
ÜőrsÍ
Y|Y' e\]Ío|yam 2' szám2o16 ]únrus

,

tt ttl)il\,

s7

a,

,,1,,
*bt:

/.
t \ )

)q

íö.}

r'.í/l*(',,

fr'$r-i"'ztil

€.Í' 
':é.l:: -->-irsi:'





Gondo|atok számadás után
A kÖze]mú|lban adotl sámot u Észak magyar.
országiBégió áz e|mú|t kÓze| Íé| évtized mun.
kájáíó|, annaklanU|ságairó|' l,|egá||apította' hogy
az e]le|l időszak sokéiÍékes, a
jövi számára is hasznosíthaló
|apasaahtla] szo|gá|t' Az e|mú i
évek kédvező vonásakéni em ít.
helö' hoqy tovább 9rősödÖtt a
égióban a,'csapatsz€||em''' aÍni
lovabbÍgj|eszlette a több mint egy
éúiz€de jó| működó íég ól' [,lin.
den b]zonnya| ennek hiányában
nehéz éll vo|na megb]rkózni
azokka] a kihívásokka|, aÍne yek
fő|eg az o|mú|t éVekben a|aku|
tak ki és erŐsÖdtek még' Ezek
|ényegét tömörcn a kóV61kozők"
ben ehehe ósszegeznii torgt
kóvéte]l magának a jogászkodás'
a gazdászkodás, az anyagi ehetŐségék beszű.
kü|és€ ésa |assú ütemű étszámfogyalkozás'

Am ajogászkodásl i|oti' a vizsgá]t időszak.
ban kÜ|öntsen elvánigónnyéVá||azegy€sületek
(klubok) |ovék€nységének''szigorú', jogi kerc.
|sk kÖzé |ero|ése, aÍninek kövgtkeztébén o yan
h€|yzsta|aku|t k ' hogy egyesi]léli o|nöknek ko|"
et| |ennie a |a pán annak' akl nyomon tudta kÖVgt
ni és azok sz6 |6mébén |gazgatni a Éá bízoí szer
v6zétműktdésél. Jó| jo||ernzi a kia|aku|thsy'
26tol, hogy az ogl'ik a|apszabá|y módosítását még
o| sem kószÍ|etlük. már hozzáíoghatlL]nk a más]k-
hoz' annak érd6kében' hogy a procíz ]óváhagyó
igényéta kÍvánl módon kie|égí|hgssük' Ebbó|a
h é yze1bő a kivozotő u|at az esglok tÖb bségé ben
jog szakomber sggÍlségének igénybevé|e|6 jé en.

A máslk ]yen lovéksnységünkél b6Ío|yásoó
sajálosság gazdászkodás Vo|1, ínint tovékgny"
ségiÍoÍmamégva|ósÍtása' EnnokkÖv€|kgz|óbgn
m]ndén olyan ogyosül9| (k ub) am6|yik ',adott
ínagáÍa'(és az is' ame y k n6m)' gazdasági szak.
gmbsrl (kÖnyve Ő|)ké |6t|' hogy |og|a|koáasson '
sgyrésá ázén' meí| é|öÍíák' másrósá meÍ maga
a napimŰktdés génye|to. szÜkség|stlé |etto azt'

Az é|ÍnÚ|l évokbgn í6|€rősÖdöí. mintBaiátos
kó|ühény az anyagi |sh6|óségek Íokozatos
beszűkÜ|ésg' Ennek oka sokÉtŰek, dé mlndeoyik
meghalározó |o||ása a pénzügy ' láÍgy] szük.
ség|6|6khez va ó hozzálérés 'o|yamatos csök.
kénésé' Anyagi h€|yze|ünkg|k€dvszőt|6nü|b6ío.
yáso||ák ggyss ln|ézkedésokis, ameyék közÜ|
meg ko|L sm|í|eni aa a dÖntést' améiyszérinlaz
ggygsü|s|i (k|ub) pénzéké|' vagyont bankokban
ks|| Ín nden jogi széÍné|ynék tadania. A |egna.
gyobb gond ezzé| kapcso|aiban az' hogy a ban.
k]keze|ésikÖ|lség |öbbszöröse, az á ta|a Ío|yó.
síiot| kamatnak' amlt pédig n6m nehéz bé|álni'
hogy gz az sgyesü|oti (a|apílványi) vagyon Lassú,
Ío|yamatos 'apadásához' Vezei. Az e|mú|t idó.
szakbán gondol okozo|t az egyos rgndezvényok
anyagi biz|osílása' az utazásokhoz ajárművek
biáosÍtása (í kedvező m€go|dásként, mind ltb.
ben részosítik e|ónyben a magán|Uvarczóka1).
Kedvezó hatássa|Van a szeívezeleink többsé"
gé anyagi he|yzelénék a|aku|ására' hogy ha|é.
konytáínogatólala|á|lakaz önkományzatokban,
sok egry/esü|einé (k ubná|) éz képezi a működés
a|apvg|ő pénzügyi |orrását'

Végezelü| néhány gondo al a |étszám|ogyás.
rÖ|' Ez aje]enség a íégióban Íő|eg az u|óbbikét
évben gyorsu|l fe|' aminek nagyságrondjs ugry/an
néÍn vészes' de mindenképpen fgry/ehgaeó' Ami
a okokal i||eli' azok soKó|ék' A korosodás, a lag.
ltánpót|ás |ehetőségeinek beszűkÜ|ése (a égi.

iban kalonai a|aku|atje|en|eg egy váosban Van,
a |endvéde|miek pedig nehezen'm€gköze|it|re.
tŐk']' A |étszám csÖkkenósének nvi|vánvaóan

megvannak az okai saját mun'
kánk gyéngeségeiben is, így a
plogÉmok, Íendgzvények hiá.
nyosságalban' tagságunk egy
részének passzV]lásában'
Néhány éwel eze|ótl nyitottunk a
honvéde|em ügyé íánl éldek|ő.
dő |akosság és a hagyományőr'
ző széfuezotok Ío|ó' ami be]ndí'
totta a |ag|étszám nÖvekedésé|'
do az utTbbi idóben ezen az úlon
iB |e|assu|l a mozgás (vé|hetően
az édék|ődő civ]| |akosság kÖré'
bén a munkaköri 6|Íog|a]tságok
nÖVekodésg' va|amint a hagyo.
mánvóző szervszetek utóbb idŐ.

szakban |orténó avaraDodása miatl)' A |é1sám.szakban |ÓiÍénó gyarapodása miatl)' A |é1sám.
h9 yzel a|aku]ására ha|ássa vo|l a korkodvoz"
ményes nyugdíjasa|nk körébon b€vgzete|| lör.

A tag|étszám vá||ozását tekinvé a jövól i|e.
lőgn össz6á || egy o yan prognóz s' hogy a rég.
Tban az é|köVe|kezendő cik usban (4éVben)a
lag|é|szám csökkenésé 1.2 évon bolü|va|ószl
nűsÍthgtŐen e]assu,os€l|eg rnog isá|lhat' Ennek
soíán malad néhány 100'ós' vagy ]o0 |ő Íó|ót.
l ' löbb50'ő kÖÍü|i' és kevés 20 Íóv6| |ende|ko.
zó tagsz9rvozgt' va|am]ntaz séÍn eIképzolh€"
|6tlén' hogy néhány egyosülo|únk €s €l e! rneg.
szŰn k' A lapasaa a|okaá igazo|iák. hogy tag ét.
száínnÖve]ós és a tagság részvéte i aktiv tásának
lokozása t€Íén Íonlos módszeÍbé|i Íéladal |6sz
a k ubje||€g eÍősÍ|ése' a fondsze|ésés tada|mas
ba]társ ' baráti ÖsszsjóVst6|ék szeruezéso. o ső"
soÍban azzalacé||a|' hogy atagság m né|inkább
magáénak é|ézhesse ggyesü]€lét' Ezt a tÖrsk.
Vést pedig |ggha|ókonyabban a réndsze|ss gya.
koriságga| szsrvozg|t p|og|amokka| óÍh6ljűk o|' A
|agság ekko| ér6zhéli' hogy ladozik vaIahoVá,
hogy kötódés6 Van ogy o|yan ko| eldvához' aho
számÍtanak á' Ez segÍ|het o]danl az otthon ü|és
magányossá9át és az szzg] járó hangu|at|omIásl
(amio y sok |ag|ársunkat mogéintétt mál)' A
kÓzösség óe| az igaz] gyTgyl| az egyedÜ| é|' a
semmi|tgvés é||6n, a2éfte|Ínes éelfo|é' Ehhez
Viszon| az égyesü|eieknok (k|uboknak), és azok
píogÉmjainak a |agság igényéihgz igazÍtott szÜk.
ség|oíé k9||Vá|niuk'

