a szöVetség kommun
kációiához lende kezésre á ó eszközök a híÍ|evé, a hon]ap és
a Facebook . összehango|ása a tá]ékozlalásban, lovábbá a vé e'
Ínénycserében belö lótt szeÍepük erósÍtése'

Az énekez|el Íésztvevői hasznos módsze rtani tanácsokal kap'
lak az e9yesüLelek programiairó|, ÍendezVénye]rő történó tudó.
sítások nregf ogaImazásához, kép] meg]eIeníléséhez'

A segé|yezésről '.' b''"- hason|oa. - eqy:Íruhodot| a Bbos,/, HoDosl' lo5z' |-oKos'/
E t "r",""r"'" 

osy a s7oc,a rs sPqP y a
Íászoru|ók gond]a nak enyhÍtésé| szo gá|ja. Va|anr nt a rneg.
a aDozott döntések e ókészítésében'

A Hl,l gondoskodási kórébe |éVók körében továbbra s ked.
veTol Fr szo.d s he yTalbF. vannak a7 dos. beleg. rryagrgon-

A nyugá||ományÚak' nyugdijasok és csaLádlagja k segé|yezésé.
Íe 25 785 e' Fl á | Íende|kezésre

szociá]s seqé|yezésre 1145 Íő nyÚi|ott be kére|nre|. ak k kÓzü|
844 Íő részesÜ | lárnoga|ásban' A HM qondoskodás körébe taÍ.
lozók körébő 549 |ő |észé|e 23 749 e'F| kerü|t kiíizetésre' 241
|ő kére|me ell elulasítva.

A Közaapílvány litkársága a HVK Szenré|yzeli csoporlÍőnök.
ségge| a H|\'4 Hadk egészítési és Közponli Nyi|Vántarló Paíancs.
nokság a|árendeItségébe larlozó Katona Igazgalás Központok.
ka. Toboízó és Érdekvéde m Közponlokka| és Katonai Igazga
lásiés ÉrdekvédeLnri |Íodákka együthűködve Végezle a mun.
kát' A kura|órium dön|éséíő] az éÍ nletlek a paÍancsnokság és
a|áíende|tjeiis tá]ékozlatásl kaptak. Azon szemé]yek. akiknek a
segé ykéíe|mét a kuralórium nern táínogatla' irásos lájékozta.
lást kaotak a döntésrő|' A köza|aoítvánnva - az elrnú|t éVekhez

dokkaI küzdő nyUgá]ományÚ és járandóságos katonák' ryug.
díjasok' az egyedÚ| é ők' ||etve egy nyt]gdíbó é ő házaspárok
Özveqyek '  árvák '  oyan szeméyek ese|ében, ak ik_ báÍ szocá.
is és jóVede nr he|yze|Ük k e éqítő - várat anu o|yan he|yzetbe
kerÜ|tek, hogy anyag] lámogatásu k indoko|t' a kU ra|óriunr é|l a mé|
|ányosság ehelőségéVe Kérem minden együt|mljkÖdől' hogy
segítse munkánkat abban'  hogy azok a szemé|yekhez is  eLjus '
son atájékozlalás, akik nem tagjai egyet|en nyugd|jaskIubnak, szeÍ'
vezetnek sem de szükségÚk |ehet segÍtségíe'

N4agyar Honvédség szociá po 1ka KÖza|apÍlvány Kózhasznú szeryezel
1055 Budapes| Ba|a|on u '  7.]] ' '  Leve|ézes]c im:]885 Bp'  P l :25 '  Hon.
|ap: hltp //WWW'hka hu' E'ma |: 1 1karsag01 @ hka'hu] T6|€10nszáma nk Hlr,1:
02.222.a95'\1^ras ) a6'|1).474.1594i Fax száma nk H M: 02.222.090 Váro-
s 06-(r ),474,1395

VégsŐ bÚcsÚ cserta lmrétÓ| BÚcsú Tikos Lász|ó nyugá||ományú ezredestő|

Fá]da omma| értesÜ|lÜnk róLa. hogy2015' dec.
ember 18.án e|hUnyt T]kos Lász ó nyugá|omá.
nyú ezredes' 1986'ban heIyeztéka HonVédelrni
M niszlériUÍn sa]tóosztáyára' 1990' janUár 1.
]étó két éVig a Hl'4 sajtó és Iníormác ós Főosz.
tá|y sajló osztá y Vezető]e 1992_1994 közÖ|t
a H|VI Társada|mi Kapcso atok és saitó Főosz'
lá|y oszlá|}^r'ezetője' majd Íőosztá|yvezető'he|yet
lese etl' ]99,l 1997 kÖzÖil a Hl,4 sajtó rodairo
davezetőieként. he yettes szóVivókénl, majd
]997 2000 kÖzÖli a Hlvlsaj|ó Főosztá]y |óosz
tá|yvezeiójeként teLjesített szoIgá|aiot' Pá|yája

Acsa|ád' a bajtársak' a ba.
rálok és az ismerősők Vel
iek Végső búcsút cser ia
Imre ny' Íő|orzszász|óstó|'
a Fegyveres SzeÍVek NyL]g.
á| ományÚ Tagja K|Ubjának
jászbeÍényi e nökéiő a
Fehértói.temelőben A lvla'
gyaÍ Honvédség ha ottjának
k járó katonaj tiszte|e|adás
s" lh se. le l  uroso ur"ra e" I  e lyer le l  o 'o l  I  yuga
]o"'lía' A BEosz ko..,oÍjjaI Ee|'elp \v;n ,ly' e/.e'
de, 'egov"reroe" E'do" Laszlory. eáedFsheye/
lé( e az e|hu'  y l  hd.nva| l  la1"|r" lo J|na,ü| '  NyJ
godj békében barálunk, baitársunk

uto só éVeit az Í!1K Kalonai Fe|deÍítő Hivala| á]|ományában iÖ tÓtle' Tikos
Lász ó ny' ezredesl a Honvéd VezéÍkarÍőnöke a Magyar Honvédség ha o|t
jáVá nyivání|olta '  Em éke szíVünkben é|'

IBcltór',k,A,!



Nyugdíj - vá|tozatlan szabályok
Az e|mÚ|l évekhez hason ian most]s igye.
keaeÍn Íe|do|gozni azokat a jogszabá y Vá|.
lozásokal, nreIyek az e|]átásban részesÜ.
őkel él nthet k' A jogosu]|ságra' a megá|.
|apÍlásra és a ÍoLyósílásra Vonatkozóan em|i.
tésl érdem|ő vá|tozások nem Vo|tak' Í\,4ára
már az e||álások eme|ésének mér|éke
(1,6%)]s közismert' A Vá||ozat|anság e||e.
néle néhány szabá|y áttekiniésé| mé9]s cé|.

sokak számára lonlos az ulazási ked.
Ve2ményre iogosító u|a Ványok kéídése'
Ezze| kapcso a|osan az idei éVben ez idá.
ig -sem ajogosu||ak kÖrében' sem áz u|a|
vány |e|haszná|ásának Íendszerében nem
törlént Vá|tozás' A kedvezményt bizlosi|ó
uta|vány az e|őző évÍó|20]6' ínáícius 31.ig
érvényes, az Új u|á Ványok megkü|dése
2016' íebruárhónapVégén kezdődik és már
cius hónapban mind€nk nek rendeIkezésé.
re á||' Érdem€snek ianom |e|hívnia Igyel.
me| aÍÍa' hogy azok' akik a2 e|őzó éV során
i||e|ve 20l6' íébíuáí 28.ig a 65' é|etévÜkel
belö|lótlék. Ínáí Újutazási utalványl nem

Az ölegségi nyugdli m n rnum összeg€
löbb év€ nem Vá|tozik' lovábbra is hav 28
500 Fl' ami azéíl sa]ná a|os, rner| ez az
összeg képozi más - a szociá|is el|á|ás köré.
be |arlozó- jut|alások vagy a hadigondo.
zotli e||álás a|apjál is' de a segé|yezésnó| is
kiindu!ásia|ap. Avá||oza|lan összeg í9y sai
nos lovábbÍa is a|acsonyan tarljá ézoket
az e||átásokat' Az Özvegyi nyugd ij és áÍva.
e]álás rnin murn Összsge havi24 250 Ft '
ugyancsak nem erne kedetl.

ozvegyi nyUgdíj egyÜlI loIyósi1ásának
ósszege 2o16' januárló| havi 86 335Ft' Az
együttío|yósí|ási összéghaláí azokía vonat.
kozik. akiknek az özvegyi nyugel|átásá{
1998' janUáÍ 1'jé| m€ge|óző eIha|á|ozására
fgye emrne á |apíto|lák meg. KÜ önösen

a Íeé|edó özvegy] nyugdijak eselében' az
e||átások összegét kÜ ón.kü|ön is érdemes
í]gye|emme| kísérn '  |ekintelte|a l öÍvény
azon szabá|yÍa, hogy az özvegy kéíe|mé.
íe (és itt eíre tenném a hangsÚ|!a!) a sajá1
jogÚ nyuqe||átást a 30%.os özvegyi nyug.
díija|egyült kel|ío|yósí|ani' ha ez a jogo.
suIt számára kedVezőbb''

A nyugdÍ (és a korha|ár e|őt|i e||átás) Ío yó.
sí|ásánakmunkavégzés me]elli szabá|ya
nem Vá|tozoit', Akikel ér ntia kereselikor.
|á|' azok szárnára 201 6'ban anemaköz.
szÍéÍában íogIaIkoz1atotlak esetében -
1 998 00o Ft (1l1 0o0 F|, 18 x)az e|éíhe.
tőjÖvede|em' Az e|éÍheló jövede|em s2á.
mí|ásáná| a kü|íö|di munkavégzés (EU/EGT.
á||am' Vagy svá]c toÚ|e|én meghatározolt
jogviszony)jóVedoImél is ÍigyeIernbe ke I
Venn '. A közsz'éÍában Íog a|koztatoltak ese.
tében jeIenIeg is lenná||a szünetele|elés
kÖl€|ezettsége' d€ számukía érdekes 1|on.
|os|) |€hel a késóbbiekben egy a köze|'
mú|lban hozotl slrasbouígi íté|e|' Az Embe'
Íi Jogok Euíópai Bizot|sága (EJEB) a2015'
docembeÍ 15.én keIt ílé|elében eImarasz.
ta|ta |\,4agyaloíszágol a kÖzszíérában do.
gozó nyugdÍ]asok nyu8díjának foIyósi|á.
sála Vonalkozó - 2013' január 1' ló hatá-
|yos- szabá|yozása mia||' A bíróság Vé|€.
ménye szennl a szabálye||entélesaz Embe.
ri Jogok EuÍópai Egy€zményével és séíi
a megkÜ|önbözIe|és IiIaImát' Han9sÚ|yo'
zom. hogy ennek hatásáÍa ajogszabá|yban
ez idáig Válozás nem |ör|ónl. hiszén még
nem Vég eges á||apotró| boszé|helünk (még
Van íe |ebbezési|ehslóség). de m nden.
képpen aján|om azéÍinlotek számá|aennek
íigye|emme| kiséÍésól' vagy a Ío|yósitásra
vonatkozó |ájékoz|alás kérésél a |o|yösitó

A j öVedeIemmgI rendeIkezők ese|ében
a nyugdíj iáru|ék Ízelés köte|ezettség -

Á láEáda|omb z|.silás nyÚoé||álásíó szóó]g97 óViLxXx| lv 50 s (6) bek6zdós
,Á láéáda|Tnbzlosi|ás nyuq€||álásíó szóló ]997 év' Lxxx|' lV 33A'si33/B'si33c s
l A szmiá|is bizlonsóoi Í€ndsz€íok k@Ídiná|ásálT| szT|ó 3B32o04]EK .ond€ €l 5 c*kTbon |oo|a|bk

ennek a méÍtéke nem vá|lozo|l - az öreg.
ségi nyugdÍjban rész€sü|óknél a nyugdíj
nÖVe|éséÍe ad jogosu|lságot' mig a koíha.
|ár előtti e]]átásban részesÜ|ök eselében -
majd kizárólag a Tny. szabá yok szerin|i
ö regsógi nyugdÍ ebÍ|álásáná -szo|gáat i
idó növekményt éredményez A nyugdÍ].
nöVe|és méÍléke a náptár éVben €|ért kere'
set (jöVedeIem) egy lizenketled részének
a 0'5%.a' Az igénybeie|enlést évente egy
aIkaIomma| |egkorábban a megszerzés|
követó évben |ehet benyÚjtani' deaz igény
b€jeIenlésnek Vlsszarnenő|eges dőkorlá!a
nincs, Vagy s akár több éVre Visszamenő eg
s |ehel igén),t érvényeslten. ha azt koráb.
ban nem leltÜkmeg' Az arrajogosu|l eIhuny'
|a ese|én az !gényérvényesí|ésre a hoz.
zátaí|ozói e||átás megá||apÍlása (|) soíán
isvan |ehetőség' Az igény|és módia az e|ó.
2ő éVekhez képesl nem Vá|lozo|l' Nem
VonaIkozik a nyugdÍi növo és Iehelősége
viszont azokla' ak] a nyugo |álás íne||etl vá|.
|a|kozásukban a KAT.áS adózásl (k sadózó
vá||aIkozások |é|eIes adóia) Vá|aszlo|1ák.
mive|ők az €gyósszegÜ beIizetés te|jesÍ.
léséVe| kÜ|ón egyéni nyugdijjáíu|ékot nem
Íizetnek . Hason|ó módon nem iogosu|| nyug'
díj kiegészítésÍe az sem. akjnek a részére
megbízás jogviszony a|apján - cseké|y
ÖsszegL] jöVede em kiÍizetése löÍlént és
a |örvóny szabáyainak ér|e|mében egyé.
ni nyugdí]jáíu ék meg|izetésére nem Vo l
kolelezelt .

SzrANo zsUzsANNA NY' ÖFNA6Y

Miniszteri gratu|áció
Em ék appa köszöntötie ki encvenedik szÜ'
]€lésnapján Gyóíi János nyUgá||ományú
a|ezredest dr' sim.cskó |stván honvéde|mi
minisaer és dl' Benkó Tibor vezéÍezredes'
a Honvéd Vezéíkaí íőnöke'

A köze]mú lban ünnepete 90' szü|e|és.
napját GyőíiJános nyugá ományÚ a|€zle'
des, a Vo|t Koss!|h Lajos Kaionai Főisko.
a szémé yÜ gyi főt szlje' A je es évÍoídu i

a ka|mábó|az idős obsilostdr' sirnjcskó |sl
ván és dr. Benkó Tibo| vezérezÍedes is íe|.
kószöntötle,

A honvéde|m rniniszter és a Honvéd
Ve2éíkar fónök jókíVánságait egy ajándék-
csomag kÍséíetében Durgó Tamás száza.
dos' a2 lúH Hadkiegészí|ő és Kozponti Nyi|'
vánlartó Paíancsnokság Bács.Kiskun
megyei iíodá]ának rodavezetó]€ és Pará'
di Gyóngy főtörzsőrmeslsr, érdekvéde|mi
a|tisz| adták ái'

10 ,d&r*u
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Tízévesek a hö|gyek

A szo noki  nőtagozat jUb]á|ó fendézVényt
laÍtotl a HEN4o.ban' a Íendezvényl meg'
liszte|te je en|é|éVe] szabó LíV a, szo|nok
|Vlegyei JogÚ VáÍos dősÚgy releÍense HeÍ
cegné Bozsó An ta őrnagy ahe|yőrség
parancsnokának képviseIetében. t r/oInár
János őrnagy '  az N4H HKNYP 1 Toborzó
és ÉrdekVédeImi Központ képViseIelében
Feke|e slván a BEosZ régióvezetője ' Kiss
Lász ó, a I'4agyar Bepű|ős Bailárs Egye.
sü ete|n ökeésstaub |stván,  a Kab|ayLajos
Repú|ő Ba]lársi Egyesü|el e nöke' VanyLrí
T boí ezredes. az [,4H Hadk egész ilő és Ny .

Vántalró Parancsnokság paíancsnoka ked.
Ves LeVé!ben köszönlötte a hö gyekel. íneg.
köszönVe á]dozalos teVékenységÜnket, s
lovábbis kerekel' eíót. egészséget kivánt

A Vendégéket V]árk ÉVa kiszÖnlölle, és
szavaia e a nőiagozai számáÍa o y ked
Ves VeÍseti Babls l'4 háy: Pro óg egy]óié
kony cé|ú mu|aiságÍa' Strojánné GÖmoÍ ÉVa
a 10 éV€s nólagozal lirlé n étót ismerte1ie.
s rnulalott be sokoda ú dokumentumanya
got (íolókai re kVákal, kilünleléseket' ok|e
Ve ekei, sajlóanyagokat, kÓlelekel stb.) a
]0év eseményeirő|' Az smerletó után a nőla
gozat Vezetője em ék|appaL köszöntötle az
a|apí ió  és a]e en egi iagokat,  ma]d a ven
dégek mé|latták a nőtagozat tevékenységét'
Fekele lstván, a BEoSZ rég óVezelőie itt ad|a
ar srrqanne Ltromon EVanaK

tetéséi és e|smeró ok|eve|ét' 10 éVes ki1ar
ió'nunká]ának eI smeréseként

Ezen a rendezvényen koszönlötlÜk az dén
80 éVÜkel betó|lötl két lagUnka1, Dömök
Jánosné |cukál és Geíge y LajosnéJulká1az
e|maradhatat an versseL' A pezsgós koc'
c nlás és a lorlák fe|Vágása Után slro]ánné
Gönr ö r  ÉVa Vendégeinknek emlék|appa
kószÖnte nreg a sokéVes segllségel'

l/]l |s kÍVánhatnók a köze i.láVo|abbi]öVő.
Íe? onökke /r'e etek Ínég sokáig lgyaniit|
Eróben egészségben barátságga], szere'

MÁFK EVÁ
FoTó] HEBoEGNE Bozsó AN TA
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ríz éve történt a hejcei tragédia
A tÍz éWe| eze|ötl Hgjce köze|ében |ezuhanl
szovák gépen msgha|t katonák é|ele a
líagikus Vóggs| égyü|t- pé|dáuI szoIgá| '
hal mindénki száínára - mondta ÁdeÍJános
köztársasági eInök januál 19.én ' kedden' a
Borsod.Abaúizomp|én mogye] t€| €pÜ|ésen
|anoí megom|ékozésgn.