Az g mÚ|| óVek a|aí az Eszák.magyaoÍszá.
gi Fégió |agszérv6ze|éi je|éntős eneQiá| íordí'
|ottak a h6|yi hagyományokápo|ására, a ha|a'
dó ka|onai öókéég a jÖvő nemzedék sáÍnára tór
lénő áióókítéséÍo' Ennek során em|ékhé|yék'
em|éktáb|ák' oszopok' ksebb és nagyobbler
gde|mű Dub|ikációk szü éttek' Aza]kotás |en'
dÚ|ela |ég ónak Íninden térségét magáVa| ragad'
la, ínozgásban |artotla. A ku|lúra, az ön|evékeny
művészeli csopoíok' a vónakoztatás me||efl, sájá.
los eszköze]kkg a hagyományórzés egy.egy ve.
e|é| is |g kÍná||ák kizinségÜknék'

Ez6k a tapasaahtok csuoán ize|ít(jként szo|'
gá]nak egy íég]T é élébői. Edd]g ugyan ogy sajá'
los táségben vo|iak ész|e|hető€k, ami peÍsze ném
zilja ki azt' hogy azok neje|enlhehének Íneg mó
|erÜ|e|ok sse|ében is' Aménny]ben ez ígyvan'
akkor érdemés hálásaikka|, éruényesÜ|ésükks|
másutt]s számo|n ' azok halásá| közÖs össze.
iogássa kedvező Ényba|eren ' hasznosÍtani'

FEKETE |STVÁN NY' EZREDES
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A BajláÍsi Egyssü |e1ek o rszágos szöVet.
sége (BEosz) a Nernzeti Közszo|gá|ati
Egyolem dÍszleÍméb€n taíot|a bgszámo ó
és lisztÚiító kü|dÖttgyŰ|ését' A BEosZ szá'
mála az idoiboszámo|ó kü dÖltgyŰ|és €gy.
ben a 2012-2016 Választási cik|us ezáásál
]sj-"]entette' ígya kü|dót|gyű|és a ka mat adott
arra' lrogy a szive|ség V sszatekinlsen az
e Végzelt mL]nkára és mggj€|öj € a szövet.
ségre VáÍóís|adalokat' A rendezvényen részl
Véttzsiga Tamás ozl €des' a Honvéd Vszér
kaÍ szemé yzeti csopor|főnökség csoport.
|ónöke' dí. Papp Fercnc€zledes, a H|\,4 TáÍ.
sada|m Kapcso|a|ok Hivata igazgatója' va|á.
rn n| |tbb katonaiszefueze| Vozolő képvi.
s€|ó]e' Az sgyü|trnŰködő c V]| szervezetek
képv se|etében íészt vetl Varga Islván. a
HoDosZoInókg'  szendre izo |án '  a Hosz
a|e|n öke '  Ge|eben And|ás '  a HTBK képv.
seóje' Gyuris |rl háy, az |V]H szocápo tikai
Köza apí|Vány litkála és dl' Havas Zo|tán
nyugá |ományú rgndőf  dandártábornok,  a
FEHOSZ elnike.

A kÜldt|tgyű és e|ső Íészében - az s|ő.
zetssen kiadolt naplrendi pontoknak meg-
|eIe|Ően - eIhangzoilak aszÖvelség beszá.
molói. KsIemen József nyugá|]ornányú a lá.
bornagy'  a BEosz e|nÖke ez a|kaLornma|
nerncsak az e mÚLt éV rnUrrkájál értéke|le,
hanem kiér l  a most záru|ó néqyéVgs c ik .
|us sredményeireés nehézsége le is' Kiéme.
lén beszé|l a szóVelség szervezeti é|etél érin.
lő kérdésekrő|, többek között a tagegyésü.
|etek élszám. és éelko összeléle|érő|' az
érdekvédo mitevékenységrő| '  a HÉF és a
H[4 ldósÚgyi M L]nkacsoporlban Végze|i mun'
káró| ,  a tagegyesü|etek és a sz ive lség
közösségi rnunkájáló|, a hagyományápo.
|ás szé]es köÍű teVékenységérŐ|' A |é|Úgye.
|ó b zollság beszámoóját' atanácsadótes.
1ü|e| és a Ba]táÍsakén Aapí|Vány tá]ékoz'
tatóját köVetóen zs ga Tamás ezredes - a
BEosz eInÖkeként végzet|  munkája eI is '

meréseként-a babérkoszolúVa| ékesít€ll
Honvéde|emérl Kilün|e|ő cím k tüntetést
ado|| á| Ke|ernen JózseÍ nyugá||ományú a|tá.
boínagy lészórg' A kÜ|dÖ|tek hozzászó|á.
saikka|te||ék te ]essé a beszámoókat'

sipos Géza ny' ezrgdes. a BEosz tisz.
te etbe|ie nÖke: Hozzászó|ásában megkó.
szönle a €köszönők rnunkájá|, gla|u|á|| az
€  ism €Íésekhez' A kü|dóttgyű ésnek java.
so |a a beszámo|ók ellogadásál.

Ugyanakkor Í6|ve| € ||e '  hogy e ég halé.
kony'e a m!nka azegyesü|elekben ós a Íégi.
ókná ' a tsvékenységÜk jó| szo gá|ja.e a
közösség€k édekei|. A jövőb€n a BEosz.
nak nyitoltabbá ke IVá|n '  de e ke Idönte.
n ' m yen is |egyen ez a nyitás' A főÍsadat
a stratógiai m€gúju|ás' In|6nzíVebbé keI len.
n a HEF.ben Íoylatolt édekvéde mimun"
kál. Javaso|ta az €gyÜttrnÚködést rnás tár.
sadaImi s2ervezeIekke|, ez szoIgá|ha|ja a
ínegú]u|ás| és Í a|a|ításl  a békés Íejódés
ú|]án

Fon|os kóIdés a dinarn]kus komrnunikáció'
am6 ynek hasznos inÍomácókka ke||szo|.
gálnia a tálsada|om érdeke|| rétogeiszámá.

ra. Ez a |€vékonység hatékonyan segllheti
a |agszervezésl is' Nem szabad szó né|kü|
hagyniaz ]nIrikus megnyiivánu|ásokat és a
BEoSZ á||aI e|szenVedotl lámadásoka| sem '
A €grosszabb he|yz6|re is Íeike] készú|ni'
e sóso|ban az egység etósÍtóséVe|.

Békás| |m leI KöszÖne|6t mondott azért a
segí|ségéí|' amita 10 éVes ínűkódósüksoÍán
a B Eosz.|ó| kaptak' A tovább akban az MN
hagyornányainak ápo|ásáía, a Í a|a ok p log.
lamjainak szeÍvozéséro hívtaís a 'igye|mel
A jÖVŐbsn is számítanak a BEosz segíl.

ságvárI Pá|: EI isrnerésseI adózott az
e|nökség 2012*2o16 köz ö l t  Végzett
rnunkjáérl' Fontosnak laította az egység
rneglaításál' Nem értot| ggy€l a régióVez6.
|ő ivádaskodássa| '  szer inté a V|ás kéídé.
sekel nyÍ]l Íóíumokon ke|| Í€ndszni'

Gá| |s|ván: |\,'I €gköszönto az e|nÖkség
munkájál, és em|éklárcyatadottál a BEosz
eköszÖnó €|nÖkének'

Gaidán MIk|ósI I'4egköszönle az elnÖk'
ségnek az |\,4EBsZ részére nyújIo|t |árno.
gatását' je ezte. hogy egyesü|eteik egyen.
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]ogÚ iagnak lartják maguka| és kéÍle, hogy
az e nÖkség vzsgá|ja meg a státls!kal

EngeIle ler ZoItán: Egyesú]etük lagsá9á.
nak nagy része nern katona. A heiyórség'
ben a katonaj  szervezel  rnegszúnéséVeI
nelréz a tagság utánpótása' nehezen szer
vezhe|ők a ]áradékosok,  a l rogy a rendVé.
de rn szervezeiek volt tagja s. Ennek e e
nére más lársadaimi szervezetekke jó a kap.
csolaluk' sok közis r €ndézvényt taíanak'

Berdó Gábor Káro|y:  Fe|Vetet le a kér.
dést' hogy',[4 ért]ó nekünk a BEosZ?'. ami.
re röglön Vá|asz| is adot| rniszer]nt azén
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óje Megkószönte aze nÖkség eddlg mun'
ká]á i  ésjavasola '  hogy az Ú jvez € tésÍ gye.
]en oda S pos Géza ny, ezredes, t]szt€ etbe
elnök javas aiaifa' Kl|ogáso la azt s hogy
rniért  ke l  a lagdi jakat eme|ni ,  am kor ez a
épés nern szefepe|a]avas alok közöll sem'
A tagd Í egységes ítésé| V ssza|é pésnek lar'
lo l ta '  Írer l  ez negat ivan éíin l ia  k isnyugdi

Ti|h sándoÍ ny' ezredes' IeVezető eInök
Íe]kérle a BEosz |ekÖsz önő e n0kél.  l |e1
ve a napirend ponlok e őadóit a hozzászó.
ások Íe Vetése nék megvá aszo ására Ke e

la nak k vá|asztásálr oz' Vé|eménye szerint
n ncs o|yan V tás kérdés vagy e|entmon.
dás a BEoSZ t€vékenysé9ében szefueze
t működési  rendjében Íne|y akadá|ya |en.
ne a]Öviben kÖzös  rn!nkának '

Az e hangzoiiakat köVetóen Vórós
Lász] iné ny '  ézredes,  gazdasági  a e nÖk
Váaszol  az egységes lagdi jÍzetését kfo.
gásoó kérdésekíe' Elmondta, hogy a 75 éV
ÍeIelliek lagdíÍzeiésének kesése 600 ezer
Ft kiesés| ]e ent a szervezel kó tségVeté
sébő, me|yel  korábban az egyesü eteknek
jutailakvissza. ||' írjű ködési kiadásokra ÍoF

dilottak, Je]enIeg az egyesÜ|e1ek 60% a fizel
Ie|]es tagdi]al azaz 285 F|/fő/éV Összeget.
40ol .a péd g a saját  dÖntése szer in l  f i ze l
a csÖkkente l t  tagd' ja l '  JaVaso ta,  ho9y
|ovábbra s rnaradion egység €sen a rneg
á|]apÍ|otlle j €s iagdí] minden korcsopoítra

A kÜldÖllgyű és a Vá aszokal egyhangú|ag
e 'ogadla, azonban atagdiiemé éséve kap
csoIa|os kérdésben FeIker Lajos iaVasoIta,
lrogy arri| kü Ön szavazzanak A |evezető
e|nók szavazásla |etle le a kérdést, lrogy
kü LÖn szavazás tárgya egyén.é a lagd íj kér
dése ézl a kü]dó|lek aje|en|éVó 75 Íőbó|43
|ő genne|,29 Íő nernme, 3 Íó taí1ózkodás
rne||€tt rnegszavazlák,'

A BEosZ Új e nöke HazL]ga Káloy nyLrg
á||ományÚ a|tábornagy e|l. Keernen JózseÍ
nyugá |ományú al1áboínagyot pédig tszte
elbe|i e|nökké Vá aszlolták A rendezvénya
ekószÖnő és a megváasz lot l  e|nókok
kÖszin1ójét kövétóen je|képes zász óál

(

t '

mert egyÜl| eÍősebbek vagyunk' Ugyanakkor
fe Ve|e|!e azlis' hogy Vajon megismer|ük e
már a prob|émá nkal és Vá|aszt adtunk.e
rá]uk? Az új e nökség égfontosább fe ada
la lesz. hogy Vá|asz| ke| adn aaÍe Vetődő kér.
désekre' merl Vá|lozlatásía Van szűkség és
egyÜtt  ke|]gondo|kodniazon, hogy rn l  lar l .
sunk' és rn l hagy]Unke a BEoSz é|élében'
Az eíedményekéd kÖzÖsen ke munká kod.
ni a BEosZ érdekében Íenl s és lenl is'

sz ikíá Lájos:  Az egyesü le lek pénzügyi
támogatása iontos kéídés, melt nágyon
magasak a bánk szo|gá|ialások kÖ lségei'
Ttjbb |árnogaiásl ke ene kapni a Honvéde|
mi |v] n szlér urnló s' ami csuían cseppen'
az nagyon kevés do ogÍa e|ég V ssza é.
pésnek lék nlél|e, hogy a 75 éV fe|ettieknek
is egységesen rnegá |apitoll éves tagdíjal ke l

Fe|ker Lajos| sére nrez le '  hogy nern
kapoti Vá|aszl azá]talajavaso l nap rend vá
tozlalásra |ovábbá |em értette rn értmaradt
távo|a rendezvénylŐ a HoKosZ képvise

rnen Józsé| kérté. hogy|ogadjanak e|a kü|.
dÖ1tekegy ÖsszeÍogIa óVá|asz l  azza,  hogy
a pénzÜgyi  és iagd' jkéÍdésekre Vö r ös
Lász|iné ad]a rneg a vá aszl Az e nrkség
nevében s rnégköszönle a rné||aió szava.
kat és e!smeréseket,  erne|ett  k léít S ipos
Géza ny '  ezredes hozzászó ására,  arne y
a]ÖVőt i Ietóen újgondo|a lokal  és íé|ada.
|okal taíta mazolt a következő dószakban
mŰkÓdó vezelőségnek' A f ogyatkozó tagság
prob|émájánák kérdései l  a 20]2 es KÜ.
dó1tgyŰ és óta a BEosZ Vonszo]a Vagylo| .
]a rnaga e ilt' A rnego dásra a Vá aszl a
közösségnek kel megadni rnintalrogy BeÍdó
cábof s megje|Ö te a megÚiu|ás Íőbb irányaii
és áz érdemes és lada rnas kéídések kivá.

I '4 indezekhez rnár a kÖVetkezó idŐszak i
cé|klűzések s tarlá|rnaznak megÚ]U|ó e e
mekel '  VégezetÜ az e|nok meqköszÖn|e a
k]egészÍlésekel  és az eIhangzo|t  ]aVasIa '
lokal, ameIyekle]essé letlék aVéqzell rnun.
ka édéké|' és hozzájáru nak a jovó fe adá.

Bútáu|,o,,,



A BEosz 2016'  éVi  kü|d ö t lgyű|ésén
me9vá|asztott vézető tiszlsé9vise|ői:

A BEosz e|n öke: Hazuga Káro|y ny '
a|tábornagy

1955.ben szúleleli. nős' hárorn gyermeke
és három unoká]a Van' A za|ka l'4álé Kato.
nai l,4űszaki Fő skoa e|Végzése ulán kalo'
na i  pá yáját  1978.ban az 54 '  Veszprém

síletl |óVész szakos ha qalónak A HonVé.
de|rn i  ̂4 in sztér iUmban a HadműVe|et és
Kiképzési Főosz|á yon ' ma]d a személyze.
liFőosziá yon kieme t fótisztkénl doIgozoll'
2007.ben a Budapést l,'|űszakiés Gazda
ságludományi  Egyetem Gazdaság és
TársadaIomlUdományi Karán kozoklaiási
Veze|ő és pedagógus szakirányú szakkép.
zettséget szerzéll 2012.ben a BEosZ kü
doi|gyÚ|ése a eInÖkké Vá asz lo l ta rneg'  A
páyázat munkacsopoit vezetó]e' o képv
se| a BEosz i  a NYoK oÍszágos Taná.
csában 2014 decembérétő az MH Szoc
á po i t ika KÖzaIapítVány Kura lóÍ urnának
is tagja |et|. NŐs, ké1gyerrneke Van'

A BEoszaIeIn öke: v ö r ös  Lász|óné ny '

]956, 07 '  ]1 én szúl € le t|  ceg éden'  A
szárnvitel Főisko án sz€ízeltÍe sőfokÚ szak
mai képesí lést '  AcVIs2lérábó ]982.ben
kerü|ta 11.  hk '  Hadosztáyhoz '  aho aszám.
Vte i  rész|ég Vezető je e l t ,  1991 ben
BudapestÍe a H^4 Pénzügyi  szo|gá|a1hoz

he|yez|ék'  Ez l  rnege|ózóen kélévig -  lé|]é
tanu|mánya rn all - |V]oszkvában é|t' 'l998.