Tíz éWe| eze|őll6zen a napon' az ésti
órákban zuhan| |e a Hejce Íö|é magasodó
Borsó'hegyen' a kassai repü|őléí köze|é.
ben' a |eszá||ópá|yátó| a|ig haíminc ki|o.
mé|eíre a sz|ovák |égieíó egyik An-24.es
repü|ógépe' A |ragédiában 42' a koszovói
KFoB békemisszióbó| hazatéró kalona
vesáetle é|etét, a szerencsét|enségel a 9ép
ulasai kózÜ| csak €9y 6mberé|tetÚ|' Alra'
gédiáró| azó|a minden évben megem|é'

güke|' hiszen ''|ud|uk' hogy nemcsak sz|o.
Vák baÍá|ainkat érle póto|haiat|an Veszle.
ség''' szó| aÍró is' a gyász| csak fokozta'
hogy o]yan emberekke| |ör|én| a |ragédia'
akikke| a magyar ka|onák kozösen szo|gá|tak
a koszovó] misszióban'

,.Tíz évve|€zg|őt| nsm €gy sikeres kÜl
dolés mggÜnnep|éséve|' hanem Íészvél
leI ko|lott ki|ej€znÜnk szo|idaritásunkal' bai.
láÍsi e|köteIezetségÜnkef - mond|a a kÖz.
lársasági e|nók' hozzá|éve: líz éve kide.
Íú|t az is' a két ngmzs| számíthat egymás.
É' Ádoí János msgj€gy€áe' hogy a 42 á|do-
zal tsaában vo|| azza|, vgszé|yos hivalást
Vá|asztotlak mások bókójé| vódve báÍmi.
kor é|etvoszé|ybe ksnjIhetnoki é|6tük alra.
gikus Végg6| ggyü|t. É|dáu| szolgá|hat min.
dgnki számála.

And|oj Kiska' a sz|ovák KöaáBaság e|nö"
ke a mogem|ókezósen azl mondta| az
eIhuny|akazon embor€k közó lartoztak' akik
a kölelessége| a saiál érdek€ik e|é he|yez.
ték, és ado|t h€|yz6tb€n az é|etüket is Íe|.
á|doz|ák vo|na azért, amiro í€losküdtek.
,,Meggyőződésem' hogya mai, n6m könny|.j
időben sem hátíá|tak voha meg a kihívás
e|ót|, hanem azt szemt6| szemb€ logadlák
vo|na" .- let|s hozzá. A hozzaanozókhoz
szó|va kÜe|ent€tte: a tehar, ame|ye| vise!
nék, ggyiké a |egnehézebb teÍheknek' ezért
jogga| éldeme|n€k tiszte|é|€t.

Patrick Tum€r, a NATo műv€l6|ekéÍt íe|e.
|ős |ótitkál.h€|y€|l €se a rend€zvényen
e|mondta' hogya KFoB.misszió a szeÍve.
zel |€gíóggbbi ínűv6|6|6, am6|yn€kaz acé|.
ja' hogy békét lergmlson Koszovóban és
a szé|esobb Égióban' Tíz éVve| 6ze|ótt'
2006.ban körü|be|Ü| 17 €zeÍ NATo-kato-
na Vo|l je|en az olszágban, míg ma mind'
össze ölezeíí6 |eh6tő a számuk' Ez isj€|'
zi' hogyakkoÍiban a biztonsági he|y26t sok.
ka| |örékenyebb vo|l a ba|káni oíszágban'
mint ma-teíe hozzá- sze nle e|ismerés
i|letiazokat a kalonákal, köztük a sz|ová.

koka|, akik rész| ve|tek a s|abi|.zációban
és a biaonsag me9lerem|éséb6n. Azok' ak.k
tíz éve o|yan szöÍnyű köíühények közötl
Vesz|et|éké|etük6|, a |egnagyobb áral Íizel.
|ék' de ez a NATo |ör|én€|én6k is a Ieg.
nagyobb V€sz|eség€' hiszon a sz€rvezel
nem VeszÍtet| még 6gysz€rr6 ennyika|o.
nál. mondta a fő|i|kál-h€|yét|€s'

Dl' Benkó Tibol Vézélézrsdgs, Honvéd
Vezé*al Íőnök ázt mondta: borza|mas gon.
do|alok káVarcgnak az embaÍ|ejéb€n még
mindig, amikol msg|á|ja az á|doza|ok |isz.
teIolórc eme|l hsjc€i €m|ékművet' vagy a
Boísó.hggyon 's|á||i|o|| 42 kopjáÍá|' A
|eggyöÍlóbb gondo|al az' hogy hal hónapos
tavo||ét ulán már csak nóhány p6ícro vo|tak
az ot|honuktó|' a csa|ádjaik|ó|' amikoí |6zu.
hantak. 'Á bajlársak g|vosaóso mindig szöí.
nyÜ érzés a katonák számála"- hangsú.
|yozla a vezérezrodgs'

A beszédek6t köVolőon imák hangzot.
tak e|' rnajd pedig a j6en|óvók 6|hoy€zték
a kegy€|e| koszorúi| ós V rágait az em ók.
műné|'

A tÍagédia tízéves éVÍoídu|ó]án tarlotl
megem|ékezésenje|en Vo|t dr' simicskó |sl.
Ván honvéde|mi minisáer' Manin Glvác sz|o.
Vák véde|mi minisáer és Mi|an MaJ(im vezér.
ezredes' sz|ovák vszérkaí |őnök'

FoTT: DÉVÉNY| VERoN|KÁ
HONVEOELEM.HU

keznek Hejcén a sz€íotloikel e|vesztók' a
ka|onaláísak. asz|ovák had6rő ésa l\'{agyal
HonVédség veze|ői, a rn€ntésben egykor
részt vevők és a h€|ybé|iek' Va amint az
egyet|€n lú|é]ő, Mar|in Fa|kas. akimos| is
je|€n vo|t a r€ndézvény€n'

Ád€r János a m69em|ék6zésen eImond.
la: a h6jc€i tragédia után Magya|oíszag szo.
moÍÚan' dg baj|ársi kölolesség|udatta| Ven
résa a msnlésbgnésá vizsgá|alban' A kör.
nyékbe|i |o|gpÜ|ésgk |akói' a magyaÍ haló.
ságok és szakembérgk tellék a kóle|essé.

Dút.',|kJ,.t



Márványtáb|a a porce|án városában
Negyvenhét esztendóVe| eze|ótt tölént ha á.
|os k menete|Ú vasÚti ba|eset kalonai és clv I
á doza1ainak em|ékéÍe avatlak em|ék|áb.
|ál a heíéndi Vasú|á||omáson' H ába a ka|
Ínazott Úgynevezelt gyorsÍékezést a nroz
donyvezető, a Vá|tóá||Ílási hiba miatta lossz
vágányra kanyarodofl gyorsvona| minlegy
70 k ométeí/óÍás sebesséqgei Ütközötl egy
kijárásfa Várakozó tehervonalba' me|yen a
LenIiben á||omásozó. 26' Gépkocsizó
LÓvészezÍed kalonáiVárták' hogy a bakonyi
hadgyakol|aluk után hazalérienek' Az ]969'
]anuáí31.én lóÍlént ba|eselben nyo|c ka|o'
na ésa szere Vény mozdonyvezető]o Veszí
lelle é elét

A H[,4 Társada|mi Kapcso alok H vatala á|laL
szervezelt megem|ékezésen dr, Böröndi
Gábor dandáÍtábornok. az [4H osszhade.

rónemi PaÍancsnokság szá.
íazÍö|di haderőnenri lőnöke
szemé|yes em]ékeil fele eve.
nÍtve e|mondta: Lenliben a
parancsnokság épülgle e őtt
e ha|adva ín nden katonának
a más kojda|on |évőem ékmű
Íe|é ke|ell Íoídi|ania a íejél,
igy tisztelegve az elhunyl bai-
láísak em|éke e|ön' ..Len|iben'
az egykoÍi |aklanyában ma
már senki sem em|ékszik rneg
yen módon azokró| ak k az

esküjükben IogIa] lakhoz h i '
ven '  szo|gá at le josÍlés k öz
ben az é e lüket á|dozták a
hazáéíl' |VIa azokía eín ékezünk. akik szo.
gá alot le|]esitetlek. ésjóé|zésse|tö te|. hogy

em|ékük nem nrerÜ|íeedésbe. ÍogaIma.
zot a dandánáboínok, Hoz2á1etle: az em|ék'
tába Helend város' a BajláÍsiEgyesÜ elek
oÍszágos szÖVelsége (BEoSZ)' a |Vagyaf
Á||amvasulak. és a |Vagyaí Honvédség
összelogásáVa| va|ósu|l meg. amiazl is je|'
zi' hogy a 'lársada|oma haderőmógöll á||...

A gyenyák e|he|yezéséve| |e|avaloll err|ék.
táb áná|koszofut he|yezetle löbbek kózöll
dÍ Böröndi Gábor dandártábornok. zenlai
Lász|ó ezredes. az |t,|H 54 Veszprém Badar.
ezÍ€d pararcsnoka' csomós Lajos nyUg.
áLományú vezéÍőÍnagy. a BEosZa e nÓke'
szinlén koszoruVaI ró|lák Ie kegye e|Üket
a [-4agyaí Tarla|ékosok szÓVelsége Vesz-
pém |\,{egyei Egyesü|elének' a Len|i Fegy'
veíes EÍők és Tes|ü|elek Nyugá||ományÚ
K]t 'bjának' a Veleíán BepÜ|ök és Ej|óer
nyősÖkVeszprém I/legyei Egyesü|etének'
va aminl a Várpa otaiGábor Aron Nyugá|.
|ományúak K ubjának képviso|ő is'

FoTÓ: A szEBzT FELVÉTELE

Mé|tó he|yre kerü|tek a kopjafák
EgyÜnmúködési megá||apodásl Ír| a|á a napokban az MH B€kÍe'
ációs. Kiképzés és KonÍelenc a Közpon| (t4H RKKK) és a Ba]-
táÍsi EgyesÜ etek országos szöVelsége (BEoSz) a ba|alonaka.
ra|tyai ÜdÜ ó |erÜ|elén kiaIakÍtott eín|ékheIyen la|á|ható em|ékie.
lek tu a]donjogának á|adás.átvé|e|éíó| és kaíbantanásá|ó.

Tavassza| he|yszinib€jáÍás| lar|o|tak a HM TáÍsada|mi Kap-
cso|a|ok és Háborús Kegy€|eti Föosztá]y (H|\'{ TKHKF) munka|ár
sa a honvéd üdü|óle lelén' Enn€k soÍán meggyózódlék áÍró|. hogy
a kü önbözó he yeken és módon €|he yez€ttem|ékművek. kopia'ák
nem ]Leszkednek az üdü|őöVezel alcu atába' közü|ük több slat
kailag kifogáso|ható á||apolban Van és ba esetveszé|yes' Ezek a|ap'
ján irdokoltá vá| az e||áVo|í|ásuk. és egy erre a cé|ra ka|akltoll
em ékparkbatörténőá|he|yezésük' Az egyez|e|ések Után -az üdÜ.
|ő arcuIatához i||eszkedve . kÓnnyen megkozeLíthető' ugyanak.
koÍas|Íand |eÍú|etétó| |ávo|abb eső he|yen létÍehoÍák az Újem|ék.
parko|, meIybe a szükséges kaÍban|ar|ás.' Íe|úiítási munká|atok
végezléve| álhe|yezték a loÍül€|en |évó kopjaíákal és em|ékmű.
veket' Az em|ékhe|y gondozásávaI kapcso|alban egyljllműködési
ínegá||apodást ín aá P Íos ot1ó ezredes' az lúH BKKK paíancs.
nokaés Ke|enrenJózseí ny' a]tábornagy, a BEosz e|nöke. A meg.
ál|apodás érle mében aszőve|ség átadja aiu|aidonában |evó em|ék.
jeeket az |VlH RKKK részére'

Az em|ékhe|y lerü|e|ének karbantartását az Í\,4H RKKK a te|e.
pített em|ékje ek á||agmegóVásál. szÚkség szeÍinti karbanlartását
pediq a BEosZ Végzi'
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Eredményes éve|zártak
N/ozga mas, Íeadatokban és közös rendezvényekben zsúfo|l éVet
zárl a Repü ők és Bendvéde miek Bajtás] Egyesülete' A kecske.
méli nyugá|ományÚ k ub iagjai idei éVre beleNezell pÍogramja k
maíadéktaan leiesítése me||ett egy k |ő fe|adaluknak a lagtoboÍ
zást' a .Jiala|itásl,, lekinlik A tagságuk ál|agélelkoÍa ugyanis máÍ
]óVa|70 éVfö]öltVan' Ujvári Ferenc Verses köszönlőjéVe| kezdő
dötl a BepÜiők és Rendvéde|miek Ba]társi EgyesÜ ele éVzáró
éVindító közgyú|ése' A Vezetőség beszáÍno óját és az ide évíe
|eÍvezet| programokat Csóka TaÍnás ryugá| ományú ezedes, a k|Ub
elnöke' a pénzÜgyie|enőző bizottságje|entésétped g Eszes Lász.
óné ismeÍtetle' AVeze1őség beszámo ójábó| kideÍü||: sajá| szer.
Vezésű píogÍamokban gazdag, pénzÜgyi szeínponlbó| eredményes
ével ludhatnak maguk nrögölt a k|ubtag]a. AktíVan részt Veitek a
Vá|osi idősügyi tanács munkájában, kVáó kapcso|atot ápo|nak az
V]H 59' Szenlgyörgyi Dezső Bepü|őbázissa ' az N,lH Légjárínű Javí
tiüzernrne|, a2 [,'|H HadkiegészÍlőés Közponii Nyi Vántanó PaÍancs.
nokság kecskemél lrodájának nrunkatáÍsaiva és a Városban rn Ű kö.
dő társ nyugd í]as szervezetekke|. Sajál íendezvényeik me]|et1a rend.
szeÍesen rész| Veitek a Városiünnepségeken' a Bai|ársiEgyesÜ'
etek oÍszágos szÖVetsége és a KecskeméliNyugdÍas Klubok
I/egye JogÚ Város szöVetsége rendezvényen'

A beszánro ási időszakban azegyesÜ|eltagja közü| hÚszan része-
sÜ tek kü|önböző sz nlű e smerésber' A repü|óbázis láÍnogatásá
Va|Budapestíe' az Elke|színházban is e|ju|ottak sikeres páyá.
zata knakköszönhetöen ped g ehetőségÜkvotkirándllásoka|szer.
Vezn DunaÚjvárosba és Jászberénybe is.

A közgyŰ|ésen az [,1H HadkiegészÍtő és Közponli Nyi|Vániaíó
Parancsnokság kecskernél lrodájál Parád Gyöngy Íőlórzsőrmes'
teÍ' érdekvéde|m] atisz|. a [,4agya| Veterán Replj|ók szövetsége
terü|eti szsrvezetél ors Agoston nyugá]|ományÚ a|ezredes, a Ben'
dő|ség NyugdÍasok Bács.Kiskun Megyei Egyesü|etél pedig Gle-
gorGyö|gynyugá|ományÚ Íendőra|ezÍedes képvseie'

A rendezvény hiva|a|os |észénék záÍásakéntcsókaTamás a eg.
jobbak munká]át kü|ön is megköszönle' Az egyesü et' a honvéde.
em L]gye, a kalonahagyományok ápo|ása' a közösség éÍdekében
Végzet| kieÍne kedő m!nká]uk eIismeléseként a kIub vezetősége
okeve elés kÓnyvju|a|matadományozotl Nemes Józse'nének, Kato.
náné Kovács Irénnek Po yák stvánnénak Köröskényi Imréné.
nek és Siíoki Gábornénak'

Lókósházi oflhonában kós2önlóne 85 s2Üotés'
nap]án BaÍany Józselnylgá |ományú a|ezíedést
Liplák JizsoÍ óÍnagy' az MH Hadkiegésziló és
Kizponl Nyi VánláÍ1ó Parancsnokság 2 Katona
gázgatás] és Érdekvédé]mi ÍTda vozelőjé a

A iylgá ományú a]ezrsdes szü elésnapja
a|ka mábó em ék|apol kapolt dí. simicskó |slván
honvéde|min niszlertő ósdÍ, BgnkŐTiborvezér
ezredes, Honvéd VézéÍkár fónóktól Akalonai
igazgatási és éldekvéde|m roda íéLádála bó]
adidóan - nagy hangsú]yl Íektel az érdékvé
de mi kóíbé tarto2ók léndszeres |áioqa1ásáÍa'
Kiilón odaígye nek a szÚ|élésnapj!kal ünnep ó
nyugáLlományú kalonák kószóntéséré'

Barany JTzse| nagyon ód|l a kószöntésnek'
és bÜszkén mutana rneg azól éVve|eze|őlli. a
nyo cvanadik szú é1ósnapjála kapoti em ék a'
pot s amilnagybecsbéntad Józs bács ésíe|e.
sége]ó egészségnék órvend. csak aztsajnál'
]ák egy kicsit' hoqy hala mas gyÜmö GösÚkét máÍ
nem nagyoi ludják gondozni pedlq a kózsé
gÚkbén hiresék és nágyon ké]€ndóek vo lak meg.

B&ltíri, 
/



Magyarország hadtörténete
Á négy kólolro toNozon Magyarrgig hádtórténelé haminc óv €]t€|té-
vs| mulálja be újÉ - a kodbbi ó$ze|og|á|óktó| némi|eq kú|önbózó kor
szako|ássá| és e|léíó hangsú|yokka| - a 1 1oo éves hadi hisbnánkal.