ban számv le i osztá|yvezetŐ.he ye11es. nrajd
2000.1ől osztá yveze1ő e1t' 2002 ben. hogy
kalona végze|1sége is egyen, e|Végezté á
Nérnzelvédé rn Egyetem Véd€ ern gazgatá.
s szakát' 2005.ben ezredessé éplellékeó'
számViteIi oszlá yvézetőkéni lő Íe adata voll
a  HM számvle iPo] i  ká]á|ak k ia lak i tása,
számvi|eI rend]én €k  rány i tásá vot ,  Kél

A BEosz a|e|nöke: szlánó zsuzsanna

]955.bén Budapésten szÚ elett' A Magyar
HonVédség pénzÜqyi szoIgá]atának á orná.
nyában 37 éVen ál dogozott' Pá]yáját kóz
aLka|mazollként kezdte, rnajd 1998.tó h Va.
lásos ka|onakénl le|iesi1€tt szoIgáalrt e ő.
szörlisztheIyellesként' 2005 szeplember.
li t szl beosz1ásban' Tanu mányáil íő|eg
szakm ai érdek ődés ös2tönÖz!e 2004.ben
az ELTE Á |am. és Jogl !dományj  Karán
lársada omb ztosítás] szakon ió sko a , majd
2008 ban Z^4NE Véde]m gazgatás i  és
KalasztrófavédeImi Inlézel Véde m gaz
galásiszakon egyetern dip]omát sze rzett' A

BádiTtechnikai Ezled á||ományában kezd'
te meg'  ]986.ban a |V]arx Káío|y
KözgazdaságIudományi Egyetern pénzügy
szakán egyelém Végzel tsége1 szerze| i '
1 994tő a MagyaÍ Honvédség és a H l,1 szeÍ.
Vezeleiné|kü önbözó sz nlÚ Vézetó beosz.
lásokal ló|1ttt be ' 2005.ben eIVégez|e a Zri
ny |\4ik|Ts Nemzetvéde|m] Egyetern Fe|só.
Íokú Vezetóképző Tan|o yaÍnát .  |ovábbá
ango nyo vbő kÖzépfokú képesi tést sz € r .
zelt 201 0 iún usában Honvéd VezéÍkaÍ lőnÖk
heye| lesként kerü |  nyugá]ornányba'  Ak lív
kalona pá|yájasolán a HEFmunkaadó oda.
án már megismerkedet l  a BEoSZ levé.
kenységév € l '  A BEosZ. ló|  k iaIakuIt  vé|e
ménye erősítet|e meg az e nÖkipozició Vá|.

A BEosz €|nökheIyetteseI Esküdt Lajos

1958'  noVember23.ánszü|ete i l  NyÍregy.
lrázán' 1977.ben az érellség]Után Vonu|t be
á Kossuth La]os Katona Főisko|áÍa gépe.

BEosZ rnunkájában 2005 ótá az E| ienőF
zó B zollság lagjakénl Vesz Íészl. A BEosZ
ránt i  érdek|ődése részben szakmai rnun.
kájának, i| €tvecsaád kÖ|Ódésnek s köszön.
hető. 2008-20]2 kÖzött az é enőrző b]zott
ság ieadatok me e|l a BEosZ TanácsadT
Teslü|etének |agia '  20] 2.ó)  az E |enőÍző
(rnaid Fe űgyeiő)  B i ,o l tság e|nÖke E|VáI|

A BEosz á|é|nöké: vi|nel Péter ny. ez|e-

1971.ben kezdte katona] pá yafutásá|
l,4unkássága a lrumáneíóíoíás.szakmában
tÖbb rn nt háíom éVtizedes mÚ|lÍa tgkinl V sz.
sza Legulibb a Honvéde mi I'4 nisztéíiL]m
hurnánstra]ég áérl fe é|Ős osztáyVezelője.
ként do gozott  2010 ig '  F €  ada|a Vo|t-  t öb .
bek kÖzÖtt_ a lrurnáneíŐforrás.|erVezés rá.
ny i tása a honvéde|m tárca humánslraté.

g á]ának k á|akítása, a Vég reh ajiás le|Üqye
e|e' rnunkakÖre ernzés és'édék€ és. ajog.
V szonyhoz kapcsolódó jogaIkolás Íe]ada.
tokVégzése, ahUrnán és szérné yügyi  konl .
lo||ing teNezése, Végreha]|ása, A kaionai feI
sóÍokÚ tanu|rnányai után e Végezle azÁ am.
gazgatás Főisko|át Váam n|szakosítód p
omá| szerzeli a coruinus Egyetern Á||arn-

h B4ltáÍtl 
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igazgalás] Karán ]s' Köz gazgalás szak
VizsgáVa|, ango és Íranca nye|Vbó kizép'
és felsiÍokú nye|WizsgáVa íende]kez k, A
|v]ágyar Veterán Repű ők szöVeisége főtit'

A BEosz Tánácsadó Teslütel eInitke:
vé9h Ferenc ny' vezérezled€s

HajdÚszobosz|ón szÜ|e|e1t ]948 ban. Az
éreitségivizsgátkÖVelŐen 1967.b€n je|€nt.
kez ik a KLKF páncé|os parancsnokiszaká '
ra '  aho| 197] 'ben aval ták t  szt lé'  1977. ig
Báján szo gá|t kÜ ön bÓzó aIegység parancs

nok és zász Ta j lörzstiszl béoszlásokban.
máid 1981.b €n e|végozte a |\4a|novszki j
páncé|osparancsnoki akadérniát Moszk.

Kocs| Lász|ó
á|ezredes' FEB e|nök

1 962.b€n szÜ|eIe|t sáloÍa|jaújhé yén'
a Kossuth Lajos Katonai Főisko|a |aké.
ta tüzél szakán Végzglt 1 984-bén. Továb.
bi dip]omá]t a Pécs Tudományegyete.
m6n és az Eötvös Loánd Tudomány

Vában' 1982. g harckocs ezréd tö|zsfónók
Vol  Ka|ocsán,  rna]d 1985 ig gépesítet l
|ÖVészezÍed parancsnokhe yellese MézőlÚ.
ron. 1989.ig hálckocs ezled, majd dandár
parancsnokszabadszá||áson Ezt kövelóen
hadrnűVele l i  tanÍo yarnot végze11 és ! lána
1991. g gépesi1e l t  hadtes| t ö rzsfón ök Vo 1
ceg|éden Be]sko áz lák az UsA.ba nyeIV'
tanlo yamÍa és aszárazíö dicsapatokVézéÉ
kar Akadérn áiára' Haza]öVele|e ulán 1995-
g k€rű e|parancsnokceg éden' rnajd 1996.
g a VKF e|só he|yéltése' Ebben az évben
nevezték ki a Í\,1H paÍancsnokává Vezér.
kar i  fónÖkké' KÖzben 1998-1999. g dok|o.
ri képzésíe jált és e|ő|éptetlók Vezérezle.
dessé' 1999iő|a KÜN, l .ba ke lü|t  ny €  v tan.
io]yam la ' ma]d ankarai nagykÖve| Vo t 2002.
ben bekÖVe|kezel| ba|eseléig' E1lő kezd.
vé íokkanl nyL]gdíjas' Ango, orosz íe|sőÍo.
kú, tirök középfokÚ nyeVvizsgáVa rende!
kez ik '  Nós.  kél |eInő|t  gyeÍmeke van'  14
ki tüntetésbő| hárorn kü f ö |d i  (USA. Ííanc a
Becsú|etrend. osztrák NagykeÍeszt)'

Az eIn ökség Iagia i :
A kü]döllgyű és a íégiókban megváasz

|ot l  e nÓkÖket,  i | € l ve Vezetőket megerós i
|e|te az e|nÖkség tagja inak '  így a KÖzép
rnagyalo lszág Régióban Nagy KároIy ny '
a ezÍ€dest' a Dé .A Íö|d RégiTbandl' Kovács
GyÖígy ny ezíedesl' a KÖzép'rnagyarország
Héqióban Berdó Gábor ny századost aNyu.
gat.d!nán|Ú|i Bég óban Lász ó Atli a ny' a ez.
redest '  az Észak.aÍöd Fégióban Tóth
sándor ny a]ezredes l ,  az Eszak.rnagyar.
országiBégiTban Fekete |stván ny' ézredesl.
a Dé|.ounánlÚ Bégióban Pászlof István ny'
ezredes1'  EInÖksé9i !agja i  Ie l tek 1ovábbá
a Magyal EilóeínyŐsök Bajtárs szÓVe|ségo
e ndk€ dr Bo dizsár GáboÍ ezredes' a Í\'4agyal
Veteránrépü őSzÖVetség e nÖke. Gá||slván
ny.  ezredos '  a Honvéd HagyományŐlzó
E9yesü|et eInÖké' píof' dr, szaká|y sándor'

Ale|ügye|ó b zottság e|nÖke: KocsiLász ó

FoTT: KIsÉFLNAGY FEFENc
P|NTER ' EskÜDT GuÓF

Egyetsmen szerez|e' Pá|yaíUlása soíán
1990'ig lüzéí szakmai munká| Végzolt'
majd humánterü|eteken do|gozotl' Ango|
és oIasz nyeIVvizsgákka| ÍendeIkozik.
Nős, két gysrmeke Van.