A harmadik k('lol a|cime MagyaÍocág a HabsbuÍg Monaíchiában -
l7l&]919' Azl a kél éVsz&adol Iárgyá|já, ámikoÍ á kózépkoriMagya.
062á9 l6íÜ|el6 csaknem lo|jes égészébén a Hábsburgok dunaimonar
ch á]ának rcs2€ésá kolóe|emevol ké1Vaqy több részÉ szabda Va i|el-

Ennok a ho] V haros hol békés dószaknak a tórtén9tél a |égújabb
kutalások á|apján mu|a|já bé a kónyv, szakitva a korább kóz. ós had'
iórlén6ti óssz€loq a|ókal ie Iemző fi]gqel enséql szem|é|etmódda ' az
] 84&1 849. év ioríáda|om és szabadságharc, i| e|ve a2 en kóVoló maqyal
katonai om grác T ltrténele Viszony|ag kisebb tsí€1kap]ugyánakkol a
korábban a|u éíókol18. sázad d]nasaikus háboíúk' a lrancia joríada.
om és á NaÉ|oon o||en vÍVott haÍcok. valamjnt a e ső vi|ágháboú nagyobb
ligye|mBl káp;mikózben szó eslk aÍáiyos te4edé|emben a TanácskÖz.
|ársásághadtórlénetéró ésaorosz po|gáháborúban hárco]ó magyar

A kótel megrende|hetó a zrínyiKadóná|
1 087 Budapesl' Kerepes] úi 29/B'
GyöÍ Edina mob |: 30/578.104a e.ma |: gyored na@ armedia'hu
t.,lagyaí Benála mobi|i 30/632'7605 e'ma |i magyaígnala @armedia'hu

va iU lá |  a  k !  1 tÍ i I s  nr i ] ! !Í l r ! l I  l  I J l ]kJ .nos .s
Vány!lTboi]e sZaVa|nl.nI l IcIvc VÚ.s F*.nc
és Íe]eséle  eneks/á  n .  I  ha  í r11!k  N)q A l
Advennkosz.|!.]ycnyi r.( n.!!y!]1l]slilkóV.
l óen .  kaIa .s . Iy l J |  : ;  kqyL]  l . k  n  l í ! ry .k  szk
Íázlak a csi aqsz{n(jk.:; kOl(]s dx]k{]ssc vnr

Nem s]o1|ures  k . / /n  KnIo] i  F . l .n l ]drkoí
manyT. l r  kcnvs .o  ln  no l ln | l sn f rk  k .s /onh.
]ócnm|. ]cn| . !L ]nkí]s . /  ]o( ]nnk)n .ny .  s . !y '
cAy  csomr!  sz .knnrk( ) lk r l ! ) l l  E ( l y  ks  ponT
élkezc5 .Ío|  ÚÍ1es ' | !11  be l ]n !nke l  Icvo  l l e |  . l
Enrlreí Eíoío'la5ok MÍnsl1Ú' l]irI Tn]ckoz1.lI
l ak  ho ly  a  NEA l l )  M nrLrko . l . s  . . l r r  Dx ly r
zá lL ]nk  ! loa( los l |  250 c/íÍ FI l . |Úí l l l sban

szomba l  E tncs .  i ]k  oíuíy  asszonynak s
Vo|l nrog.pTt.s. oío:;/ L .|.s ny c/ícncs cs
Gornb.z  Gy!  r  I ry  .n] . ! ]y  | . l l l . ícnd lna l .  hon '
Védé|rn nl n:j/b klLnrl{]l.:;c| ] cIV. h077. a7
lTda Íószóró .!y {jqv Livl]q pl]/$qijl Borcsslnl
dorny 7.s2 os i]nÍ koÍlil)l)nl|;|lvcllc.2la k liiÍ]

Tá|ákTzunk2016 ]a ln r ] lban ' lm lk . |  aPd l .
sz  Vész le i  l c |cs  l j lÍyLE | ] i i I l l JÍ l ]1k

r :KEÍt  DE!És

Egy oís2ág hadloíónole azonban
nemc$k háboÍÚkbó ál|: déláÍlozika
hádseíegek le|ép'lése. é||á|ása' le só
vezelése. hadkiegészilése' a legy.
veíoíónd akalona |e|képek (zá9.
|ók' kilÜnlelések). á2 69yen.Uhá1ór
lénel' á had|paÍ lónénelé ahádlu
dományi gondo|kodás' a hadisa]ló és
a kalonai pÍopaganda akalona léL
képész€l' a kálonai éLelmód. és műve.
|ődéslóÍ|énot Va aÍn nl az eíőd. éS Vár
épiteszel is' Mindézek bomÚ|álásáva
kiván ez a mü kiegyensú|yozott és
pontos kép€l|eslen a magyaÍ had.
lór1éné em kól éVszázadáró

A Misk.. Hc y.jísé.l Ny!!di]as K!ba kará
.sT|y c:r T{]VlrLÍ]:n]7llló |.ndozVóny.l a BocS.
ka akhnyiilrlÍr |.Vó klUlrhc ységébé. láÍlTltá
mc! Aszc! számban a|ka]omhoz !di 1ó2e1ben
meg]c .|1 laeokal Fckcle Dénes e nök kószÓn.

lollc Mclh ivollVo rdiíkÚl rt szoÍjbal] Ernese mk
o'na.Jy ass/ony a .l 3/' Kalona qazoalás és
Eldékvedé nr |ÍxI. V.7.lo]. ós B.r;il Tamás
zász ós a2 roda iÚrkalljÍsa Vo|l ]e|en

czóLFcí . |c |e  veze l óséa lao  üdV öZó  sza

[|^()Y^noRszÁ()
|| ̂  | '|.t|u'Í]N |.]'l|.]
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Határzárépítők
Megmutatn|' ho| |ehet bejönni!

A 2015' éV nagy hod€rsjÍj Íe]adato| iaÍ'
10galo|t a l\'4agyal Honvédség számára'
A nemzé|kózi sz€lgpvál|a|ásbó| eredő íe|.
adatok"' a mind€nnápok a|ap|evékenysé'
gei. '  a hazai ós némzetkózigyakoÍ|a|ok
me||etl' a hadoró egyik kiomo|l Í€|adata voll'
hogy a töm6g6s bsvándo ás okozla vá|'
sághe|yzet kez6|ésórg Ís|készú|ión' és
azokban rászl vegysn' Az idoig|enes biz'
lonsági hatáízár kiépíléso' a HATÁBo'
ZOTT FELLEPES 2015 gyakorlat, maid
a KtzÓs AKARAT 2015 íe|adal végíe.
hajtásában' tj'sszességében löbb mint 7000
katona vett rész|' Je|en|eg ugyane|mond.
ható' hogy csökkenl a |\/a9yarországra
nehezedő migrácós nyomás' azonban a
he yze| bármikor megvá|tozhal, és ekkoí
azonnaIi '  hBtékony'e||épés szükséges'
Enn €k éÍd €kében ]e|6n| €g ]s t öbb, mint
1000 ka|ona |e|i6sÍ| szo|gá|a|ot a ha|áron'
és löbb €zer ka|ona á|| kész€n|é|ben ' hogy
bálm€|y p ||ana|ban. amikorázl a he|yz€|
mggkivánja, azonha| képss |egyen a fel
ada|okban va|ó részvé|ek6'

zsóíi Fgíénc őÍnagy. az MH osszhade'
rónomi Paíancsnokság Íóliszliskén| és
műszaki fisakónl' a kozd6|ok|ó| |owa ésá
vett a ha|áNód6|mi Ío|adatokban. Ku|cs.
íiguÍájavo|t az id6igIenes biztonsági hatáí"
zár és múszaki Íendsz€r loívezói és kivi"
te|ezói csapatának. ottvo|t a hatáÍszaka.
szokon az épílk€zés minden pij|anatában,
szoIgá l a l €N€zósb€n.iíányílásban íészt
V6Vő V6z€tés pontokon' Íonlos szelepel
kapot| a Ba|aton 2015 6 novezésLj. a Viseg.
rádiNégy€ká |a| kdzö66n Végrehaj|otl gya.
kor al mrjszaki feladalaiban. Olyan ember,
aki a |egneh€zebb időszakban semVeszi
t €| a humorérzékél' akir6 e|ö]járói és
bgoszloltal' baÍálsai bármikoÍ szám í|hal
nak, és |sgúőképp€n o|yan' akinak a műsza.
ki szakma a "kisujjában van''. Msgkér|Ük'
hogy íövid€n idézzé íó|az g|mú|l idősza.
kol' íog|a|ja összg' hogyan é|lé meg a Íe|e.
|őssóge|' a nehézségék€l, a szerelteilő|
va|ó hoss:ú távo||étel és a íe|adatok vég.
íehajláM|'

Rohamtempóban

' 'A Ko|mány dönlósének éíle|mében' a
lúagyal Honvódség ie adalu| kapla a
magyar-sz6Íb haláron az ideigIenes biz.
|onsági határzár kiópílésél' me|yet az egy.
szeÍűség kedvéér| nevezzünk csak köz.
ny€|Vi kifejezésse é|Ve keritésnek' Aszűk.
Í€ szabott ha|áÍidó miat| a keriiés roham.

tgmpóban épü|t a nyáriÍoÍróságban' Ver.
senyl |u|oltunk az időve|' miközben a
bgvándoíók számá napró| napra drasz|i.
kusan sm€|kedg||. a migránsok |örnegéveI
éík€z|ék a hatáÍainkhoz'

széplémb€lvégérc Ínár köz€| 5000 kato.
na Vott Íészta kü|önbö2óÍe|adatokban' Az
á||andó ós k m6rÍtő |lzika| |génybéVét€|Va|a.
mint a szólsósógos idó]árás Viszontagsá.
gossále|leavógr€hajtást. NehozÍtó kóÍÜ|.
ménykón| ko|| mogsm|Íl€n6m' hogy mind.
ezek me||e|t' a hazai ós nomzg|közi saj|ó
á||andó jelen|ótóv6| .s m6g kg||on küzdé.
nünk nap' mint nap. tszintón beva||om'
hogy a katonáknak, akik Íe|adalot hajlotlak
végre' igencsak nagy teóe|j6|entett, hogy
egyik napÍó| a másikra a íigye|€m köz.
ponljába kerül|ek' és mindon 6gy€s moz.
du|a|ukat kamerák százai |es|ék ío|yama.
losán' Viccésen szó|va' mé9 az orrunkat
ssm tudtuk mggvakarniúgy' hogy az ne

je|enjen mgg a képgken' Műszaki mun.
kát végezlünk' hata|mas munkágépekke|
dolgozlunk. €mbeÉk százainak |eVé.
kenységél ké]|e|t pí€cizsn és ba|eset.
menloson |€N€zni'széN€zni és irányíta.
ni. A.'civi|ok'' je|en|été a munka|€d|oten,
nagymértókb6n |okozla a ba|gs€tvoszé|yt,
és gyakÍan e|vonla a figy€|mol a Ío|adal.
Íó|is, hiszen íájuk is ko||elt I gy6]ni' Nokünk'
katonáknak a í€|ada|unk az Vo|l' hooy a
meghatározo|1 idől6 e|kószü|jünk a |él.
adatla|, egy 'eszköz" megópítósóvo|, és
kizáró|ag erle akarlunk konconlÍá|ni'

TársadaImi támogatottsá9

vo|tennék a Íe|ada|nak €9y o|yan aspek.
tusa' amit íÜgggl|€nÜ| mindon|ó| É vo|t meg.
é|ni' jó Vo|l álérézni. Ez pedig a lársadal.
mi támogalol|ság' szercncsér€ mi béké.
ben é|ünk, és émiatla magyal kátonáknin.

Dtlt"N1bL,./
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csenek benne a iársada|om mindennap.
jaiban Úgy' mint pé|dáuIa Íendőrök' vagy
tűzoL1ók' Azonban ha bajvan, (pé|dáUI
kalaszlÍóÍahe yzet esetén) akaionák min'
dig isaz e sőVona|ban küzdenek, és i|yen.
koí ideig.óráig érezhető a 1áÍsada|Ín itámo.
gatás'

Azonban_Va|iukbe.amikoraVész e Ü|'
és Visszavon! lunk a aklanyákba' ez a íaj.
ta €lismerés a clvi|sz|éla iányábó|meg'
szűnik' A tava]yléVben azonban gyóke'
res fordu at á |t be ezen a téren' A hon-
védség' a migÍác]ós heyzet keze|ésében
rész| Vevő katonák' i|yen nagymértékben
talán e|őszór érezhet|ék a társada|om tag.
jailó| kapott fo|yamatos és kierne]t lámo.
gatást' e|ismerés|' ami szerencsére nap.

iainkban is |apasz|aIha|ó' A katonáknakez
nagyon Íontos' h hetet|en erő| ad a rnun.
kához, h szgn távo| Vannak a csa|ádjaik|ó|.
Igen' a csa|ád' A szére|teink hiányának
gyölrő éízésgaz egyik |egnehezebb' amii
magam s álé|tsm a nap minden percében'
Csak le|e|onon €hets|l kapcso ato| |ar|ani
Ve|ük' de íniíe visszaérlünk a szá||ásra'
addigIa a gye|ekek már a|udlak. T€|sÍonon
eImondani egyÍáíasztó nap esemény €]t
|ehetet en' rneg nern is Vo|t e|mondhaló'
Persze a2 ot|hon ma|adoltaknak sem kóny.
nyű' de ha egy kalona érzia sájá| hálor.
szága |ámoga|ásál' akkor maxiíná| san
képes a Íe adalaira koncentíá|ni' báího|
s |eqyen' szeÍencsésnek mondhatom
magam acsa|ádom támogatása miatt' és
ezéÍl köszönetleI iar|ozom a Íe|eségernnek

A határon |Ö||ött hosszÚ idó a|att sok min'
denl |áltam és iapaszta|tam' Ezek, amo'
yan é|etképszerűen beVésődtek a tUda'
lomba' Lát lam síró bácsiká|. akie]kese.
redetten mutatla a |elaposott veieménye.
sél' |áttam a m ndent e|borító szeméiha|.
mokat' aÍniket a migránsok hagy|ak min.
denho|' Ha||otlam a határszé|en é|ő magyar
emberek panaszail, átéreztem a íé|e]mü.
ket és Íenntarlásaikat' Láliam a határon
érkezókel is. gyeíekeket, nőket és férfi

akal.' ahogy csopoÍtokban Von u|tak' Lát'
lam i]|egá|is hatálál|épőket' javítoitaÍn a
|önkrelett haláízáÍ e|emeit' Lát|am kÖny.
nyeket' eIkeseredésl, dühót' fájdaIrnal' A
katona is embeÍ, azembeÍpedig éző |ény'
így ér|hető rnódon összetett élzések kava-
rogtak bennem' s báÍegy kalona nem szo.
koti magánVé|eményt mondani' egy szé.
ke]y könyvben szerepe|t egy gondo|at'
me|yet én a fe|adalunk szemponljábó|és
műszaki íejje| is' de amúgy embelkénl is
maximá|isan magarnénak gondo tam. így
szó:''Vándor' eza kapu nern kizár, hanem
megmuta|ja' ho| ke| bejÖnnöd''

Legyőzni a koÍ|átokat

VisszatóNe az em|ékekhez' Augusztusban
kezdődtok a k Vite|ezési munkák' Vo|tegy
há|ózsákom, ogy hátizsákom és egy kis.
láskám. Abban Vo]l az irodám' és aho|ér|
az éjszaka ott a udtam' Atefuézóslő|a k]v.
te|ezésig részt Vetlem az idéig|€nes b z.
tonsági ha1árzáí kiépítésében. |Vleggyő.
zódésern, hogy íekodol döntöttsk a kato.
nák- |yenÍe|adalol' i yen lövid idő a att még
seho| sem hajtot|ak Végíe. A katonákat a
kápott íe|adat irán|] e|köte|ezettség és |oja'
Iilás je||emezte' és nagymértékben éíez.
he|ő Vo|| a baj|ársiasság' a |egerősebb köte.
lék' amia katonáka| összeköli' A katona.
kózösségünk hosszú ]dőre összezáíVa töl.
lót|€ az idejét' a napi íe|ada| Végíehajlásl
ném háÍá|tathatták konf Iik|usok. íigye]nünk
ke| ett egyínásÍa' Kiks Lett á| nunk magun.
kén, de |egÍőképpén ggymásér|' Le ke|.
|elt győznünk saiá1koÍ|átainka|' A baj|ár.
siasságíó| szó|l minden' PÍob|éma nem Vo|t,
csak megoIdásra Váló í€|ada|'

A leíepen íeIismofi é|et|6nné lett m nke|
a por' Úgy néaünk k ' mint aVá|yogvetók'
A nyári dőszakban egyrnásl érték a hőség.
Íiadók' de miépítettÜnk' nyak g Íe|ó t öz '
ve, hiszen VédenÜnk ke |ett magunlát a ba|.
esefu eszé]yes eszközök e||en. Aaán ósszeI
jóilaz esős időszak' ma]d később a nagy
hidegek is' Az úl és terepViszonyok gyak.
Ían a maguk |eÍmészeles mód]án is meg'
nehezílették a fe adalok végÍehaitásál'
azonban ha ehhez még az időjáras ]s betar'
su|t' akkol Vo|t csak ]gazán nehéz do|gunk'
|V|űszaki katonakénl óriási kihíVás' meg'
lsae|ő szakmai megbíza|ás Vo|t számomra
a Í€|adat, embeÍi|eg pedig nagy megla'
pasaa|ás. A te|j€s haláÍszakaszt bejár|am'
és akárhoVá mentem' ismerős ko||égák'
bajtá|sakésjó baíáok fogadtak' Az óssze.
lar|ozás' egymás segítése né|kü| eztaÍe|.
adatot nem Iehelett vo|na Végrehajtani.
Begge|tó estig csöígött a ie|eíonom ' Ész.
re sem Vetlem, hogyÍáradok, akkoraVo|ta
haitás' hogy magamÍa egyálla|án nem
figye iem' Egy nap' éppen he|ikopteres

szem]éÍe mentünk' amikoí aíedé|zeten íe|
raktam a zajvédői' Beelhoven zenéjétVé|
tem hallani a fü|eínben ' Ekkoíérea€m e|ó
ször' hogy pihennem ke||ene egy kjcsit'

Fárasz|ó és embert próbá|ó időszakvo]l,
de szerintem álmen|Ünk a Vizsgán mind.

Az idó nem á|lt meg

Ahogy te|l az idő' kicsit mindenkiremény.
kedelt abban, hogy amlkor a 175 km-es
rÍagyal'szeíb határszakassza VégzÜnk,
|esz egy kis 'szusszanás' és enyhü|majd
a he yzet' de nem így törlénl' A szeptem.
ber új íe|adatokat hozoll' |Vég íe| sem
ocsÚdtunk és máía magyaFhoruá| haláF
szakaszon ío|}tattuk az ópÍtkezés|' kószón.
helóen a migrációs útvonaI megVá||ozá.
sának' Ez a halálszakasz sokka|bonyo.
Iu|labb vo|t' m]nt a szeíb íész, met ilt a
ierepviszonyok miat| nagyménékben meg'
nőtt a nagy mUnkagépek rne||elt az embe.
ri eró aIkaImazásának szükségessége.
Kőzben Íészt Vettem az [/H tsszhadoÚ.
nemi Parancsnokság E|őreloIt Vezetési
Ponljának műszaki |ervezői.irányítói m un.
kájában' majd a Ba|a|on 2015 gyako||at
műszaki íé|adataiban is '  amikor is egy
műszaki kiképző pá|ya |étÍehozását kap.
luk 'é|adalu|' A cseh és sz|ovák ko |égák.
kaI Végrohájto|| gyakorIa| ]étszámában
ugyan szimbo|ikusnak tBkin|hető' azonban
a vis€gíádi olszágok óssz€íogása anná|
sokka nagyobb ]e|enlőségggI bíÍt mind
hazai' mind nemzelközi V szony|atban €gy.
arán|' AzéVVégén még részlVeltem aV4
országok kalonai együtlműkódése eÍsd.
ményeképpen Íelá||ítotl közös haÍccsoport
VaIidációs gyakoíatán LengyeIoÉzágban'
számomÍa ez azért is Vot és |esz a jóvő.
ben isje|entősÍe ada|' mert |\,,|agyaíország
vá| a|latóbbek közötta harccsoporl műsza.
ki modu|jának a veze|ését.

JsIenIeg a magyaÍ ha|árszakaszokon
ugyan alacsonyszintű a rnigrációs nyomás'
azonban' ha Valaki követi a nemzetköz ese.
mények€l az |udhatja' hogy ez bármiko|
megvá|tozhal' Nem Ü|h6tlink tehát a babér.
iainkon' fe|ke|| készü|nÜnk ajóVő ese||e.
ges Íe|adataiía' A hatá^/édeImi' hatáÍren.
dészeli fe adatokban a honvédség kije|ö||
eíő je en eg is lészl vesznek- Tárnogal
juk a rendőÍség határÍendészeti |eVé.
kenységét' nyomon kijvetjük, és napiszin.
len énéke|jÜ k a nemzelkózj esernényekei'
megierveztÜk és készen á]|unk az osot'
eges fe|ada|ok fo|ytatására, be|eértve a
műszaki rnunka|atokal is. Ha röviden, íoga'
|orn szinten' szemé|yeso|dakó össze ke|.
|ene fog|a|nom az e|mú|l éVel, akkoÍ azl
mondanám: szakmai kihivás' megméíei'
teiés, íeIe|ősség, bajtársiasság'',
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Unnepe|tÜnk és megem|ékeztÜnk
A P|atthy József Bajtálsi EgyesÜ el íneg.
a|aku|ásának 40' évfoÍdu óját Ünnepe|te a
táboÍfa|Vai Jókai I/]ór \4ŰVelődési Házban'
Ketlős Ünnepel taítoltunk, hiszen néVadónk
115, szü|etésnapia ]s decemberben Van,
akárcsak a miénk' Aje|en |éVő 120főtAnta
Jánosné' az egyesü|et titkára (e nökhe|yet.
tes) kÖszÖntÖiie'

RendezvényÜnke| megliszte le je en|é|é
Ve|: |gnálh Tibor aezredes' az MH Hadk
egészítő és KÖzponli Nyi|Ván|aÍló Parancs.
nokság 1' Katonai |qazqatási  KÓzpont
palancsnoka' Ernsz| József |Ölzszász|ós'
az |V|H Anyage|á|ó Raktárbázis Bázispa
rancsnokság Vezényőzász|ósa, KeIemen
Józse| ny' alábolnagy, a Bailáís] Egyesü.
|e1ek oíszágos Szöve1sége e|nóke' Nagy
Káío]y ny' a|ezÍedes' a BEoSZ Közép.
magyaloíszág Bég ó vezelője' Tóth Beí
taan, Tábor|a|va nagyközség po gármes.
tere, BirinyiJTzseí' a Hungarkuín SzöVe|.
ség e|nöke, e|óadómÚVész, néprajz. és nép.
zenekuIali és PIat|hy Iván nyugaIma2otl
cÍmzetes egyházügyi á||amtitkáÍ' JeIen Vo .
tak még:képvise őlestÜ|etünk tagja , támo.
gatóink, a helyi ]ntézmények Vezetói' a bará.
| legyesü etek' k Ubok e|nökein kÍVü|atag.
ságuk képviseLői is'

A műVe ődési ház nagytermében néV.
adókló| és a műkódésljnk a|a|t készÜt
kópskbő| összeá|íloltprezenlációV € títé
séVe| em|ékezhetÜnk P|atlhy Józseí huszár
ezredesÍe' o impikonÍa' va|amint az egye.
süle|e mú t negyven óVér€. Ünnep mogom
|ékezésemben beszé|tem az a]apí|ók áta|
íánk hagyolt öí ökségünkíó| éppúgy' mint
a lánk Váró jöVóbeni Íe|adatokró|' Ezek az
e|óÍe|átó emberek ínegta á|1ák ebben az
egyesü|elben annak a módját' hogy a múll
ésaje|en Ínég időbenta|áLkozzék' Hisz nem
csak nyugdíjas lagiaink Vannak' Nemze.
dékek' ak k maguk is é|ó történe|em' Egye.
sü elünklagsága pé dátmutáarra' hogyan
|ud egyÜtté|niés egyÜii do|gozni |Öbb nem.
zedék egy közös cé|ér|' a'szépkorÚak'' a

bajtálsak össze|ogásáéÍt' Tud]uk' hogy a
ma sikereinka|apkóVeit az e|ódeinklő kap.
tuk. és azokal egyszeí ma]d tovább ke I
adnun k a bennü nkel köVetőknek. Ezérl |aí.
tom |ontosnak' hogy az i|yen keíek év|or'
du ók a ka]máVa|o yan át|ogó megem é'
kezés í|ódjon, am bő|az u1Tda nk ínegis.
merhetik az egyesü|et e|ínú|t é\,tizedeinek
Íontosabb |ör|énéseit. anribő| rnajd ők s
ern|ékezni|Udnak' A négy éV|izedes kóz.
hasznú |eVékenységü nk aIat| sok sikerben
és rneganny kudaÍcban vo t ÍészÚnk, Asike.
reinknek örü|tÚnk' mert IUdlUk, hogy mek.
kora munkavo|trnÓgöt|e' Kudarca nkViszont
meqerősítettek bennünket' mert az ]dősebb
lagja nk nagy Íésze csak ránk számí|hat'
ló ünk várja a segilséget' Ez az évfordu|ó
kö|eIez b€nn Ünkel' hogy a pil|analnyimsg
á||ás és tiszte|etadás me et| továbbra is eg'
jobb tudásunk szerint |ássuk el azl a Íe|
adalot' amit e|ődeink íe|Vá|laLlák'

|tl az á|ka|onr, hogy Íregá iunk és számol
Vessünk' miaz' am ljó|csiná|tunk' és miaz,
amit nem. Az egykor záÍt k|ubból máÍa egy
nyilolt' átálható működésű' löbb generá.
ciót is magábafog|a|ó, közíe|adatokal eL|á.
ló egyesü|ellé Vá|lunk. l/eggyőződésem'
hogy ez a jó| szervezetl csapalmunkánknak
- vagy s a tagságnak - köszönhető' és
annak' hogy az e|mú|i |íz év a|attiöbb |ér.
ségilendezvényen is részt vetiünk' Vagy
a mi lendezvényeink Vo|tak oyanok' amik

lú|mutat|ak a szűken vett egyesÜ|eiünkön'
és Táboía|váía' az itl é|ő emberekre ]rá

Egyesú|e|ünk é|elének egyikieIenlős |ei
eínénye. hogy az éVek ÍoIyamán ínegelő'
södöttegy oyan be|só mag. amjre minden
rendezvényúnkné] |ehel számítan ' Ezek.
nek a hö|gyeknek köszönhetóen a kömyék
főzóVersenyein ]gen szép eredrnényeket
sikerü t az utóbbiévekben e|éfnünk, ezze|
is |ovább öregbí|Ve azegyesÚ|etjó hÍrnevét'
Ehondhaljuk' hogy aVa ahová |artozás igé.
nye' rne|y ebbe az egyesÜ|e|beVezére|t rnin.
ke|' megőrzia mú|t!nkat és az ér|éke]nket
egyaránt' EqyesÜ|etL]nk |agsága megiesz
m ndentazérl' hogy aza|apítóokiratunkban
íogIal|aknak eLege| tegyen és a he|yi ''szép'
korúaknak,, eqyik bástyáiáVá Vá|jon'

A megemLék€zésern után Ünnepi köszön'
|ések köVetkeztek' E|sőként Íe|o Vasták dr'
B€nkő TiboÍ VezélezÍedes, Honvéd Vszór'
karfőnök köszöntő|eve|ét, maid az egye.
sü|etünkel kószón1ólték Vendégeink. Ezt
köVelóen e|smeréseket adtak ál '  A hon.
Véde|mimin szter e sme|ésében részesü|l
Anta|Jánosné' A Honvéd Vezérkar fónök
eLismeÍését kapta Háíra Lász|ó' Az l.lH
HKNYP parancsnokának eLisrnerésében
részesü|t csajági Lász|óné, csábi |mréné
és Papp GyU|áné' A BEosZ és az egye.
sü etÚn k e|ismeréséi kapia:Ba|ázs Józsel
né' Horvá|h PéieÍné, Lanios Józseíné,
I,4ikuska Is|Vánné' Papp GyU áné és Tóih
lsivánné- Az egyesü|et |agsága örökös I sz.
te etbe] iagnak Vá|asztotia: Harazin PéieF
nét' Ha|ápiMihá|ytés Kara]os Bé|any' ezre.

Az e|ismerések átadása u1án Lutz Kata.
]in e|mondlaVassA berl'Uzenel Háza'cimű
veísél, ezulán a Honvéd Együtles opeíetl.
műsoíál Láthattuk' Az e|őadásokat köVe1ő
en, az ünnepség záíasakénlVacsoíáía invi.
lá|lama meghivotlakal. A Íendezvényünk
második fe|ében bál rendeziünk'

JlHÁsz GÁBoR
ELNÓK
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RendÜ|etlen munká|kodás
A szervezet mega aku|ásának 45' éVÍoí'
du óját ünnepe||ék Marca iban a Honvéd
Nyugál|ományúak K|ubjának iagjai '  Az
ü nnepi közgyű|ésen megjeIentek a par|ner
nyugdiias. és civi szeÍVezetek' VaIaminI
a támogatók képviselői is'

Az eseményen a Honvéde|mi [,,Iniszté.
r Umot Hornyák Erika a|ezÍedes és Lázár
Takács Katalin, mÍg az tr/]H Hadkiegészí.
lő és Központ Ny |VánlaÍló PaÍancsnok.
ságo| Horváth Jenó őrnagy és Mészáros
Káro|y százados' a kaposvári 4'Toba|zó
és É|dekvéde rni Közponl vezelói képvi.
se|lék Héger György nyugá |ományÚ
őrnagy' az éVÍordu|ósszeíVezete röke szá'
mo t be aze|mú||45éVtörrénéseiíő|' Beszé-
dében ki|ért a megaIakulás köíü|ményei.
le' köszön|ve a kózgyű ést megtiszte|ó egy.
koíi a|apiló |agol, Patkó Lajosnét'

..T]szts]el eti az alap ítókat is, mertölök.
ségük nemcsak hagyományaink és éné.
keink nregőrzésére kányu|' hanem a nem.
zedékek közölt kapcsolalok megórzésé.
re s. me|y nemcsak ósszeÍŰzi Í\/arca|iVáros.

ának közösségél, hanem képességeik és
lapasaa alaik réVén gyarapí|ják s azt'- Írta
Vaígha Tamás' a HonVédeIm l'4]nisztériUrn
par arnenli á |amlilkáÍa' rniniszierheIyet.
|es kös2önlő|eveiében'

A k|!b e|sőd|eges cé|jának |ek nt], hogy
a |agok száíÍáía ehelőVé tegye a szerve.
zelt közössé9i é|e1et' megszépí|se a nyUg.
dijas éVekel. Fontosnak larlják a gondos.
kodási köÍbe tarlozók éÍdekvéde mének biz.
tosításá|' a honVéde eÍn népszelűsílésé|,
a kari|atÍv |evékenységet. vaamint az ifjÚ.

Ezt az ak|ivitásl eme|te ki dl' Ben kő Tibor
Vezérezredes' Honvéd VezéÍkar főnÖk
Ünnep köszÖntó eve|ében ' ,,|\'4 zsul Ádám
nyomdász az á]|a|a 1900' deceÍnb€í ]6.án
indítolt "N,4arcza|i" nevű heti|apban Így írl|
"Nincs óssze|artás, nincs társadaImi sze'
|em' Akinekla án kedve enne'hogyaköz.
éetterén is mtÍkÖdjék' s a szunnyadó lál'
sada omba némi é énkséget önls ön: azl
visszahúzódók magalartása és sokak |ené.
zése csakhamaÍ eIr asz|ja" '  Kösz önöm,

hogyaz ezen vá|tozlatni akaró nagye|ődök
m!nkáiál íolytatva onök s rendü|e||enÜ
mL]nká|kodnak közósségükéÍl, pé dát muial
Va összetartásbó|, egymásía Íigye|ésbő|'-
o|Vasha|i a |evé|ben'

A k]emeIkedó munka eIismelés€ként a
kÖzgyű|ésen kitÜntetéseket is áladtak'
Magyarország honVédeImi miniszteÍe az
Aranykor kilüntető cím arany |okozatát ado.
mányozla Börnics JózseÍ nyugá| ományÚ
a|ezredesrek és Gácsi |s lván nyugá||o'
mányú őrnagynak' mÍg HégerGyö|gy nyug'
á lományÚ őÍnagy a cím ezüst Íokozalában
lészesü|t' K eme kedő |evékenységük e|is.
moÍésekénI JakIoVics Józseíné' Légíády
Imréné és Virág Jánosné részére em|ék'
éímel adományozot| dr' simicskó |slván'
Pa olás Lajos nyugá ományú a ezredesnek
Vanyuí T bol gzÍedes' az MH Hadkiegé.
szí|Ő és Közponli Nyi|vántartó Parancs.
nokság palancsnoka adományozot| em ék.
|apol' Kü ön gggs meg|epe|és| adot| át a
k ub |egldősebb tagja' Bakos Pé|er nyug.
á||ományú óínagy az ünn€pe|t szervezet
Veze|őjének. Az obsilos ka|ona s|Í|usosan
nagyapja 1898.as Vége bocsájtási okmá.
nyá| nyÚ]|ot|a á| HégerGyö|gyny. ólnágy.
nak'meyezuiánakubhe|yőísóglórténe|i
szobájá| f ogja díszíteni.

FoToI BoDoRóczKI JANosNÉ
És HUszÁF GÉzÁ

Em|ékezés és e|ismerések
Apécsi Honvéd Nyugdíask|ub közelszáz
fő je en|étébsn Ünnepi közgyj ésen ern é.
kezetl mega|aku|ása 45' éVÍordU|ójára' Érsek
sándor nyugá|1ományú aIezredes, a k|(rb
eInöke ünnepi beszédében megköszönte
az a|apÍlók munkájátés bLjszkeséggeI tekin.
letl Vissza a meglett ÚlÍa' Az e nökség nevé.

ben ígérelel te||. hogy mindent e|követnek'
hogy a k|ub további é\,iizedekig szo|gá|hassa
alagság éÍd€keit' Hegedűs Norbertőrnagy,
irodavezetó smeÍtette a Honvéd Vezérkar
fónökköszönló|€Ve|él, majd a BajtaÍs Egye.
sü|elek oíszágos szöVeisége nevében
Esküdl Lajos nyugá||ományú ezÍedes üdVö.

zö|le ajubi|áLó k|ub lagságái és ernLéktáÍ.
gyaka|' e|ismeíésekel adotl á|' A rendez.
Vény beíeiezésekénta Pécs'somogyi dr'
BeÍze.Nagy János DaIköí katonadaIokbó
összeá|itott' csodá|alos, egy éetre em|é.
kezetes műsorál tekintelték meg' majd
VacsoÉVa| és jó hangu atú csa|ádi es|ie| záF
tak az Ünnep megem|ékezést'

És'
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Idősödő derékhad
A nyiregyház Fegyveres Erók és Re.dvéde m]szervek Nyugdi].sk !b]a
nemrég !nnep közgyÜésen em|ékezetT mega|ak! asanak '15 é!4ordU T

]áÍaa KoÍona Holcben A le.de&en!'l mcgl szle le Jas7ar Menyhéí NyÍ
égyhá2á Megyc JogÚ VaÍos alpo|góÍm.ícÍe DoÍo E r ka tá.sádá|mi kap
csoa loker |Íccos  re le rens .  vaamnl  Pe lnehazy  A| l l a  a  kó l ze lo tsza !
qyú|és kepvlsco]e Amegyei1ár5s2crué2étéklészcl.j FaÍkasJózseÍÍ dan.
dánaboÍnok' Ícndorlokapjlány. Válga Béa |i] e2ledes katasztlofavcd. .
miigázgáló PeÍqcrTJfr ástjv'ómagy fie7cl|ararcs|ok-|reyeflcs. a Magyál
HTnVédsé! rós7óÍó a HKNYP és a d.br...n 5 Bo.ska |stván LóVesz
da|dárketVE.o]e aBa]lars E!ycsL|etékoÍslli!osszóVelséqéló|Eskiid|
La]os ny cz cdcs aelnok Vetlek Íészl A melyc ós varos nywd ].sszo.
vc|ségek el.oke .1JÍ5 icayvelés és c v ||yuod ]as egyesÚ|eJek Vczcló
szLnlé. eíoqadl.k. meghivásl' A sz|ovak Kozla|sasag Kalona szTvel
sege NalyDhay] K!b|a [!|dóllse!ge crk.7.|1

A beszamo o k lcí a n]egalak!|askonI mc.ycrc. a ÍondszeNa||ás oe|le 1
d ö szakra  m.T|  az  az l  kove lo  mukodósrc  Any lqd] .sokak lLbo laHeyoí
se! KlLrb. az MN 7314 malasabbeoyselJ esa Kooeszilo Parancs.oksag
kÓzlcírúkodéséVc|l apilolták n]eg l970. oklolrü ] 5.én honved. m nr I sz
1ér paramsta32lov. .yU9áLomanyUk.knllkk| Í.ndólokkcl. haláÍóÍokke|
lúzo| t Ókka  p . ! i !  Vede m dogozokkáL

A le|dszcryll]iis|koveloen a mcgyc biÍósioo| lcayczlek be a szery..
zelel Jo.r c! | Ny reqyház TóÍVe.VsZék alja .|Íoaadoll loryeny.Íór.
emc| l '  az  ! ]c |V|1orvcny és PT| !áí  Tó lve|yko|yv  e|óLrasa l l l ann nazo
a apszabá y veÍ.|in]kodi].k a nyuqd|]nss7ov.lsclek la!]akcnl63lovc