Bútóo7oo.a



A|aku|ó Ü|ést tartott az uj e|nökség

íl

A BEOSZ ulonnan me!tvalaszloll elnoksege
meg lá r loua áak! | ó  ü  cs . t  E/  a|kaomma a
s2okásosna keveseb|r nap reIde1lalgya lak
l r  szenaze ldd legesce  az  ! les  regebb i lagok
kócsónos  meg ismeréSe Vo l  A  ko lább i ! ]ya .
kor  a lnak  megÍeLe óen az  e|n ök  e7  a  ka .
lo]nma mi]r l]allaa Káro|y jy a lilborna!]y
bcs7árno lazcrnú| l l re l ckproqrarn ja lo  ame
yok tÖbb]y lo a bcmUlalko/ásri szó|tak Mald
VÖrös Lt1s/|oni ny c/rcdos a c nÖ\ a7 akl!
á  s  pen7ü!y  ho y2e1ÍÓ|ado l l  l á ]ékoz la l ás l
Ez t  k öve l Óén a2 e  nÖk smér le t le  a2  Tpera
l i vehókseqtág]a  nák iéáda1a1 má]d á  k i i |
dó l1gy i |és á la  megeros i le11 tágszoVe1seg i
e  nókok és rég ióVeze l ö k  az  e  Iokség1a9

]a|bem!1a11ák  a  reg oka1es  a  1agszove lsé
gekel' KóVetkezó nap rend ponlke|ta2enok
ség tag]a áttek nt €llék a második Íé|éV m!n'
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katefué| és kialakÍtot|ák aze]nökségiü|ések rend]ét' A szokásos egye.
bek nap |endiponlok kózÖ|| Ínost tájékozlaló hangzotte|a NEA pá yá.
za| he|yzetéról' Ínajd Eskúd| Lajos ny' ezredes' e|nökheyettes aktu.
á|is kérdésekró |á]ékoztatta aje|en|éVrket' Az ü|és során a hozzá.
szT Tk - t szte|etbe|l e|nÖkök. az FB úi e|nÖke és a TT e]nÖke -
Valamennyien bizakodásuka!fejozték kiés megfogaImaz|ák. hogy
az e|hangzoltak a|ap]án a szövetség továbbra is]ó irányba rnegy
és |árnogatásukÍó b z|os ltották az e nókségei' Az úi € nók zá6za.
vában tÖbbek közÖtt kitér| a kózÖs munkála Vonalkozó e képze|é.

se .e is' E|rnond|a' hogy továbbra ls száÍn Ít a tiszle|etbe|ie|nökök támo.
gatásáraés nern ulosó so|ban Va|arnennyi é|nókségi |ag aktÍv mUn.
kájára' merl hisz a közösen Végzélt mUnka e|edményésségében'
Javas a|oka| kéft az e|nókség lagjaitT|. hogy a |átóköÜkbén kik azok'
akik köze ebb hozha|ik a napi fé|adalokhoz. aká| Ío|yaÍnatosan'
akárcsak gse|ia|ka|makkor' Az ü|és Végez|éVe - |aán nern Vé|e|'
enÜ| a szokot|ná| is é énkebb bsszó|gelés V€|te kezdeté!' meIy'
' ek solá^.ovább| |ehe|óséq.yi| a \ötgl|e. Vé|ef énycsg.éle'

sZTANÓ zsUzsANNA NY. TFGY'

A közos cé|ok érdekében ke|| munká|kodni
Az éppen csak a|ak!|ó ú] BEosz e|nökség munká]ának meg.
szervezése rne||et|' Hazuga Káro|y ny' a|tábofnagy örömnre lett
e|eget a HoKosz kü|di||gyű ésére szó ó meghivásnak' Az elnö.
kö| a lendezvényre e|kísérle EskÜdt Lajos ny. ezredes' e|nökhe.
|yeltes is '  A kú|dÓltgyű|és munká]a során Nagy Gy!|a nyezle.
des, ügyvezető e nök beszárno ó]á| köVetóen Pé|erLász|óny' ezre.
des' e nók mondoi| köszÖntö|i és egyben bejeIenIe||e Vég]eges
|emondásá| '  A BEosZ e nÖke a |ekÖszönő e|nök részéÍe E|]s.
melő ok|eve|et és BEosZ |ogós a]ándékiáÍgya| adoti á|' Hozzá.
szó|ásában elmond|a. hogy aje|Ö|ő b]zot|ságÍe|kéréséÍe egy hóna.
pos akiíV gondoIkodást kove|ően nrondo|| igentazeInökije ö|ésre'
NagyíeIe|ősség és megiisz|e|ie|és a ka|ona nyugdíjasok és a 9on.
doskodási körbe tar|ozók érdekeinek képv]se|et€' a kalonaihaqyo.
mányok órzése' ápo|ása' szeretnéa BEosz hagyományil lovább
Vinn, de az újkoínak megÍe|e|ő Vá]aszok adásáVa| szé|esiteni, é|he.

tőbbétennia szóVe|ség é|eié|' |\'4eg ke||ia á|nia Vá|aszokai' pÍog'
ramokal a járadékosok bevonására, nyiini ke|| az aktÍv á||omány
Íeé és a nÖVendékekke| is meg ke|| smerie|nia mUnkánkai' cé|'
jainkat, hiszen a nyugdí]ba Vonu|ássa mikalonák nern iesszük
szegre a mundéít. A hivatás egy é elre szó|' Ez| kdvetően k iéfi arra,
hogy közösen ke||munká|kodnia kalonák érdekeit védő szóVel
ségeknek' a szakszervezelekkeI egyÜlt ke |, hogy gondoIkodja'
nak és épjenekfe a gondoskodási köÍbe lartozók jogainak kép'
vise|elééÍt, Véde|méért az e ér| eÍedmények meglarlásáért' A
HoKosz részérő| örómm€| vették a BEosZ e|nök szavaibó kiér.
zódő |e|e|ősséget és közós gondo|kodásÍa, szoros együtlműkö
désre tetl javas|atál'

EsK|rDT Lp"]os NYÁ' Ezos'
ELNOKNELYETTES

nútáu,l,t.,,t



Nem darabra kell mérni a katonát
Toborzókonf erencia BaIatonakarattván

'Régiés új kihÍVásokkal egyaÍán| szem.
be kel néznie a tr/agyaÍ Honvédség lobor.
zTrendszerének,. - hangsÚ|yozla dl' Benkő
TiboÍ VezéÍezredes az Í\',lH Bekreációs
Kiképzés és Konferencia Központban ren'
dezétl loborzókoníerenc a megnylóján' A
Honvéd Vezélkar főnök szerinl csak]s a
kózös gondo kodás és az embgÍközpon.
tÚság Veze|het slker|e.