1 15 éve szü|etett
Gidófa|vy Lajos
Kalona| |iszb|gtadássa| ogyb€kó|ó krszonjá!| i]nnopsé!éltanot Angya|.
ít|dtn a G|.|ó|alvy.6m|ékbizcd!ág' A m€g€ín|ékozés| vIéz GidT|a|vy L4os
1óhadnaqy' posz|umusz szrgd€s szÜ o|ósén€k 115' és hősihá|á|ánák
71 . évÍoÍdu|óla a|ka|ínábÓ| Í€ndeáók mog á vo]l X||V1 ' K|SKA (k]a€gÍ|ő kÁr
halam]) zász|óa]j paÍancsnokának 6mLékláb|áláná|'
,'Az em|ókbizottság tévókénységé á||a|G|dTÍa|vy Lajos om|ókgnra is
ét' ák|íV köá€njáÉsának kószÖnhéló. hogy Budapssten Ut€ és |ákóto.
l6p úsé|l 6 méoÍlszlé|ö névél' két h€|ygn p€dig om|ékl'ib|a öókíli még Á
hós pÁíancsnok ós á2 á|ta|a vézstgn zászIóa|j toneil" - mondlá Bószé

A Yad Vashgm inlózet 199&ban Gidó|a|vy taios ezr6d€s! a második
vi|ágháboú solán kÍoj|ett emboÍm€nló tgvékgnységéón a Vi|ág |gazá

A|.pilv.nyl. népda kó és ker jal.1| kóí niikidleliink F.ndozVeIyeinkel
!vo1HTLyó6eg KI tLbheysóocL1 l \ l l e léVt i  acLV | r .7h .n| ,n] lk | re l  Íend.
s7cÍcssegge| A kÚ lód ' r.!|Ós es valos társszoÍvcz.lokkT| a7 órktr
ml\nlzalla a cV szcN.7ol.kkc lo|yama1os a kapdsoallÍrk |]cndczve
|yc|kro  a  sa] l Óbo|  r . rdsz .  . sc |  beszámo Unk ArÚ|J |e !n  do| 'g jank
|1aee|erkoraban |s  n{] !n  |a lko l |k  .  dcÍek| rada la  75 85.Vcs . |  a  ko l

^z lnnepséoe. e 'sJneíesok.l .dlak al' lobbek ko7oll . kozossoo Íeszc
í .dÍ BenkóTboÍv.7cr .7nn)s 'aHonv.dVcz .Íka l lonoke E ln l ck|ap
ol Eskldl Lajos ny czr.dos a Ba]l.Ís EgyesÚlelek oíszalos s7ovelsé-
. . ron .k  Énoksége.EnnekéÍe l '  e |smeÍóse l  Peheha7y A1 lh  o|szaggyu.
és képv seló Em éklálqyal' ..oml]nyozoll' A sz ov.k kak']. l.slvórk ub
a l  egyesü  e t l zászó la  em eks/ l  | !o lkÖ lÓ l l '  A  k .  n .  kín] i j  n l f i k ; l lVó9
ze|lek sz n1én eIsmeresbc| |ós7csiilek

AHonVedNépdakoÍ|| |{]P  r j ! soÍj1kóVe l óena2ebédioy la l ásakón ldr
Kovacs FeÍen.. Nyncayháza Mc!ye| JogLl Város po|gaÍne31er. loúaVa |ep.
le megá2 Únnepi kózqyil|és va anrcnny reszlvevopl A]lr|)olml mcaem'
|ekezes baÍal beszé]ge|esscj zn(Í|

A7 c!yesu|el lag]á. vn|nmÍrl.z c|lsmérésben Íesz.su|l.k neveben ezUlo.
FmcgkoszÓnofr Váám..nv qyUlllniikodóéslai]o!aIoIes|!eIesszcnréLy
lobb éVlizédén áI ny!]1o|( ó.2el e. se!]'Iségél'

"' ""Tll,|iltlll;

ki|ünt9ló cimme] ruházla í6|' Az Únngpi beszédbén 6|hángzot az |s' hogy
Gidó|a|vy Lajos hazaszél6iélé| és llsí] bécsü|€|ét ka|onahŐssink soÉ"
ba éÍns|t€ a dsmokatikus ttfvény€k a|apián Újiászofueződü Vitézi Rond
l3 aáhá|, hogy 1 997.bon |€ Voli€ a r€nd iágai kózé' lovábbá kátonai t€vé.
k€nysége solán tanúsÍlot| ki €mo1kedö he|y'lá]|ásáóíl' báloÍ maga|adá'
sáén l99&b6n á Mágyar Ktáá a.ág HiigyminlsziaÉ Báloí€ágén Údem'
jg|e| adomayozolt a észérc'

A endeaény végén mégkoszoÚzták az om|ékÉb|á|. A Honvódo|mi
Miniszlálum és a Magyar Honvédgág kózós k@oÚá| dr PáPP Feprc
ozí€dgs' a HM Társada|mi KaPqso|atok Hivata| m€gbí2ot lő|ga2ga|óia

FoÍT| TTrd L'szLó
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E|ménygyűjtés nagy hőfokon
lMagasztos' ls|eme|öpi||ana|okaté|lekáia Nyíl.
bálori Határór IgazgatTság Nyugdíjas'égyesii.
|el tagjal és a méghivon vendégek az €gy€sÜ.
|€1jub |eumikózgyű ésén' Tíz éwe|eze|őtl46
íóVo a aku]l meg a halálör nyugdÍas.egyesü|el
abbó|a @|bó|, hogy a szabadidö hasz nos e|ló|
léséhez' a szemé yisóg€t é|t€tó EgsneÉ|ó plog.
Bmok *eNezéséhez segítsóg€t nyújlson, továb.
bá ápo|ja a haláól hagyományokát' s aktuá is
iájékoztalásl nyújlson a ha|áóÍizeli *mérryekKj|'
Az a|apításban és szeNezőÍnunkában k]Íeileí
tevékenységéén max má|is 6 ism€lés i]|€liíngg
BÜcs János|' akiha| éven á1az e|nökllunkciól

Janovics János e|nók visszálekinléséből €9y
9azdag' szlnes leVékenységl€ndszsl és égy
mozga|mas kózÖsség é|61kép€ lajzo|ódot| ki.
Bensóség€s ünnoPség koÍotéb€n ktsztnlttlük
a kolsk é!,todu|ós szú]e|ésnapjukat és házas'
sági évlordu|ójukal ünngp|ő |agláEainkal' Fg|ed.
hélé||on ó|ményokko gazdagÍloliak b€nnÍ]nk€l

az oBzág]áró és kü|l('idi kiránduLások' oníe|edt
hangu a|Úak vo|tak á zenés táncos Össz€jÖ.
vete|eink' ÉVente megem|ékezÜnk e|hUn}1 baj
táÍsainkrÓ|' szent Lász|ó napján pediq a vo|l
hatálóÍsógÍo ' mé|yílve a halárőr tnludalol és
idenltásl' Az egyésú ot b6|sö diiamikájállük.
ózik a mega|aku|l ésjó mijkÖdÓ ÖnképzŐ cso'

A kÖzgyű|és megejtő momentumakén| em|ék.
|aPot V€ttek ál az a|apÍtó atyák'

Nyirbátor város Önkolmányza|a az ünnepi
a|kaombó| csapatzászlót ádományozott az
egyosu|ehek. N4áté An|a] po|gámest$ a város
ós a2sgy€su|g| |nl €gÍáns mŰkódésél mé|ta|.
1á' és további lámogatásáT| b]áosÍ|oía az egye.

Fa.kas Józsoí dandártábornok' msgysi ron'
dőÍ.|őkápilány mggköszón|o azt a magassz]n'
10 szakmailudáslés szi|ád €lkó|csi lar|ás|'
mo|yo| az idÖssbb halárőrók hagyományozlák
ulódaikla' €9yÚttaI ogyüttműktdési msgá||a.

podás a|áírásáva] garantá|tá a mÚködóshéz
szükséges íel1é1e|ek biztosíiísál' Havasi zo|.
iin dandáÍláboÍnok' a Fendőlés Honvéd Nyug.
dijas E9yesületek országos s2öv€lségének
elnöke e e|ismeló szavak mel|ena |Őhalósá'
gokka| va|ó v]szony rcndezetlségéó| ejten szót'

Eskudl Lajos és Tó|h sándol ezredes Urák
a Baj|ársi Egyesü|elek országos szövelségét
képvisoLve mondlak ktszön6l €1a honvéd és
€ndvéde|mi nyU9dÍjás égyesü|€tek ktztt|i har.
monikus kapcso a|ok áPolásáén'

Va|am€nny] hozzászó ó em|éksza|ago| kó|óit
a újonnan bir.okba V€|t csapalzász|óÉ, lováb'
bá ajándékokat nyÚjtottak át a |€gak|ÍVabb sgys.
sú|g|itagoknak' Ugyanozttolték a lárs nyug.
dÍjas szeru€zo|ek és a hálárrondészotikirgn.

A ktzgyű|és rósztvévői a kózösén é|Ío.
gyasztott €béd ktzb€n klván|ak ogyrnásnak
|ovábbi k€|| €mos é]ménygyűjtésl.

V|No2E |swÁN

Dl' Kovács Andlás' az MH Hon'
védkóÍház P|asztikai és Égósse.
bészé|| oszlá|y szakofuosá lájó.
koz|a|ta a Ba|ass| és ltbb buda.
Posli bajtársi €gy€sü|é| éld€k|ö.
döi| a kóüázi osáá|y sajá|os e||á"
|ásl lo|y'aló gyóoyÍ|ó lBvékonysé.
gérŐ|.

csodálkozva. s á séd]és6k'
vagy az o|hanyago||sá9 médék€
m atl o|ykol m€gdtbbonv€ |átuk
a vélÍl6t| kép6k6n, a szóban m€g.
Íoga|mázoí gondo alokban' hogy
az osztá|y mi|yén soklÉnyÚ gyó.
9yÍ|ó |€Vékonységg| lo y|a|' Az 6 6
adás solán magunkban lÖbbsztr
véglggon.do|tuk, holy hány m€g
hány szsmé|ynék hoznak l6sl||6|.
ki gyÓgyu|ás| a2 oszlá yon Végz61t

Javíthatják az é|€lminÖség€t'
6gy.6gy komo|y műlót U|án -
dagana!. bal€ssl- j6|én.1ósán h@.
záiáruhak a séÍü|t széNsk Íunk.
cióinak r€gonorá ásához' h€lyr €'
á|Ílásához' s áz €sz.iéiikai oó|Ú
b€avalko2ásoknak ó ás] szolo.
pok van a |é|kl 6gy€nsÚ|y visszá.
ny€résébon. n€g'oíősÍléséb6n'

Utráva|T Íigyo ín€zlé|éskénl
j €gyráÜk n69 a doklor úr sava'
it báÍn]|y6n bó l€]vá[o.zásná| |og.
jobb mis|őbb az oÍvoshozioÍdu|.
ni, s nyi|vánva|ó lÜns|ek né|ku]is
éven|o €gyszor Í€[é||€nÜ] mutas.
suk meg magunkát börgyTgyász.
nak' Kószóneíe| Íogadiuk a íe|'
aján|otkon.zulációs|éhelősegei'

Atájékozalon o|hangzotakbó|,
a kéldésékre adott vá aszokbó
|smét tóbbei ludtunk me9 önmá
gunkrö|, a gyógyí1ás |ehetősége'
irö ' ms|yérl6zúlon |s e|ismelé.
sünket és köszÖn€tünkétto má.
cso|juk a kirház vozstésénék' a
szakmai re]té|yekbe bennünkol
béavaló Ková6 dok|ol Úhak.

VÁMos JÁNos NY' ALEzuEDEs
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Egymás tisztelete
Aceg|édiHonvéd Nyugd Ías'egyesü|et a lo|lvaíó és kézimunka szak.
kórénék kiá|Í|ása ín€gnytT]áva ' ünnsp ktzgyű]ésse|em ékezelt m€g.
a|akU|ás!k45' óVlorduójára' Lukács Islván ny!gá||ományú a|€zÍedes'
az egyes Ü |et úgyvezetó]e ünnepiköszóntóbeszédét w' chuÍchi|ti vott
idézeíe kezdle: ,'abbó| é|Ünk. amjt kapunk' deaz é|tét minket' amitadunk.,'
K]emele' ]ogos büszkeség |o|ihe| e bennÜnkel amlkor állékinljük a
msga|aku]áslT meglett hosszú ula1' Hangsú|yoz|a' hoqy egyesÜ|e|ük.
bén a tagok ogyÜVé tar1ozását 6rősília ktzÖs sjkeÍes szo gá|ali nrúl|,
egymás kö|csönös tisztel €to és áz egy é|6tr6 szó|ó kátonabaÍátságok'
1 99o.ben a k|ub táEada|mi szeNezeilé a|aku|t. és minl ónál|ó joli szemé|y
Vett6lé|a mosláninregnevezésél' lMég ebben az évben elyka|apítója
Vota Baitársi Egy6sÜ|é|ék oÍszágos szóVe1ségének. szervezel műkó.
désót nagyban megn€hozÍt€l| €, hogy 2004.b6n rnáÍTl ho napÍa b€záí.
iika he yórsógi1szti k|ubot' EkkoraVáfosi Bondórkaplányság beÍogadia
óke1. és hal év€n kerésztü ott tartotlák rond6zvónv6 k61 201o b6n a

ceg|édi önkoÍnrányzal 1e|újítoil' szép k|ubh€|yiséqet biztosíio részÜkÍo'
Ez| az akkor po]gáíÍnes|ének' Fód Lász|ónak, a mosianioÍs2á99yÚ é-
s képvis€|őngk ktsztnheíék'

A beszéd Után dr' Pápp F6Íonc ozrod€s a HM képvise|slében' Ke]smen
Józs6í ny' a iábornagy. a BEosz e nóke VanyurT]bormk 6zr6dos'aHM
HKNYP parancsnoka' HegsdÚs Ágota á|po|gánréslél asszony és Lukács
|stván ny' a ezr€d€s ki|Únts|ésék€|' s| sm€lésokét és eÍn|ékláígyakal ad|ak
át 'AzogyésÜ| € tvaamonnyi tagjadíszes k iá|| l !ásúévfordu|Tsem|éka.

Kocsls |STVÁN NY' EzBEoEs

Nehézségek és sikerek
Mégá|ak!|ásának40 éVos óVfofdu|ójál únnoP6 toa nyugá|ományÚ ka|o.
nákát' Éndóókál |üzo lókal és sz mPatizánsoka| iómóí|ó VáPa|ola] Gábor
Alon Nyugá| oínányúak K|ubja'

VáÍosunk ggyik |€gki €mo|ksdőbb civiI sz6rvézéléként. a k|ubhs|y sé.
günknok sonhontadT H€ yőrségi [4űvo|Ődési KtzpontbahMukünn6pé ni
bará1ainkat és vondógeinkot á ]e os évfordu|Tn' aho]nyj1ánykén| a Hon.
véd Í\4ŰvészógyÜiies lagja adtak szÍnvoia|as opol€i1műsort a m€gjo.
|6nt6knsk' E21ktv6lőén DobszaiJózs€í ny' a|6zlédés' a k|ub o|nók€
ónókg|to a2 €|mú|l40 éVst' B6szédébén is|€léVéní|€||é a mégaIaku|ás
kólÜ|ményéit' májd a téndszeruátást kÖV€ló óV€k€l' amkorbizony sok
néhézség9elk € | | € l lme9küzd €n ieszoryoz €1ünkn €k '  AzeInókb6széta
hagyományos Íéndezvényóinkró| is, kü|ón kószónlótoe ód]é| ak ubol 15
éV€n á| Vézslő Kí6lzingélKáío|yny' 6zl6d6s| Udvózó 1€ aválpa otaisz6É
V€zohé| Visszaléró v6ndégn6k száml|ó ké1sz€íés o ]ínp áibajnok kalá.
kozót' VéreczkoiAkost' Va am n| k ubunk sokszoros magyar. ]s.szÖíts
viág és euÍópa.bajnok elóemeójéi. k|Ubunk tagjál. sztarkeJózs6f ny' lÜ' |ótTrzszáBz ós| 3' Ez| köve|óen a GáborAron Nyugá||ományÚakK|Ub.

ja zász|ajála zász|ósza agot kÓlötl dÍszvéndégÚnk K€ em€n Józsel ny' a|iá.
bornagy, a BEosz 6|nóko. Bordi Gábor Kán y ny. százados' a BEosz
KózéP Dunánlú|i Régiójának vezelqé Vitéz Horuálh csaba aJogloly,lo'
nNV léziBend magyarorszjLg iózskapilinyá' dÍ, BLzás ls!r'án a Bányász
Hagyományok Apo|ásáéd Egyesü|et e|nóke, Eln|einhoi Ania. a Várpa'
|olai Bákiczi T6|6p] Baíáti Ktr e|nTk€' Gágó zso|l' a Válpa otai Tu rU| Tár
saságonÖke' ósVigh Márla, a l4agyaí Tarta|ékosok Fe]érmegye enó.

Eme|e|t evé|ben koszónlöfie a40 éVes k|Ubotdr, BenkóTiborVezér
6z|6dés, a Honvéd VezélkaÍlónók€' ajándéklárqyal adot ái e|nökúnknek
VokLa János ozÍed€s sgységparancsnok m€gbÍzásábó N'lészáros József
a|ezredes, az MH Bakony HaÍckiképzó KÖzpo|| lÖr2slónók€' Fulla|ó
Norben r abzredes, dt'Tórék| sándor Í' dandárl'bornok megbÍzásábi|. a
Veszplém megyei KalaszlÍólavédeImi Igazgalóság vezétó]e megbí2á.
sábó Bánónécsapó Eikatü. a|ezÉdesasszonv' PétÍürdő Hivalásos Tijz.
olóság paíancsnoka' szlanke Viktortü' őrnagy' Vqh |úáíaasszony a
Va9yarTá%|é|.osTI s7ÖVé.ségeFolérf€gy€|e|.t(e

K|ubunklaajal kózÜ| 14lórészsÜheismerésben' jU1á|omban, Vendé
geinkn€k DobszaiJózseÍ elnök megköszónte a k|ubunk részére hosszú
óv6kén ál nyÚ]totl támogatást, részükre érn|éktárgya| adolt át'

HEcYEs|JÁNos NY. F. ALEzFEoEs
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45 éves a Bem
Feleme]ó Únnep kózgyű|és kere léber em é.
ke21ek meq a Bajlársi E9yesÜ]e1ek olszá9os
szóVetsége á|ta|'BEosz Em ékérémmeL, k lÜn
letét1 Bem Józsel Honvéd Nyuqdijas Egyesü el
1a9ja i  megá áku|ás!k ne9yVenÓ| éVes év|or

Azünnep kózgyÚ|ésen a Jálás Hivata|1Bod.
ro9 nédÍ Mlkózsuzsannah Vata|Vézető. á válo'
si ónkormányzalot cze Ier zo lán poIgármes
teÍ. a BáitáÍs EgyesÚ etek országos szövel
ségétKeémen Jó2séí ny '  a lábohagy a szó.
Velség eóke a BEosz Dé|A íó d Bégó]á l  dr
Kovács GyÓrgy ny' mk ezrédes a rég ó e nó
ke á MagyarNonvédség Hadkiegészilón és Kóz
ponti Ny]|Ván1artó Parancsnokságol Bendes Ist.
ván a ezredes á paránTsnokság|órzs1őnÖke' és
D!Íqó Tamás szá2ados. á K€cske.nét roda
vezelÖje képvisete' A Íendezvényl m6glsz1e|.
le jé en|éléVeI Bánya] Gábororszá9gyÚ ési kép
visé|ó s, Az Ünnepi közgyÜ ésen a régiólzen.
egy egyesti ele kóze]ólven jőVe| képv se telte

A meg]e entekelV rá9 Lász|ó ny' f' a ezredes,
azÜnnep kózgyűlés]evezetd elnókekószónIólté'

A2 Üniép k(j2gyÜlés - kieme|ve az ulosó ól
éVel á negyvénól óV éÍtéke éséve| Ío ylatödo|l'
Gyórgypá csaba ny' ae2Íedos e|őszÖÍ a nreg.
aaku|ás kóÍÜ ményei|ó beszé|l. ma]d mélatla
azeóflee nök 1iszlségel be|Ö lők munká]ál FlóV]
den szó|laz égyosÜ el eledrnényes gazda ko-
dásáÍó|. a2 egyesÜ|et ála a lagoknak nyú]lott
gazdag ku|lurá s szórakozlaló' égészség megór.
zó plogramokló ' Keme|le a kalona ó2vegygk'
ó ' a2 ó:Vegy kalonákról a nehéz anyagiVagy
egészség goidokka küzdó lagláÍsa kró Va|ó
9ondoskodás1 az egy9sÜ e1 éídekképv se eli.
érdekéryényesító 1evékenységé1' A iTVább ak.
ban a VárosiTnkormányzalla a vá|a kozókka|.
á VáÍos más civ sz€rvéze|eive ' a Dé|.A|ó|d
FIégiT egyesÜ|eteive| és az országos szóVel.
ségge|Vá ó pé daérlékú koÍoklkapcso alolern|i.
|eíemeg' Hosszabbán bészélazegyesÜ|el kato.
na hagyományokal ápo ó tevékenységéÍő|' a
,'TÚ2éÍmÚzeunr.' a' Hősi sirken,' |é1tehozásá
ró, az elh!nyl ba]társakÍó| lóí1énó rends2eres
me9em ékezésekró á,,MagyaÍ Hósók Em|ék-
Únnepének. '  lmmár 1 izenhé1 éVé 1óÍlénó meg
szefo €zóséró|. A ne9yvenÖ1 éV énéké|ésé1 azza
a 2áÍlá hogy a tervezellcé k tűzések megva.
ósi1ásához, a loVábbi eÍedrnényes munkához

kéÍialagságésazegyÜtműkódő pannetek. sze.
vo2€1ék |ovább lámoqalásál A hozzászó|ások
soÍán De Józse| ny ezredes a BEosz.DAF
lsztee1be énóke ak a2 €gy6sü|e| msga|a.
kitásakor az ezÍed parancsnokhe yé1loso vo t

az egyesü e| meqaakitásának kórii ménye
Íó beszét, Keom€n JózseÍ ny' a||ábornagyés
dr Kovács Gyórgy ny, mk' 6zí€des hozzászó.
|ásukban az e9yesti|é1 levékenységét mé lalták'

A hozzászó ásoka1 az egyesÜ|el zászláiáía
em|éksza|agok f eIkótése kövené

A Városi órkormányzal Íós2érö| c2é|]€rzo Ián
po|gátmes|eÍ' á JáÍás Hivata| részéíóL Bodro.
g né dr' lMikó zsuzsanná hivataV€ze|ó' majd a
Hadkiegészító Parancsnokság a BEosz, a
BEosz'DAB és az egyesijLetek képV seIelé
ben még]é énteiÖkÖk ||otvo a kÜ|dÓflségek veze.
lő kótónek em éksza agol'

Az eI smerések smede1ésél Durgó századTs
dÍ' Benkó TiborvezéÍezÍedes a Honvéd Vezé|
ká|íőnÖke eve|énok sÍneíeléséve kezdle majd
egyVézé|kaÍfónóki em|éklárgyal adotl ái Fórzs
oábor ny' iólózszászós részére Az MH Had.
kiegészilb Paíancsnokságo1 képV se|ő Béndes
Is1VáT a]ezredes 'Em ékp akell' adomány02á
sáVa| kószónte még és ismerle e]az egyesü|el

A BEosz és a BEosz DAR száká]y Báa
|őtórzszász|ós, Tdor Ferenc Íó1óÍ2sőrmestér
és szabó s1ván egyesü]el munká]át em|ék|áp
pa|és kónyvjula omma kószÖnle meg'

Kélemen láboÍnokázegyesú]et eg dősebbtag.
]ánakMaszaa |sfuán ny' pÜ'őrnagynák'á BEosz
25 eVes levékenységét b€mu1a1ó kónyvetádIá
á1, Az e smerések Sorát cze erzohán po9á|
mestér zárta' Kószón1ólte az egyesú]etel, éi(é.
ke|le a Váíos táreada|m é etében belöLtő szeÍe.
pél, ak1ív tevékénységét és tovább eredményes
sikerekben qazdag éVeke1 kíván|, végeze|rj) az
egyesú|el munká]ái az á la|a aapítoll .ém]ék
p|áké1l. adományozásáVaI ismene el.
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A magyar ku|túra napján
,,|VIinden nép é|etének Vá|ságos p analai.
ban fe meíü|a kérdés, hogy ho|a heye a
vi|ágban. [ l i  isszámtaanszorszembeke'
rüLlÚnk a kérdésse|' sokszoÍcsakaz anya'
nye|V rnaradl meg, me|yneke|őterében szli.
leletl a ínagyarságtuda1 és annak részeként
a magyar rodaLoÍn''- mondta Kun Szabó |sl
ván Vezérőrnagy a magyaÍ ku]lúra nap]a
aIka|mábó rendezett Ünnepségen.

A Vezérórnagy NéÍnelh Lász|ót idéz
Ve hozzátetle: az e mÚ|l kélszáz éVben
az irodaLom szám!nkra l öbb Vo ta műVé
sze|ek egy kéné, kézi|áínpás Vo|t a sótél
ú|jait  rovó magyarság kezében',A k!|tÚ.
ra ügye Összeforr| a nemzetünk ÜgyéVe
és sorsáVa|'  számunkra m nden napnak
a magyal k! |úra napjának ke enn e, merl
nem azért gyÚjtunk gyertyát a sötél szo'
bában' hogy me egÍtsen, hanenr hogy
Íényt adjon',  - mondta Az Únnepségen
ki lÚnlelések és em|éklárgyak átadásá.

Va|ismerték e|a N,4agyar Honvédség és
a Honvéde|m |V|iniszlér]Um katona és cvi|
a|kalínazoltainak, Va am nl a Honvédség

és Társada|om Baráti Körök tagja .ak á|do.
za|os munkájál '  A Tabu atÚÍa Bégizer le
Együ|tes e|őadását köVetően az ünnep

ség résztvevőimegem ékeztek Zrínyi l'4 k.
|ós VáÍkapi lányró| és seregéró| '  sz]get.
Vár i  hős]es he|ylá|ásUk 450' éVfordu|ó]a
a|ka mábó .

Azünnepség zárásakénl megny tották a
'Vár á|]ot l '  most kőha|om'című ká ítást '
ameIy a Nrlagyar HonVédség amalőr műVé.
sze nek a kotása l mulalja be az érdek|ő.

A magyar kuLtúra napja a ka máVa ren.
dezett ünnepségen a BEosZ iVoÍÖs Lász.
|óné ny' ezredes a|e nók képv se|ie' az eLis.
rnerésben részesü tlÖbbek között Némelh
Ferenc' a Ba|assiKórus tag]a, akia kó|
ti. a ka1onatöbb Versét is megzenésílette.

FoÍó: KBASZNA .N EHREBECZKY ['4AFA
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Evadzáró Karcagon
A karcagi Nagykun Bajtási Egyesü|ei ki'ré.
ben ma márhagyománnyáVá|1, hogy éVad
nyiló és évadzáló egész napos összejö
Vele|t íendez' A tavasz e]iótléVe|' az ősz még
me|eg napjait kihaszná|va Íőzésse| egybe
kötö1t píogíamma| üdvözó jÜk a tavaszt,
és bÚcsÚzL]nk a nyárló|. 2002'ben marha
|ábszár pörkötte kezdtÜk, de ÍóztÜnk már
babgU|yásl, birkapörkö]let' stb', mindig azl'
aminek a nyersanyagát sikeÍÚ| a |ego|.
csóbban beszerezni'

N4ár három éVe az éVadzáÍó összeiöVe.
|e|| novemberben' decembeóen taÍtjuk, mert
az é|kezés adisznótoÍosra épü|. HajnaIban
az a 810 ak|íV|agunk, akikVá|]a|jáka mun.
kál' a disznó ]eszÚÍásáVa|' perzse|ésse|és
hagyományos Í€|do|gozással kész ítik eI az
ebédet és a VacsoÍát' Igyekezni ke||' és
ósszehango|l munka szükség€s' mer| dé|.
Íe éíkeznek a vendégek' Ebéd: oÍja |€ves

csigalésztáVa ' és toros káposaa' Vacsoía|
sÜ|t hurka, süil ko|bász és pecsenye.

Ebéd és vacsofa közt' va|aminlvacsora
u|án zenész szo]gá|ta|ja a ta|pa|áva|ót' l/ind.
ezt kihoztuk2500 Ft.bó| fejenként' A tagság
70.80%.a rész| Vesz ezeken a Íendezvé.

nyeken' Ha egészségj á||apola nem enge.
di' Valame|y]kcsa|ádtag élelholdóban haza
viszi a kóslo|ól'

Az éVadnyili' évad2áró összejöve1eIen
kíVü] az éVes közgyű|és u1án' május 21.
ét köVető hétvégén az em|éktáb|a megko.
szoÍúzása ulán tanunk bajtársi 1a|áikozót'
|ársas összejÖVele||' Nőnapkor a hölgyek
vendégként' a íéÍfiak a részvéte|i díj beÍi.
zeléséVe| vesznek rész| a Íendezvényen'
Ezek az összejóVeIeIek nagymér|ékben
nóVe|ik a közösség össze|artó erejét' Hoz.
zásegÍlik az egyesü|e|et' hogy létszámunk
nem csökken' Vagy stagnáL' hanem eme|.
kedik.

BoKoF JTzsÉF NY' ÁLEz'
T|SZTELETBEL ELNTK

A civi|ek mecénása
Vannako|yan civiItársaink. akike| a Terern.
tóa műVészelek va|ame|y ágának |ehetsé.
géVe á dotla meg' Ám ez a lehetség mit sem
éÍ' hatu|ajdonosa neÍn ludja áá környeze
te és közösségei hasznára' é|etükmegszé
pí1éséíe' em|ékeik megóíökilésére ÍoÍdíta.
n ' VáÍosunkban é|egy po|gártáÍsunk, aki
nek megadalotlezatehetség' de a soÍs úgy
rende|kezett' hogy ínlnkanapjai ne a műVé.
szeiek bŰVkörében te|jenek. ot azonban
ez nem taÍtolta Vissza' s aho|csakludotl,
nagyon sokat teit embenársaiérl, közössé.
geikén' s tehétsége réVén sok képzóínű.
Vészeti a|kotássa| ajándékozla meg óket'

]983-199o közölt i tö|lölte be a Fegy.
Vercs Tes|ü|etek NyugdÍjas K|Ubjának e|nö.
kil saél, szeÍVeaeazegyesü e| é|etét' Me|.
|etle számos honvéde|m] és po|gári vona|
kozású em ékhe|y élrehozásában műkodött
közre, soknak a kia|akílásában vezető sze.
repetVá||a|Va' E|készítetle s rész| Vett az
E hun},t kalonák kopjaf4ának íe á||ítasában'
|V|ega|kolta Ha|is |slván em|ékiáb|áját és

domborműVét' E|készÍlette - és a Íe|á|]Ítasát
anyagi|ag is támogaita - a GáborÁron |ak'
lanyában egykoÍ szoIgá|a|ot |e|jesíiő hősök
és kalonák €m|éktáb|áját' Mega|kot|a a
l.lAoRT em|ékhe|y bÍonz dornbormŰvének
por|Íéil' Keze munkájál dicséíi l|' Bákóczi
Ferenc em|éklábLájának bronz pIasz|ikája
ugyanúgy' mint sabján GyULa po|gáÍmes.
leÍ em|éktáb|áia' és a Papp Simon bánya'
méínök tisaebtéle Kapnikbányán, Erdé|y
ben eLhe|yezetl domborműves márVán},táb
]a. De ó leNezle és készitette e|Városunk
számála a 'Gondozotl Virágos épü|et' kilün'
lető láb|ákal ]s. Sajnos ez a d Í csak néhány
évig ösaönöae a civ | |akosságol épi1etl érté
keink rnegóVására, Így a szép láb|a csak pár
épÚLet fa|át díszÍti' Az em|ítelteken kíVÜ|
1 6 emlékpLaket|e| készített a honvéd hagyo.
mányőÍzés tárgyköÍében' me|yeket a dÍa.
zottak azóta is bÜszkén őriznek'

KépzőműVészeli mUnkái me||etl iroda mi
a|kotasaiban is megörökitette a Város' a po|'
gárok' a civi közösségek é|etét' katonák sor.

sál. Ezek az ííásaitöbbek közl a Kanizsa
anto|ógia 2007 és 2014 közölt megje|ent
köleteibe s bekenj|lek. Az e|ínondot|ak a|ap
ján, több éven ke.esaü törlénl e|őterjesaés
ulán' 2015'ben a Civiek |V|ecénása díjal
N,|óricz |stván Bé|a nyuqá |oínányú a|ezre
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Színes a pa|etta
Kaposváíon a He|yőrségi Műve|ődési otl.
hon nagy|eímében Íendezle a Nosz|opy
Gáspáí Honvéd Nyugá||ományúak K ubja
a beszámo|ó és tisaújí|ó közgyű|ését' A k|ub.
nak 128lagjaVan' A közgyű|ésen 73 fó Vo I
je|en ' Megh ÍVotl Vendégkénl ÍésÍ Vett a köz.
gyű|ésen szilézai Lisz|ó a|ezredes. az [,4H
64' Boconádi szabó Józseí Logisákai Ezred
parancsnokhe|yeltese' HoÍváth Jenó ómagy'
MH Hadkiegészít.ö Parancsnokság, KaFlos.
Vári Tobozó és Édekvédelmi kózpont pa.
rancsnoka' Koppány Zo|tán ny' szds' a l.4a.
gyaÍ Veterán Bepü|ő Szövelség soÍnogy
l\,4sgyei Egyesü|el Vezelóségének tagia és
su||osz János ny' aezredes' a Badaía|a-
pítVány e|nöke' s| ke] János nyL]gá||ományÚ

Dinya [,|ik|ósnyugá||ományú őmagy. |eve'
zetö e|nök' a napirendipontok é|'ogad|a'
lása u|án. Po|ó Lász|ó nyug á ományú a|ez.
red6s|' k ubunk e]nökét kérle. hoqy |aísa
meg b6szárno|Tiál. lvegjeLen| a Íendozvé'
ny€ndr' Nagyné Nosz|opy EesébetúÍhö|gy'

névadónk |eszárrnazottja is. Vo|t m Íő|szá.
rno| Vetni' Az e rnúll há|om évben a tevé.
kenység, a |enniakarás je||emezte a Íen.
dezvényeke|' A nemzeti és katonai hagyo
mányőrzés az egyik |egÍonlosabb, a|apv€
|ő tevékenység' ||yen rendezvények pé|dá
u|' a doni'áttÖrés' és a máíciLrs 1 5.én' Úivár
ía|ván' Nosz|opy Gáspáí szÜ|óházáná| ren.
dezetl megem|ékezés' Fo|y|atható a sora
hősök napja' gyóz€|gm napja. aradi Vérta.
nÚk napjának mog€ÍlLékezéseiVe|' rne|ye.
kot közósén széÍVozünka MártÍrok és Hósök
köza apilványáVa|. a somogy Megyei Vete.
íán Repü]ó Egyosü et|e ' a Társada|rni szeí.
vezetekke| és a FogyveÍes Ies|Ü|etekkel.
Fehér asna| me||ett únnepe|jük a farsangot'
a nók napját' az idósek napjá|, az EÍzsé.
belKala|in napo|. Talá|kozunk a oélDunán.
tÚ i régió nyugá||ományÚ bajláÉaiva|, ésszin.
Vona as arnalór műVészéli csopor|ok bemu.
tatója színesíi a Íendezvényginket' l,4in.
den éVben |ega|ább ké|széícsopoÍos hél
Végi üdÜ|ésen VeszÜnk íészt 40'60 íóVe|

Badacsony|ábdiban' ||yenkoÍ igyekezlÚnk
bejárni a környék nevezetes áln va|óit' A
k ubná| mŰködik az obs tos VegyeskaÍ' amely
év€n|e 8.10 a ka|omma| is Íe|épelt klj|ön.
bÖz{' rendezVényeken. lVúködnek kÜ|ön.
boző szakkörök: Bé|yeggyűj|ó. HoÍgász' zsu.
ga' A Toborzó és Éídekvéde|mi iÍodáva|
kö|otl egyezség a|apján |áloga|juk a nyug'
á||ományú bajtáfsakat' A2015' évben meg'
á|lapodás jölt |é|re a Kaposváíi Nosz|opy
Gáspál Közgazdasági szakközépiskoIa
IgazgatójáVa|. hogy kÓLcsÖnÖsen |átogat'
]t]k ogymás rendezvényeil' 2015' oklóbeí6'
án' az ''oBszAGos GYAszNAPoN'' Adeí
János' az Újváía|Ván Íendezelt megemlé.
kezésünkön mondta e| beszédét' Lehehe
soÍo|ni még a végÍehailot| pÍogÍamokat' A
|erveze|l píogramok megva|ósi|ása során
nagy segi|ségel kaplunk Gavlik Péter mér.
nök ezíedesló|' és Horváth J€nő őÍnagy.
|T|' KöszönjLjk]

D NYA l\,4rKLos NY. tnNAGY
ELNIKHELYETTEs

A közösség szo|gá|atában
Je|es osernényVoI az Únnepiközgyú|és a
szabadszá ]ási Honvéd Nyugd íjas K !b' é|e'
tében. Több m nl eqy emberö||őve| eze|őll
aaku|l meg szabadszá |áson az egyesÜ'
|et e|ődszeívezgte' és az óta tesziado|gál
tagjai és más' a |agokkal sorsközösségben
é|ók édekében' A megje|en|ek kószönté'
se után Faíkaszo|lán' az egyesÚ|et e|nö.
ke |ekin|el| vissza a négy éúiz€des mú|l
ra' Köszönlöt|e az ünnep|ókel dr' Bá|dyzol
tán,szabadszá|ásVáros poIgálmostere.
szabó JózseÍ ezredes' a HVK széméyze.
i csoportíőnökség humánszo gá|a|i osz.
iályveze|óje' Ká|mán Lász|ó a|ezred€s' az
MH Hadkieoészitö és Közponli Nyi|vántaÍtó
Parancsnokgig paíancsnokhe|yetlese, Ke|€.
men Józs€í ny' a|tábomagy' a Bajláísi Egye.
sú|elek oÍszágos szöVetség€ ehöke és

dí' Kovács Gyórgy ny' mk' ezÍedes' a
BEoSz Dé|.a||ö d Régió e nÖke'

szabó ezíedes köszóntqél dÍ' BenkőTibor
Vezéíezredes' Honvéd Vezérkar főnök egye.
sü|etÜnk szü|etésnapjára írt szerné yes
köszön|ó|eve|e és e|ismerő ok|eve|e ismeí.
leiéseve| és áladásáva| kezd|e. Ká|mán a|ez.
redes szemé|yes köszön|ójén |Ú| átadta
részÜnkre Vanyuí Tibol ezÍed€s' az MH Had.
kiegészitij és Központi Nyi vánlartó Parancs'
no|.ság parancsnokának a2 ünnepi a]ka|omra
szó|ó, e|ismerő em ékpLaket|jét is' A köz'
gytj|ést vezető HoNáth Ba|ázs kieme|le. hogy
a kalonák' katona szeívezetek Íészére
mi|yen Íontos tárgyi szimbólum a becsÚ|el
és a dicsőség ie|képe: a csapalzász|ó' csak
Úgy' minl a Honved NyugdÍjas K|ub é|elében
a Szabadszá||ás Város onkoímánrzata á|ta|

2006.ban adományozott egyesÜ|eli zász.
|ó' Koszto|ányi Dezső szavait dézle. ak
így szó|t Vorsében a zász|óró|'

csak bot és Vászon'
de nem bo| és Vászon'
hanem zász|ó'

l',,|indig beszé|'
l/indig lobog.
l,4indig ázas'
l,4ind g önkiVÜ|etben Van
az !|ca |ö ötl,
fö||engő magasan'
egész az égben.