DÍ' Benkó Tibor Vezérez|edes beszédé'
ben k]eme||e: az újonnan meg]e|enl k ihi"
vásokla |eÍrnészetesen csakis az adolt
fe léte Í€ndszeren be|Ü| ehet megla|á|n a
megfoIe|ő megoIdásokat, és ehhez Va a'
me|yest á| ke|| a akÍtani a toborzórendszeít

is' Leszögezte] a |\,4agyar Honvédség a]a.
ku|a|alná á| la|ánosságban nÖVe nike Ia
meglar|óképessége|'

'odake f]gye|ünka kalonapÍobémá Ía
Az ernbeÍközponlúságnak noíÍl csupán
e mé|etben. hanem a rnindennapok gya.
koraiában. az á |a|ános paÍancsnok gon.
doIkodásban ls rneg ke|]jé| €nnie '  deál is
ese|ben az á ománnya meg lehel értetni.
hogy m]t m éri teszÜnk, miyen táv|a|icé|
é|érése mia|| ke|| bizonyos Íe adatokat Vég.
íehaj|ani '  Vi|ágosan ke|| á lniazl  is '  hogy
a katona mo|ivá ásának csak az egy k €sz.
kóze az i]|e|rnény'' - Íoga|rnazolt a Vezér.
kaÍfőnök, akiszern|az újabb és úiabb cé ok

kitűzése ugyancsak serkentő|eg hal a hon'
Védekíe' A szo|gá at e|álása soÍán nyúi
lol1le jesílÍnény lendszeÍes érléke ése is
a halékony motVációs eszkÖzök kö2é lar
loz k Hozzáftjzlei aki a munkájában ered.
ményes. az bizonyosan mo|Vá|tan fogdo.
gozni.

Dr. Benkő Tibol Vezérezredes szóll a
|oborzás és a hadeÍó íormáódó Új képes.
sége nek kapcso]ódásáró is' Ezek közölt
e|só he|yen em ílette az |v|H 2' Kü ön|eges
Rende|ietésŰ EzÍed á ománytáb|ájának le .
|Ö|iését, ar.e|ynek során' mirl Íoga|rna2oti'
''Va|ószínŰ eg be|ső toboízássa| ske afe|'
ada|Ía a ka|rnas kalonákal la|á|ni,''

,Legyen szó kü stj Vagy b€Iső toboÍzás.
ró|. á||a|ánosságban lgaz' hogy nemdarab.
ra ke]| mérni a katonál '  Ha pédáu| a
BudapesIen aIaku|ó Kalona Bendésze1i
Központra gondo|ok' nyi|Vánvá|ó, hogy oda
ehiva|oti' ]ó kiál|ású' inte||igens, ÍeIkészü|t
és határozoi| honvédek ke||enek, h]szen ők
naponta kerü|nek kapcso|atba a civ]| láÍ-
sadaomma|' - szabott irányl a vezélkaÍ
íőnók'

A kélnapos koníe|encia résztvevó e|ó'
adásokat ha |gainak meg többek közölt a
toboÍzóÍendszer meg ú]U|ásáró , és eszmél
cseré|neka szak|eíü elie kapcso|atos ak1u'
á|is kérdésekrő is' A Honvéd Vezérkal szeí'
vezte rendezvényIe berendeIltoboIzóá'
|omány számára a koníerencia affé|e szak.
mal továbbképzésként is szo|gá '

HONVEDELEM.NU
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T a1ékoztaIő az é rde kvéde I e m rő |

Az I ,4H Hadk cgósz i l ó  es KÖzponl  Nyi '
VantaÍtÖ Parancsnokság 3 '  Toborzó es
Erdekvédc m Központ érde kvéde miÍész
ege a korabb ha!yomanyoknak nregÍe'
e ően az de éV c c jón s meglarto l ta a
ny!gá]|onrányúk|ubok vezelő nek es a meg.
bizás szerződéssel rendclkezőknek a Íel.

A rendezVenyt a k izpont paÍancsnoka.
Soós Gy! a ór|agy ny lotla meg' Köszön.
tó]ében L]dVoZo te a mcg]e|entekel ,  es
k enre le a 1á]ékoz1alás fonIosságat, a sze
mé yes ta á kozás l  h szen nemcsak sze
rné|y de jogszabá y vá lozások s tÓrten
tck az e lmÚ 1 dószakban ]\r] indezek u lán
V]aÍlon Zso|1 ólnagy. az érdekVéde mirész
eg Vezeld]e érteke te az e mú l esztendót.
es ÍeVázo|ta a2 de éV terve 1 '  A kÓzponl
Io lekessóg terÜ etén é|ó go|doskodás
k öÍbe tartozók ó lszáma k öze 2800 Íó
''A|nak óÍdokóben lrogy a 1Ö Né|y .i|ta sza
bá yozoll kito 02e11sége nknek hatékonyan
es eredmónyesen e egélt !d]U|k lenni  pé
dáLr |á1oga1ások. adatok pontositása, sege
yezes nagyon Íon1os a konstrUk|iV egyült

;IT ITTKS;
mükÓdés.. mond1a N,4aÍlonórnagy' Az éÍle'
ke1el  a |reoszto l t  á|o 'ná|y szakteÍü e1
ta]ekozta io]áVa fo y1atódol t ,  Szó ese{t  a
nyugá ományÚakat ér n1ó ohotőségekró .

úgyminl  az L]d i]|es a7 a{]a lkeze ós szoÍ.
zódés] a honvédseg egészsógÜgyi  n1ó2.
me|yek a 1a IyL]]to l l  szo gá latásokro
segé yezésró ésa nyuga ományú katonák
gazo|V:írnya va ó e Látasáró '

Fa]d Bence lradnarrya had sirgonl]ozássa
ós a kegye et munkáV. kapcsolatos ludn
Va ókÍó l  tar1ol t  e óadást  Végezelü ped g
HljberLász i LajoslÓrzszász|óslájékoztalta
a]e en évóke|a keqye|et rendeletró ésannak
tava y Vá tozása ró] K erne te, hogyjőkénl a
szabáyzó Í nanciá|is Iésze Válozon poz]tíV
rányba, llindezek ulán kölet]en beszé getés
koro lében kéldésekre és a tapaszta atok
átadásála kelü|t soÍ A rendezvény ismé
te1en beb zonyi1otta jonlosságát. hiszen a
meg]r ivot l  23 ió  le]es (orÚ tá]ékoz la lást
kapolt és rn ndenÍe merÜ ő kérdésuket rneg
Vá aszo lák a katonák A pé da köVetendő

FoTo: HoFrVÁT]r GÁBoR szÁlADos
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A honvédség ma is élő, alkotó erő

Alöbb rnin| 160 éVes hagyománnya| ren.
de|kezó l,4agyarHonvédség rna isé|ő' a ko.
tó erő- mond|a Vargha Tamás rn niszter.
hB|yettes a Nemzeti Kózszo|gá|ati Egye|e.
men tarto|| koníerencián'

A HonVédeImi Í\/inisztér]um par|amenIi
á|]amti|kára a Federí|ők Társasága Egye.
sü|e| rnega|aku]ása tizedik é\,ÍorduLóján |aF
lott koníerencián e|rnondta: az a|ázat' a tisz.
|ésség ném idéjétmú|t |u|ajdonság' hisz€n
a hagyomány ngÍncsak köt a mÚ|thoz' dé
mgg|art a jöVőbgn is' Bámutatotl' hogy a
katonai fo|d€ÍÍtés is gazdag hagyományokké
rcndé|kszik' hiszen égyidós a hadvisé|és
löÍténéléVg ' Afg d€lÍtőklé ma mind inkább
szllkség Van' hisz6n Európa és az olszág
biz|onságát újkoíi népvándollás Vészé.
|yezleti' ',Fe éítékejődölt a hílsze|zés és a
Íe|deílés szeÍ€pe az iniormácós hadvise.
|és koÍában'' -- hangsúlyozta, hozzálé\e '
hogy a megszerzelt infoÍmációk Íg|dogo"
zása minden edd ginó]széesgbb köÍű ío|"
készü|ésl és szakínai tudás1 íe|téte e2'

Atálsaság kapcsán mégjegyez|é: a szél.
vezél jó| szo gálja a honvéde|ém Ügyét,
h szen az a|apÍtókcó|ja, nemzgtkózitapasz.
laIatok közÍeadása, a bizlonságpo itikáVaI
kapcso|alos Vé emények kia|akÍtása ésludo"
mányos órtokgzésgk p! bIiká ása' HöVidoni
hozzájáíu|n a l/agyal Honvédség szo|gá"
|alához. 'LegÍóbb közös cé|unktehál nem

|éhétmás, minl hazánk ésnemzotÜnkvéde|
me' ez |€gíőbb Í6|e|ősségLjnk', - Ínondta
ValghaTamás'

Dl' TömösVáry zsigmond nyugá||oíná1yÚ
dandánábolnok. az ogyésü|ét o|nóké az
Ünngpi ém|ékü|ésén lé|idézté: aszeÍVszet
tÍz éV€' 2006'jÚnius21"én a aku|l' Az€|mú|t
éV6k a|átt kikÍistá|yosodott szélepe' i||élv€
köíVona|azódtak azok a lelLj|etek' aho áz
egyesü|el hasznos levékenységel fo|ylat.
hal. Ezek közötl megem|íle1te a szakmai
kutatásokal, a dokumenlá]ásl, az oklalás
e|mé|eti' Va|aminl a Ío yóilalok ínegje|ené-
sének gyako ali támogatásá1'

AszeNezetlöíténete solán számos kon.
íerenciát és könyVbemutaló1 szeíVezelt'
és Ío|yamatosan emeIked]k a prograrnjaikat
rendszeresen |átogatók száma' Az a|apító
|agok egyébkén| több minl ki|encvenen Van.