Íájongva'
Ha máÍ megszoklák és rá se |igye|nek.
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ha alszanak is,
éjje| és nappa],
Úgy, hogy egészen |esoványodott,
s ál|' mint egy Vézna' aposlo iszónok
a háztető ormán'
egyedÜ|'
biÍkózva a csöndde| és a Vihaíía|'
haszonia|anul és egyre íönségesebbon '
]obog, beszé|-

|égy zász|ó,

A Vérses bevezetés| kÖVetően a társ egye.
sü|elek ász ósza|ag e|isrnerést adtak át' sza.
|agot kötö|t az egyesü|et zász|ó]ára a Bajtársi
Egyesü|etek olszágos szöVe|sége' a
BEosz Dé|.Al|ó|di Régió, Va|amin|aBékés.
csabáIó|' csongládÍó|, Jánosha|máÍo|, Ka|o.
csáró|' Kecskemé1rő|, KiskőlösÍő|, Kiskun.
fé|egyházáíó|. Kiskunha|asró|' orosházáÍó'
sze9edrő|' szontgsló| élk€zétt egyesÜlet
Veze|ők. Az egyesij|ot edd]gi]é|ezése, é|e.
te során sokan hozzájáru|tak ahhoz, hogy
megszú|e|hessen' hogy működjön és fenn-
maÍadjon' hogy hozzájáru]jon lagjai közós.
ségi |étéhez' hogy részese iogyen szabad-
szá||ásváros közé|etének' A Végzott mun"
ka kószóneteként e|ismerést adott át

. dt' Báldy zo||án po|gámoslel Fa*as Zo -
lán és BÚza Vince részére

. Ke|emgnJózseí ny' a táboÍnagy. BEosZ
eInök Kris|óf KároIyné' l,4ádi sándorné és
E|ekes SándoÍ lészéle'

. d|' Kovács Gyölgy ny' mk' ezredes'
BEosZ DAB e|nök Bencze Pé|erné' Tólh
Ernőnó ós spaics Józs€f részére.

. Dé|iJózsef ny' ezredes' DAB liszte|et.
be]] e|nók Gáspár FeÍencné részéIe

. FaÍkas Zo|tán ny' a|ezredes' k ube]nök
Bencze PétéÍné' cseÍek|ei Xá|mán' Dani
GáboÍ, DebÍeczeni Bé|áné, DóraTibor' E|e.
kes sándol' EÍhaídtFel€nc, FinlaImre' Fin.
ta Imréné' GáspáÍ Fslencné, Ha|asi FeÍenc.
né' ||lésJános, |||és Jánosné, Kovács Anta|.
né' KÍislóf Káro|yné' Kllpéczik Pá , N,4ádi sán'
dorné' [,4aíkó Lász|óné, l'{arosi GyU|áné,
Nagy Dezsőnó' PozsárAnta|' PozsáÍAnta|.
né' Tóth sándoÍnó' Udvalnoki János és
Veres Gyu a részére'

Természetesen nem |ohot ls|jés égy
beszárno|ó a köszöneinyi Ván ílás né|kÜ|.
KijszónjÜk a2 egyesü ei ievékenységél b6|o.
gadássa|, pénzbeIi' anyagi Vagy észközös,
i||e|Ve szemé|yes közrom űkódói támoga"
tássa| segÍtók mindennernű részvéte ét:

. dl' Bá|dyzo|án po|gáímesternek, sza.
badsá||ás Város Képvise|ő Testü|elének és
Po]gámgs|éÍi Hivata ának;

. Bugyi And Íásnénak és a szabadszá.
Ési Á|\4K Józsgf Atti|a Közdsségi Ház KönW.
tar ós Hs|ytórléneli Gyűjtemény munkaláí.
satnaKi

. a Pelő'i sándo r Á|ta|ános |skolalaná.
íainak' diákjainak;

. a ReÍoÍmálus EgyhákÖzségnek' a Kato.
Iikus Egyházközségnek;

. a szabadszá|lás Ipariés Techno|ógiai
Park Ingat|anÍolqa|mazó és Fej|esztó Kor
|áloIl FeIe ősségű TáÍsaság munkatársai.
nak;

. a szabadszá||ás on kományzati Tűz.
o|tT.parancsnokság tagja nak;

. a Baj|ársi EgyesÜ|glék olszágos szö.
vetségének;

. a BEosz Dé|.a|Íö|di Bóg ónak;

. a szabadszá||ás JöVójéóít Egyésü|étnék;

. a Nőszirmok k ubnak;

. a szabadszá||ási Vá||a|kozásoknak' Vgzé.
tó]knek m]nt Bírkás [/]enyhér| BÍÍkás Bor.
és Pá|inkaház' csomák Lász|ó| cso.KER
Kft' ' Darabos Józseí| zero Foe|ing KÍl' ' sza.
bó sándor szabóHús Kít' ' szabó |rní6| zö|d
Asz Fogadó' Et|erem' sza|oniai Bál]n|| sza.
|abusz KÍl' szÍVós Lász|ó. szőke Péieí' szP
Kiskun KÍl. Tóth János' Tó|h Au|omix KÍi'
Vatga |sNán' Jokér N,4arkel Kt|. Vezeiő]nek'
és ínunkatársainak.

HoHVÁTH BÁúzs |swÁN

Gyújtsunk gyertyát
Eme|t főVe|em|ékezzÜnk a magyaÍ kato'
nákra' Legyünk büszkék kalonáinkÍa. meÍt
ok erőn fe|Ü| te|jesílett€k' huLLatták vérÜket
a tör|éne|münk során' Az e|mÚ|1század.
ban két a|ka omma s hata|mas VéNesáe"
ség érte MagyaÍországol' Az e|mú|t évben
vo 1 100 éVe' hogy e|kezdődötaz e|só Nagy
Hábofu, ame y ] 564 napig iartotl' Ez a Vi ág.
égés tóbb mi||ió embeI sorsá1 dú|ta |el, Va|a'
mint rengeieg kaiona ha|ottunk Vo|t. Euíópa
hadszínterein 74 mi||ió katonát mozgósÍ.
lottak. Az e ső Vi ágégés Í\/]agyarország szá.
máía tíagikus Véget ért:

. a Íianoni békeszeződés megszünlet.
te a löÍléne|mi llagyarországol'

. nincs o|yan magyarcsa|ád, ameyet ne
éíintett Vo|na a háború'

A Győíi Honvéd HagyoÍnfuyő|ző Egye.

sÜ|et (HoHE) márt öbb minl20 éVe, min.
den éVben megem|ék€zik a ||' Vi|ágháború
]egtragikusabb magyaÍ vonalkozásÚ ese.
ményérő|' a doniáttöréstó, ame|y tlagédi.
áva Végződött. A 2. magyar kiÍá|yi hadseleg
löbb mini százezer íős embe|Veszteségol
szenvedett- Ebben az éVben csete Lajos,
HoHE.tagtáÍsunk mondott eínlékbgszédst
Győrben, a Ká|óczy.léri szenthárcmság'
lgmp omban, aho e|őtte Fekele DáVid a|po|-
gáÍmester gyúj|ott gyertyát az e|hunytak

A mind€nkori honvédők' úgy gondoIom'
kitün1gtő f igyeImel érdemeInek' Em|ékez.
zünk és hajtsunk íejet az e hunylak e|őlt'
és egyÜnk búszkéka rnagyaÍ katonákra|

TAKÁcs IMRE NY' HATÁBŐB ALEZREDES'
A HoHE TÁGJÁ

B.ttóÍs,rbL,d



Kozgyűlések a Közép-Dunántú|on
A Kózép.d!nánlÚl Bé9 i egyes! éte

ahogy mas l ágszélvéze lék l s  a
BEosz kii dóltgyÚ|éséré készü Ve saját
terve k s2er n1 megtan]ák kózgyu|ése|
kél' Januálban a Tapo|ca és Kórnyéke
Honvéd Ba] l á rs  Egyesü  e1 a  Honvéd
Ba] l á rs  K  Ub Tata  a  .Meggyése ldó .
Honvéd NyUgd i j ás  K| !b  DéVecseÍ a
HonVéd Ba]táÍsi Eoyesü|et sálboqárd
lanolta meq éVes érlékeoés program
1ervező  kóz9yÜ lésél  Áz  a l ább ákbán
szeÍelnóm kózzétenn szémé|yés go.
dT|álá má1 Nem áz egyesÜ|étekel. az
e VégzeltmÚ.kát aVeze1ósé!eke1 sze'
retnéméíléke]n AzegyesÚ elekel m no.
s i l  a z e V é g z e n m u k a ' . b e s ó k o h c z i ó . '
a kózos cscckvós. és az hTgy 'n ndé.
nehózség '  az  dónként  1apas21a ha1o
.éÍóse|enszé. 'e|enéremúkÖd|ek éne.
kelhoídoznak esénéke1leremlenek Á
Vezelőségekel ped9 édókc a tagság

AI la  anos  lapasz la Ia lken l  t á  an
e mondha1ó .  hT!y  mindegV k  egyesÜ
e l  e lvé k  !b  e  n iksege na ly  odaf .

I

fu]lndenhol nagy gényés nagy
szükség van a múkódó kapcso.
|a1ra a honvédseg a aku|ala Va
a HKNYP 1er !  e l i  szeÍVe ive
Nem vagyok aÍa lr Valotl.llTgy
ódékejém. Vágy d csér]em pé
dának okáén Ta lán  az  MH 25 '
K apka Gyólgy LöVészdardálés
a Honvéd Balárs K ub egyltl
mÜkÓdésé1. Vágy VáÍpalo1án a2
N4H BakÓny Harck kép2ó Ki2
pont  és a  Gábor  Aro|  NyUgá| '
Iományuak KLub]a kapcso alál
Egyszeruen csaka magam e9y-
s7erÚ nod]án bártldom hTgy
ncm szoÍ!| .ák  rá  sZere1nem
meqkószÖnn . hogy !]ondo nak
ránk' hoqy ele]Úk|ro7 és ehelÓ
séle khez ncrlcn se! l ka mÚ.
kánkal holy ninl baÍátokrá mnl
ba]1áÍsákÍa 1ék ntenek rank az
e!őd ök re '  U9y !ondoom'  hogy
ez  pe  daml la l ás  i s .  me11|em

!'ye ésse készü 1a re|dezvenyekre hogy nindcrbT. megie e]e. a meg
vá l lozo l l ]ogszabá  y  k öVc l .  mé.yeknek AZ is  !az .  ] rogy  néhany kvé.
tc l ó  T l lTk  n lv .  m ndenho gondo lokoz  a  heysz in  b i7 los i tasa  AH.yo
sóg Mt]Ve.jdés ollhonok bezárása a k ubok raqyobb litszámTl moz

9aló rendezVénye nek me!szerVezését sú|yosan mTgnehezil A miiko
dés tá r9y  fe l lé le  e  ma]d|em m nde.hT|  sÚ  yTs  prob emakénl  mÚ1a1.

Az egyes!|elTink m ndenho| megpróbainak megle '"|n aZ !j civ | 10Eeny
is Po gár TóNónykÓnyV lamasz1o(1a kövelem.nyeknek Ezónazlan1óbb
he yen l i l z lek  nap rend ' .  az  aapszabáy  módos i l ása l ,  Nem eayszeí i l
feada l .  de  ar ro  ke  o11 nagyr r  nagy munka l  eveqez le  logr  seg l seg
nékül mégb ózlakVe T I/.denho azl ha L]!k' |]ogy a c]Vi s7eÍVezélekle
sz i ]kségVan.m.r la2á|amVá laro|Vesznek ena lyonsok nagyT.sÚyTs
le adalol Hal ezek az uj]ogszabáLyok a magánvé|emé.yém szern1
bizo.y nem lellók sem kÓnnyebbé' sém égyszeÍiibbé az éelÚ.kel' Tób
bcn s  k inck  seg i l sége lFL  óp  Lászóné |d  kó l ó .  a  VáÍpao la ik | !b  laq .
jálo] ák sTkál dTcTzVa ér1ékés seoi1só!.1 ado|1 nekl]rrk KoszÓnel es
há|á  éde,  AhT ke||e l l  o11 a  m!nká l  e  V . lez l ck  .  kózgyu ésék dTn1ó1
1ek, A kóVelkezd |épósben az iIc|.keslofuényszékékÍe benyú]1]áka módo
s |o11 aLapszabá|yokat és V.iljl|k á dÓ.lésekel Az edd !i 1apas21a alok a|ap.
]án  m ndon l ro  áÍá  számi l lnk  hooyé|sókónren remskcn]  o|yaraaP.
szábá yl á kot.L |k am 1 csoÍ ne|ki] . e lolad. lorvónyszék

Egyésülete nkegy részéné| ejánaze niks.q mandáltn]á. ezerLú]e.Ók
séqe1 ke  e11 vá|as21an '  TapoIcán l .  ]es  t  sz1ü] i t ás  VT 1  Az  éayésü|e l
e nÖkének ú]Ía mcgVá asztotlákNacsá FeÍenc.y!oá|omáryúli2szás2 ost
sárbogá'don szinlén le]jés liszlú]itásl hajlollak VéoÍe és ncm mcq.pó
módTnT l t  saré9 enókó l  Gá|sandor|yug.Lományúszazados lVáász
lollák meg ÚjÍa' N4 ndenho aztlapaszla lam hTgy a 1a0Tk blznak a Vezé
lÓségben e sn.r k a kóznsség érdékébén ónkénl e énszo gá la1ás né -

kÚ végzell munká]Ukal Mndé.ho a báÍátsáaol. a b za mi egköntapasz.
la | lam.  és igy  vá .  éz rend jén '  J ó  Vo1o l1|enn k i7ó l1L]k  ah aho ly
mTsT|yTgVá emékéznek az  é mú|1éVis  keÍes  rendczv . Iyo ik re  és nehá
égymás szavába kapva tefuez k a2 de pro!íam]a]kal

A jászberényi rakétások
A könw lész|elesen tar|a|mazza a rnegá|akL|ás köri] ményeil' a kü|. és a beÍó|dipo|.
likaihe|yzetél' a lakélaoszlá]y sz9rvozétét, levéke nységél, alerü|el]kapcso]atait a Ín6g.
szűnés oka 1, A kÖnyv soklényképelés nevekél is laiÍa|maz' Bemu|atja a ak|anyán kivÚ
|iél€lat á katona csaádoké|etének sájátossáqa|' A kónyvvégén ióhány oyan ép
zódotem|ít meg aszező' amima máíhumorosnaklŰn]k' deákkoréz nem mlnd|gÍakasz'
totla moso|yra a kalonákat.