A mostani konÍerenc án az érdek|ődők e|ő.
adásokat ha||gathailak meg a NATo.Va|
és a Magyar Honvédségge|, azon be ü| pedlg
a Íe derílőkke kapcso|a|ban'

FoTT: KHÁszNA .N EHFEBEoZKY |t4ÁR Á
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Vo|t egyszer egy kü|detés. ' '
Kalona tsaeleladássa| egybekötÖttkoszo'
rúzást taÍloliak a Magyar Néphadsereg e|ső
békeÍennlartó missziójában eIhLrnyi DyIski
Auíé|határőr őrnagy és czibo|y csaba1ar'
la|ékos sázados sÍrem éke e|ő|t a Farkasreii
temelóben poniosan abban a percben, ami.
kor he|ikopleíLjket z|3 éWe| eze őtt |e|őtték Dé|.
V ehamban' |íníe Lajos nyuqá|]ományÚ ezre.
des rnegem ékezó beszédében eImondta:
'Negyvenháíom éVve| ezelő||, ápri is 7.én
Vi|ámcsapáskénl órt bennünket a hír, hogy
Dé|.Vie1namban egy heIikopteÍes repü|és
során' több más nemzsliségű ka|ona me.
le|t életét Vesáette ké| magyar l szt is: Dy|ski
AUré|határór ómagy és czibo|ycsaba |aF
|a|ékos százados' A Nemzetköz Elenőrző

és Fe|Ügys|ő Bizoíság (NEFB) haÍmadik Vá|.
lásának lagia hozzátette: a egnagyobb íá|
da|mal lemészetes€n a csa ádok iagai é|lék
ál' de őke|' ka|onáka| is mé|ységesen meg.
íázla két |ársuk hősihaá|a, h szen ahogy
|oga mazotl: ''I,4i, ka|onák é|eiÜnk során gyak.
ran kerÜünk kóz€| kapcso|atba a haá||a|'''

A nylgá |ományÚ szÍsdes beszéd-Áben
szó|t a lraged a köÍtj ménye Kj| s' 'Vbtramban
a fe adalaink le|jes í|ése során a|apvetóen
békés, nem háboÍús viszonyokka| számo|.
lunk. Ugyanakkof I sztaban voliunk azzalis,
hogy a páíizsi megállapodás a áíÍása uián]
dókben sem szűnlek meg Dé|.Vie|namban
a |egweres összecsapások a dé|.Vieinanr]
hadsereg és a Dé|.Vielnami |deig|enes For.
rada|mi Kormany (D|FK) kalonái kózó|t' Ezek.
Íe az összecsapásoka azonban a konkré|an
meghalározotltéíségekben' az úgynevezet|
,,|eopárdÍoltold köaeteiben kenj|| sor' Az esel
eges é]etveszéLy e|keÍL]|ése éÍdekében mind
a szárazfö|di' mind pedig a |ég]közekedés
Vona|kozásában li|totl zónákal, i||etve a ég
köz|ekedésii||e|ően r'Ápü|helő égiÍo|yosókal

je|ölek kiszámunkÍa' sajnos egy iyen |ég
ío|yosótóL e]téÍő repÚlés okoaa tisztlársaink
szörnyű tragéd áiát.',

1973.ban' ezen a napon, 11 óra45 perc'
kor a dé|'Vielnami Lao Báoban rakétatáma.
dás én egy UH-]H típusÚ he|ikopier1' amin
Dy|ski Auré|' czibo|y csaba, egy kanadai, egv
indonéztiszl' a DIFK kél összekötő tisztj-A'
Va amint a gép háromÍőnyi szemé|yzete vesz'
tetle é e|é|' A l4agyar Néphadse€g e|95 béke-
Íenniartó rnissziója a dé|.VietnaíÍi Vo|t 1973

januárja és 1975 ápíi|isa közö||' A nragya'
rok az amenkaiakés aviotnamiaká ta|meg.
Íoga mazotl fe kérésnek megfé|e ően 45dél
Vietnamie |enórző ponton' Va|arn nt a sa.
goni kizpon|ban a Vietnami hábolÚl 1973
januá|jában a már korábban em|ílétl ]62áÍó
pá.izsi egyezmény VéglehajtásáÍa lélreho.
zo|t Nemzelközi E |enórző és Fe ügye et
B zot|ság eró nekrészekénl.indonéziai' |en.

gye ' kanadai' nrajd később ráni katonák.
ka| közösen - szo|gá lak'

A FarkasÍét leínetőben, a hősi ha|otiak sír.
jánál a megem ékezés koszorúzássa| ért
Véget. A Honvéde|mi N,4in sztérium nevében
dr. Papp Feíenc ezredes' a H|\'4 Társada|mi
Kapcso|atok Hiva1a (H|\,4 TKH)Társada mi
Kapcso|atok Igazgatóság igazgatoja he|yez.
te e|a megemlékezés viíágail'

FoTó| DÉVÉNYIVEFoN|M
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Az örök katona
,,75 éWe| eze|őtt, 'l940' jú|ius 4-én a három katonai akadémiáró| százki|encvenkettőnket avattak tiszt-
té.'' _ mondta szentkiÍá|yi Frigyes nyugá||ományú ezredes a szeptembeÍ végén tartott gránit és arany
díszokIevé| átadóünnepségén. Mosteqy idősek otthonában beszé|gettünk Frigyes bácsiva|, akinek memó-
riáját sok Íiata| megirigyelhetné. E|etútjáÍó| 96 évesen közeI száz peÍcen keÍesztü| mesé|t a kamera
e|őtt' TiszteIetünk kiÍeiezéseként ebbő|a visszaem|ékezésből ismertetünk meg kedves olvasóinkkaIegy
ÍészIetet.

1919' decernbeí 1.jén szü etlem Szege
den ' Édesapáín repÜ őt sa vo ' az e|ső vi|ág
háborúthőslesen végigharco|la. JóneVű pi ó
ta Vo|t' de sajnos egytragéd a érte a csa'
|ádunka|, mert 1925']ún !s2.án Szegeden,
édesanyám és a2 én szeínem |áftára ínásod.
magáVa||ezuhant és íneghal' Én akkoÍöt
és fé| éVesVo|lanr, nagyon megíázottapám
ha|á a' igy azóta félárvakénl é|em é|ete'
met 1925.ben' éppen 90 éVe kezdtern e az
isko a |anu]mánya mat a Bécsi kapu léri
evangé kus isko ában' ot| Végeztem e a
négye|emil. utána még két osztá|!,iVégez.
tem a|asorievangé ikusgimnáziumban. i |et.
Ve an nak az in|erná|usában 1931.el íílunk'
amikor a gazdasági Vá|ság nemcsak a2
oÍszágot ráz|a meg' hanern részben a2
embeÍekel is pédáu|a rnicsaádunkal is '
NeÍn Vo|t ehelséges a |an ulmánya]m finan.
szkozása. ezérl egyo yan megoldást ke eti
ta á|n. aÍninem keÍÜ l pénzbe' EgyedÜ|a
katonai iskoIa maÍadt' édesapám barátai
segiteíekalevéle iné ' 1931je|en|ós dáium
Votakalona sko|a rendszeÍben' mei(akko.
téftekál aía a mode re, amiaz|án |íz éVig
fennína|adl' Enneka ényege az vo|' hogy
hároín he|yen. PécsettaZÍínyi' Kőszegen a
H!nyad, Soplonban a Rákócz reá]sko|a
neve ő intézetek működlek' ame|yek egy'
tő nyo|cosztáLyigtadó reá gimnáz]umokVo'
tak, a Végén éretlségivel' Éna ZIíny le kerLj'
tern' a haímadik oszta|yba' Közepes tanu -
mányokka|, blzonyos nteínátusi nrú|tla ren
de kezem' de a kalonai isko|a más Vo|l. Ta|án
a |egnagyobb vá| lozás az Vol '  hogy a
Damjanich ucábó| vasáÍnapon ként haza
lLrdtarn menn a tr/aÍg]t köÍútra| PécsÍő|ez
nem Volt |ehetséges, mint ahogy később sem'
ÉV eején' szeptemberben bevonuiunk, és
karácsonykoírnentÜnke őszörhaza. Acsa
ádikapcso atot a eve ezés ]e|ente1le, Ak
eéÍeíségizetl' az altomalikusan a Ludovika
Akadér. ára kerÜ|t, tehát semÍn Íé|e Vizs
gát ném ke etttenn ' E|ólle íegyvernemel
ke |en Válaszlan ' Számoín ra egyedü| a gya
ogságnak Vo|l esé|ye' Így gya ogoskén1 |o|y'
latlam ezta - most nrár mondhatni' kalo'
na ]rányu|tságÚ tevékenységemet' Édes.
anyámnak e mondtam hogy fe$,veíneínel