A kónyv megvásárT|hátó: KóVé| |slvánná ' Te : 06.20/53].7754

m ndenho vanez  igy  AHKNYP
lerü et]szerve nek kepvLse o oll v.rnak Vc Lnk m ndcn kózgyÚ dsen. es
la]ekozlalnak m rk.1a IcaÚ]abb Vá1TzásokrT|, Na9yon szoÍos aZ egyÚ11'
hükódés a szocá s munka. aZ eÍdekvéde|em a kegye el qondoskodás
letii ete n Ta|án 11 álszik gazán hogy menny 'eszukségünkvar caymásÍ.
éshoqymekkoraa le|e ö ssegünk-ako7Ós1 .cós5ó9Únk ázT lá l . ] s i kó l
belanozikÍolVa|ó gondoskodásban NagyTn V gyáznÚnk ke |. hogya2e éí
eÍedmenyeke l  1ar lan  1 !d iUk .  hogy r9yÍe Tredményesebbek Iegyü .k
hogy.e  TshTssen k i senk a  á l ók i rÚ .kb i |  meÍt  l1a  bara lankró  a  ba|
és sorsláÍsa nkról .mbeÍ soÍsokíó van szo

Nagy örömne] mondhalom e hogy az Tgyés! rléink m.denlro ]een
lannak a  le |ePÜ| i sÚk  koz  és kL  l LÍá  s  i |T l ób .n  j ó  kapcsoa loka l  apo '
. ák  á2  ó .koÍnányza lokka .  a  kÚ  l t f á  s  n lezmÓnyekke '  skoakka Ie l .
Ve más cV szeNezetekke Az11apaszla laD ]rogy az onkormányzá1Tk
Lehe1ÓsógekÍ i ig !Vóny .benmás .másméÍlék|ren dern indén]o ség i l j ká2
egyesü|e lenk  mU.ká]á l  Aho aÍaván éhélóség T1 l  ányag eszkózók
ke is aho eÍe n ncs mód Ttl klubhey séggé| ilrgye|es haszná|al lo!.
gá  á léndezVényekhé|ysz inénekbz1os i1ásava Musza jkemc ncmVáF
paotál DéVecsen. sárboqárdol Talál Köszi|c|ón. Az' rogyszTppé
dá Vannaka leepÚós  k ! l \ ] rá  sóe l sze lep|óVé váóégy i i l lmúkódésnek '
a . iV  sz . rVeze lekke Vá  T  káp .sT]at l á l l á snak ,  a  kózós  Dro! ]ÍamokIak '
az  egyÚ l lgTndo kodásnak .  a2  sko ákka|  le tve  a  i  a laabb korosu lá |y .
okka k alakiton kapcso aloknak az ragyon lonlos. Mi.n? Morlselrl.lh n
n nek i lnk  es  seq i l  e  h te ln  másokka.  ho!y  a  honvódség .yugd i j ás
szervezelek rein cly zaÍt V a! I'/] ]s része Vagyunk és leszese áka
ÍUnk.n .  a  l c .p !  ésLnk s  kéré íék és le ]ódésé.ek Nekünk sWya|
oyan Íon los  Ín n lbá lk  másnak hooy a  Lakóhe]yünk lazdasag]aqÍe|
]ód]ón ,akÚ l t t á |sée lem|é|pezsgóbbessoks7 i rÚbb. . Jy . r .ho lyanE
ellünk fe nöVo i!!sa! nincljobban órczz. magálollho. Vágy s ók]e en|
l r cssékaVaros]ovó j ó l  A2egyesÚe lenkhTzzáakamakéshozzá i s l ld
nak]á r !n  ak]s .bbésíágyobbkó2ÖsséqékskeÍehe2 Aho lymármond
tám értéket képvise nekés éítéketteremte|ek. Kószóret l szle etós hála
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Zríny|Bo|yai jubiIeum
A budapes1i Bo|yai Nylgá ományúak k|Lbja a
NKE Hurgár ja kórúl i  kampuszán ünnepele
mégáákÚ ásánák30 és a zlí.y Baj1áEiEgye.
sÜ|ét negyedszázádos' éVlordU|óját' A2 Ünne'
p rendezvény a Bolyal.szoboÍ, najd a zÍiny
szoboÍ koszorúzásáVa| kezdődóx, me yén Kóc
zán Árpád ry. aezredes róma kalolkus espe.
rés mondon beszéde|aragy é|számban meq.
je ent tagság é]őlt, A rendezvény az egye1em
díszlermében Ío y,talódon aho| elós2óÍa l,4agyaÍ
orókség és PÍíma Pr miss ma.díjas Honvéd
EgyÜtles műVészel kara a Hegedűs együ11es
adoltÜnnep konTertot, R€nd€zVéiyÜnkee|lo.
gadla meghívásUnkat és képvisé|té s2oNo2€tél
VanyurTborez ledes.  az MH HádkiegészÍ1ó
és Kózponli NyiIvánlarló Parancsnokság
paraicsioka' csomós Lajos ny vezérőrnagy'
á BEosz a]eiÖke, Nagy Káro|y ny' aezredes'
a BEosz ] sz Bég]ó Vozétőjé Nagy Gyu|a
ny. ezredes, a Budapesl]NyUgá |ományúákK!b
ja HoKosz Ügyvezelóe|nóke dr' LndnerlMik.
|Ts ny atábornagy' a P']skás Tivadal Híadó
BajláÍsi Egy€sÜIot rés2éÍó' sz€kergs Islván ny
dandánábotnok' á Bá|áss BáintBaj|áÍs Egye.
süLe1e|nóke' KorsGáborny' a|o2Íed6s' a Bem
Józse1Baj|áls Egyesijel e]nóke' soós Tamás
ny'  a € zí €d € s .  a Budapost iNyugá oÍnányúak
Kub]aHÍrszekcó iánako] iÖke'szegsd János

iy, a|e2|€des' a VáciEszeTamás HiíádT Nyug.
á ományúak K|Ub]ának €|nÖke' prof dí' Belek
La]os ny' ezred€s' a Bo|ya Káregykoí dékán

]á '  ak] a zr 'ny i .Boya] K|Ub zász|ó ját  adomá'
nyozta' Pro'. dr' szendy stván ezledes, az egye.
|€m Had1udornányi és Ho'rvédlisz|képzó Kal
ok|atás dékánheIye1lese adoll 1áiékoz1a1ásl á
l szlkéPzés]e en|ég hé|yzetéró soztkÖV61Őon
Nagy László GeÍó ny' €zrodts, a zíny].Bo|yai
Nyugá||ományúak K|ub]ának €|nóké l €1l visszá.
lekin|ésl a klub é mú | 30 évéÍó| €lV€ EslTk
János ny,62rcdés' a zínyi Bajláísi EgyésÜ él
25 éVéÍó ' Ezt kóvolŐon 6m|ék]apok ]|elvedls?.
em|ók|apok áladásála k€rü|l sor a Bolya k|Ub
íészéló]20ÍŐ azllnyiBa]lársiEgyesü|€llészé.
Íó 19 i ö  rószér € '  posz lumusz 6| ism6íésbén
Íészesi] 14Íő A.endézvény raÍátoralolo|Vasla
a HonVéd Vézérkáíiónijkénok IoVslót' amoy.
ben mélália azi a levékenységet, me|yet k|U.
bunkVezelóilo|íaflaka kLlb műkódéseésa1a9.
ság érdskébén |r/]egható p afla|a vo|i a ren.
dezvénynek ámikTr Nagy Lás2|T sntk. gy6l.
iyát 9yú]loll eIhunyl bajlársaink ém|ékére'

BENEDEK MIHÁLY

45 eV
Ennyi dő te|t € azóta, hogy 48 nyugdías ka|ona rendóÍ. halár
ór, tÚzo|tópénzÚgyóÍm6ga akílotla a Fogyv6r€s Erők és Tes.
iülelek nyugá| ományú K!b]át Eíó em|ékezlÜnkmég ijn.ó.
p]kizgyű|és keÍelében ]anuárban' 42 e|nókség és a meg
híVoll Vondógek bevonu|ása ulán a H mous2 e|éneke|esé'
Ve| megnyilottuk a kÖzgyű|és1 majd a kÓszóntók kóvelkez-
lek, Ezulán á45 éVtÖrlénéséilbemulató DVD Íi mei |álhalÍuk'
Abeszámo|ók' éVes énéke|ések idejé a an a k Vel(őn a k Ub
éelébó vett képekvolak |á1hatók A hVataos loÍmáságÓk
szaag adományozássa] io|ytalódtak a BEosz, HoKosz'
qF!\Yos7 |épvis € |T i  (o 'o ' lé( vá '05 zJ ,2 oa{a sza aqa.
káÍ' Vé9Ü| e| smerésekét okeve|ékét kÚ ó.bóző émeket'
"_  é(L . 'q 'o( . I  ddIoI  a l  ( | |  bL  l I  m|  1u ja .  " I i  ' -p fuF  .d .o
si' megy€iés oÍs2ágos szeNek képvlseó azon lag]a nknak
akik kieme]kedő munkál Végeaek az e|mú|l dószakban Enó
kÜnk pedig megkószÓnte segílő nk munká]át a k Ub áta|
adományozolt Tk|éVé e],

s2^Bo GÁBoBNÉ
To o:KF 'ÁNL|  T  BoF
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Fe|hívás az adó 1 o/o-Í1dk felaján|ására
A nyugá||ornányúak egyesÜ|etei' a2 éVes de|enrme| Íende|kező szemé|yeknekVan |ehe. mélyek megnyeÍéseve|' a tény|eges á|lomány

sz]nie név egestagdíjon kíVij|' aaadózópo. tőségÜk' Az egyesü|etek tagjai a gyermeke. pedig a ka|ona nemzedékek kÖzötii szo ida.
gáÍok 1 %'osíe|aján ásaibó|számí|hainak' a kei Íokonokal' ismelősöket és szomszédo. rítás kiÍejezéseként' ha más |erü|eten nem
betegség miat| átmene|]|eg segíiségre szo- kat is kéÍjékfe|az adójuk 1 % ának egye kole|ezlék e|magukai' az a|ábbiak kÖzü|a
ru|ó baj|ársaktámogatasára' műkÖdésiko|t. sÜ|etük Íészére tóÍténő íe|aján|ásáÍa' szánukE egszimpatikusabb egyesli|elnek'
segeikÍedezésére|e|hasznáha|óanyagiesz Az a|ábbiegyesü etek' a|apífuányok kérik a|apítványnak aján ják íe| az ] % ol: Támo
közókre'Afe|aján|ásracsakazadózotljöVe'alagjaikal'hogyafentiekbenÍe|soro|tsze. galásukateóre is há|ásan köszönjÜk|

H onvéd Nyu qd i] as K u b szabad szá||ás Honvéd Ba]láÍs] K u b Tala
Bajláts Elyesü|elek oÍszágos sztvelséle 13363747'1-03 Íalá ]36030]2'].11
Bldapesl ] 902 ] 959. ] .42 F ép ú ők és Re n dVé dé]mié k Bajlálsi H onvéd Ba]láÍs Egyesü |el sá rbogá rd
Baj1á6ainkónAapí1vány Eoyesüel€ Kecskcmél sáÍbogáÍd ]350]269l.07
Budapost 130543s].]42 19042271103 Tapo|més KöÍnyéke Honvéd Ba]láÍs

KózÉP.tulAGYABoFszÁG| BÉG|ó ÉS'ÁK.ALFóLD| RÉG|o E:ffi"JJi!:|T #:ff::i';'';"
Bud.pést Nyírcgyháa VáÍpaola ]3937325 ].]9

Percze N4ór Ho.Véd HágyományóÍzó
z ínyiBó|yai Nyuoá ományúak K ubja Fegyveles EÍók és Rendvédeh szeruek Egyesüel Ksbér ]8616693.1.]1
Budapésl 13]$3a6.1.42 Nyuqdi]as K ubja NyitBgyháza K|apka GyöÍqy Honvód HoÍqász ós
zrinyi.ú k|ós Bajláre EqyosÚol Budapésl ]3303932 ] l5 Kórnyezélvédó Elyeso|et szomód
Foyámalban abéovadásaa 10] ÍE'be Bocska |slván Ba]láÍs Elyesú|el ]a605600-]']l
PuskásTivadar HlEdó Ba]ÉF Egyesüel Deb(ecen 19121303.1.09 MeogyeseÍdd Honvéd NyUgdijás K Ub
Budaposl ]8168145.1.42 Honvéd€ miés Fendvédom sz€fook o€Vecser 19331071.1-19
BaassiBá|nl BajláreiEqyosii 01 Budápésl Nyuldljas Klub]a lüezőktvesd ]90659]] 1 05 Hárckocs Hadoszláy Ba]láÍsiEgyesü|el
]966]237-1-4] He|yóÍség Haqyományőrzó Egyesü el TaIa ]a03a921.].]]
E 3z€ Tamás Honvéd NyÚgd ljas E gy€ sÜ el Vác |ú sko c 1 9072 369.] .05 V6leíá. B€ pÜ|ók ós Ejlő€ m yősók VoszpÍém
136!9959 ] ]3 NylÍiHonved Elyésü|el Elyesü|eb Vészprém 19332027 1 ]9
oózsaGyóÍgyNyugá|ományúakK|ub]a Nyltegyháza ]330]337.].15
ceg|éd 186868ao.1.]3 szabo|csiHonvéd |üÚszaki NYuGAT.DUNÁNTÚLI PÉG|ó
PallhyJózs€íBa]láÍs EgyGsÜ|Gl Táborlava HaqyományóÍzó Ba]láÍs EqyosÜél szombáthe|y
13639675"].]3 Nykélyhaza ]33097941 15
Kossulh Lajos Nyugdl]as K|ubsz€nlendre Nyi|báioti HaláÍóÍ |gazgalósáq Nyugd4asai VasiHonvéd Bajlá|s Egy€süol szombalhe|y
13707355.1.]3 Egyesl] é1€ Nykbálol103]5256.1l5 19242983.1.13
HunyadiJános NyUoá Lományúak K|Ubja Va]ány La]os Ba]láÍs EoyrsÜél za|aéoéÍszég HTnVéd K|ub
Bélsáo 136355661 12 Kazincbarcka 19334347.l.05 za|aegeEzeq 13956920.1-20
BékeÍennlaíók Ba]láÍs] EgyesüLele Haláór Nyugdljasok sopron Egy6sÜ]€l6
Budapesl 13193941l'42 ÉszÁK.ti|ÁGYARoBszÁG| BÉG|ó sopron 13534922 1 03
Honvéd sponhoÍoász Eoyesú el BudaÍok szo|nok FelyvoÍes ErTk és Teslú elek Nyugá ományú
] 9624033. ] .42 szombalho yi H alá óÍ Nyu gd !a9ok E9 yosü |o1€
B€m JTzs€l Ba]láÍs Egyosü|€l Fég'ryércsszofookNyuoá|ományú szombalh€y ]3337127l.]3
Budap€sl 1a19647a.1'42 Ta0]áinákK|Ub]a Jászbérény KŐszé! Nyu!á||omá.yÚ EoyésÚel
Maoyaí cséndóÍ Ba]láÍs EoyésÜel ]01930]4.4.44 KTszeg 13€95502.].13
Gódó||ő 13704479.1.13 Gyón9yisHo|yó6é9iNyugá||ományúakKubjaGyón.K]smogy€rNapó|oonHagyományór2ó
KMo obsilÓs Fúvószenokar Ely€sü|él qyös ]9132262.]'10 Mál|a EgyosÜ|ol Ksm€gy€r ]3935476.1-03
Budapesl ]82656061.43 Honvéd Kaszinó Ku|luÍá|is Gyenesdiás Po|gárór Elyésü|et
WAÍ t\'agiszleÍek Védegy ele Egyesü el Gyónqyös ]8574887.1.10 Gyonosdás 19282831.1.20
Budapesl 18121733.1.42 Lénk€y.s Ba]láÍs]E9y€sÜ|rl 192a2a31'1'2o

Egél ]3534965 ] ]0 csepleo Kózbiztonsáoáé.l Po gá|őrés Bajláts
oÉL.ÁLFtLo| BÉG|T (arcagiNalykun BajtáÍsi Egyesü|el Egyesü|el cseplog 13017056.1.13
Kalocsa Karcas 18838491-1.16

Vo/o|'nBabb rq,os''| €| DÉL.DUNÁNTÚLI BÉG|ó
Polől s ándor Ba]láÍs] Egyes i] el Tli evé 13a277]4116
Kiskun'é|eoyháza 13355903]-o3 Fegyveres Etők ésTeslü|elek szo nok VálosiNyug. Noszopy Gáspár Honvédny K ub]a Nosz opy
BéíBaoghÁdámHTnVódK|Ub csonglád di]as Egy€sÜl6l6 szolnok 13321574.]' osszoloqás A|apilvány Kaposvár ]9192565114
]3470219106 16 zÍiny Mik|ós Honvéd Nyuodi]ás K|ub szekszáÍd
||' BákócziFe|enc BajláÍsiK|ub Kab|ay La]os Fepü|ő Ba]IáF EgyesÜel szekszáÍd ]3354634.1.17
szenles 13297370.].06 szo|nok ]833]470.].]6 Honvéd Nyugdi]as K Ub Pécs
Honvédók BajársiEqyesÚ elo szenl €s GáspárAndÍás Ba]láre EqyesÜel Pécs 1332]531.1.02
szenles 13452335"] 06 Halvan l9]424a1 1 10 BajlaÍsi EoyesÜ|el Náoyálad
FeoyaeÉs Erók és Teslii elek Nyuoá|ományúakEgyesuele Nagyalád 13766671.].14
Nyugá Lomány úak K|ub]a Békéscsá ba JTbbágyi 16640979.112 ilarca BajláÍsiEgyesü|el
10375337/.1.04 Rendvédé m]Nyuqdi]asok Ba]láÍsi |vlaÍca 1s]962341]4
FeqyveÍesTestÚ elek NyUgá ományúakKubja ors Eoyesú ele sagólaÍ]án Gyéké.yes HegyóÍséo Gyékényes
háza 13334796 l.04 19]60205.1.12 1a735544.1.]4
szeg edi Ba]l's K Ub KözhasznÚ sz6rurzo1 szeqéd somoskőy |stván Honvéd Egyesü|et MaqyarveleÍán Fepü ók szöVels-]qe somoqy Meqyei
134674321 06 saoólaÍjan 13636402 1 12 Egyesü|ele Taszár
Ku ruc V lézek Ny u gá| omá nyú Egyesu el M agyaÍ FepÚ ók Ba]láÍs] Egyesü|éié 1 376 5553.1 .1 4
Kiskunha|as ]9042295.1.03 szo|nok 13331566116 MAGYÁR EJTÓERNYóSöK B,JTÁRS]
BemJózséíHonvéd Nyugdi]as Egyésij el Jász'Nagykun-szo|nok l'4eqye NyugdÍas szoVETsEGE Budapest
Jánosha|ma ]3359639.].03 BendiiikEgyesÚel szo|nok ]3329060 ] ]6 (]21aQszeryéze1) 13]32]471 43
Honvéd és Fendvédeh szeruekBajlátsi MAGYAR VETERÁNBEPLJL(i szóVETsÉG
EayesúLele Ka|o6a 19042312.].03 KöZÉP.DuNÁNTÚL| BÉG|ó Budapest (]41agszefoeze1)
KaLo6ai LóqNéde|mi Katonák várpa|ota 190]7030] 42
HJq lo lanyoPo \o 'F  ha|o! 'd  '31A3ob|  2  oJ  Ho\v .DHÁc 'oMAN'oE7órG l r . ' | -T
KiskóÍós Hé|yóÍség Nyugál|rmányúak Walhay Fcrénc Ba]láÍs EgyrsÜ|el Budapesl 19633737.] 42
K|Ub]a KskóÍös 19042099.]-03 székes|ehéNáÍ 135029231 07 (l1 taqszeruezel)
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