ke||Váasztani,  anrire ő azl  mondtaiédes
|iam' te minden |eheisz, csak |epÜ ő nemI
Azián hozzátette az is |ehetsz, csak akkor
nekem egy p llanatny ny!gtorn nem lesz.
Ezze|nálam arepü|és úgy kezdődótt e|, hogy
be is |eieződölt' Hogy aztán anyámnak a
repü|és né|kü|menny nyuga mal okozlanr,
ezl most nem mesé|nérn e '

Az e|ső |épések

A mi é\ío|yamunknak ulo|iára meí a köVel
kezó éVfo yaÍnban ez már nem Vo|| _' az e ső
udov]kai '  i |elve akadémiai éVünket csa.
palná ke| e|l |ö leni, sorkatonaként,
kaípaszományosként. A gyalogosoknak két
á|Lomásheyük Vo t' az egyik a4' gya|ogez.
red sop|onban. a másik a 14' gya ogezred
Egerben' Én maÍadtaÍn sopíonban'

1941 ápl |isában mozgósítotlak, iötl a Dé.
Vidék' E óÍord!|t' hogy magyarokka ta|ál
koz|unk, ör ömle i ta á|kozások vo|tak' de
ez nrárnem Eídé yVo|l' Vigyázrike|etl' mert
itt rnár VoItak Veszleségek a zász|óa|jnak
is Vo|t lrós haot|ja, más a]aku atoknak s'
|t4 n| gépkocsizóknak. kihaszná|1ák a
r.ozgékonyságunka|' Eég hama|át]éplük
IléykÚ|ná a hatán' nrajd szabadka köVet'
kezeil, nyomU|t! nk |e egészen Ú]Vidékíe. és
onnan e ég iramaÍ átraktak a Dunajobb paÍl.
jára Eszék után átke tÜnk a két Ío yón, a
DráVán és a száVán ejutottunk a Ba|kán
be|sejébe' egészen Va|jeVóig, Akkor a jL]go.
száV hadsereg ete|le a Íegyveri a nérne.
tek eiőlt' Anéme|ek, gondo onr. öÍ!|lek, hogy
gyóztek. de gyakor|aiiag úgy nézett ki. hogy
ba| kézze etei|ék a fegyvert, jobb kézze|
ped g megÍogiák' és e mentek a hegyekbe
Tiio partizánjaikéni Ez persze csak később
derü t ki.

|\'4 nkel Visszarende|lek Kassára, mert
akkoÍaz je eniősebb á |omásVo||' Egy napot
VoItunk VukoVáron. majd V]sszakeÍÜ tÜnk
Kassára, desoknyuglunknemVo|t' mert már
]94] ápr | isá l  é|tÜk, és június 26.án Vo|t
Kassán a bombázás. Ho s |ehei|em Vo|.
na másutt, mini Kassán. Éppen az uicánVo.
tam, hiszen sem mi yen Veszéiy nem Íenye.
gelellsem engem' sem az a|aku|atot' Aztán

hiÍte|en megha oilam a robbanásokalés |ál
tam a 'üslÖl, sől a ÍepÜ|őgépekel s, ahogy
dé|ke|eti irányban e húztak

Katonaság élesben
Kassa bombázása ulán s kerü| kiharco|.

n nr ndeneke|őlt a vezérkar Íőnökének,
Werlh Henr knek hogy nehogy kinrarad-
junk a győzles ném€tek Ulán az osztozko.
dásbó|' ezér1MagyaroÍszág és a szovjel.
un ó kózölt had á||apo| étesü|t' beléptÜnk
a háboíúba. A mozgósítás után, ]ú|ius e|e.
jéne ndu lunk, átveígődtünka Kárpátokon'
szó szerinl. r.ert az oíoszok szov]etek-
mindegy, hogyan mondiuk' mnden|tónk.
retetlek a Káípá|okban' |\'4inden á|jáÍót hida|
Íe|robbanlottak' Ha |ehetett' akkor még az
utal is megrongálák. vagy a hegyo|dal is
berobbantotlák' Hál e óbb ezt e|ks||ett eta.
karilani utána meg Tdu tunk, aze ső komo.
|yabb e |ená ás a Dnyeszle|né, zarezc kiné]
Vo|t. A hida| Íe robbantották' a más k oda
ró|iit már komoyabb tüzet kaplunk' Soro.
zai|ivések Vo|lak, az egyik solozat é|ta á'
laaz egyik katonárnat akielesett Éppen Vil
le a ]ószei( a puskához, '' ó Vo taz e só hős
ha|ottja a zász|óa!nak,

A géppuskás szakaszomat az e|só szá.
zadhoz oszlotiák be |ámogatóként' A szá.
zad parancsnoka Gal|ai Ern Iszázados Vo|t.
Az o.oszok éppen nregá|íloltak bennÜn.
kel, így egy másik teÍepszakaszra Vonultunk
vissza' A géppuskáimnra íedez1em a Vlsz.
szavonu|ásl' E|őbb a század mentVissza
nraid mi a géppuskákkal, én ín nttiszt. Uto|.
jáÍa. A Ludovikán azl tanították. hogyatiszt
vonu]on Vissza uto|jára' Én mint zö|dfÜ]ű.
tapasz|a|at|an menlem ulo|jára egyedÜ, a
katonáima| hállakü|dlem, és akkor sebe.
sü|1em rneg. E|lőtlék m nd a kéi ábamat'
csontot éÍó |óvések Votak' ott Vo iarn moz.
gásképte|enÜ| a ké1arcvona| közö|l' Nem
nrelrem segÍlségel kérni, meÍl nemtudtam,
hogy k van köze|ebb, a szovjetek vagy a
í]agyarok' Később a kaionák észÍeveiiek'
hálÍavitlek, Ga aiÍe Íakoti egy haÍckocs].
ía, és e|kezdódö|t az a gyógyu|ás Ío|ya'
rnat, aín a íehabi| |ációVa| együit négy és |é|
hónapig tartoti, A jobb |ábamon a sípcson
tot |a á |ák e ' azt |efaíagták, A ba |ábarnon,
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a bokáná Van a |ábtőcsont' oll őlték á|, ||
bement ot| kimen|a go yó' az nem Vo to|yan
sÚ|yos' de a]obb |ábam az nagyon meg.

Hazajöíem Budapeslre, denem a karácsony
hozott haza haneÍn a nagybátyám ha á|a A
temetésén már nem tudtam részt Venni de
otl lötöltern a kaÍácsonyt mive majd
megyek V ssza. Denemludlarn Visszaínen|i,
merl bezáru|la gyŰrű Budapesl körüL' Az ost'
rorno| oltiron a Koszlolányiléren Vésze|'
|em ál' Ronda egy hey Vo|l. a akásunk az
lönkrement hát a szoínszédban átvésze|lÚk
va|ahogy, Vo|l ÖVö|dözés' VoltVlzpil|ás' még
ió, hogy olt Vot a Fenéket en.tó' Éjszaka
e |Ud|Unk mennlVizet hozni, Ván|]k, m koí
jÖnnek már az oroszok' men én oil á lam
semm |levésben' A nénretek o|dalán nem
akariam lovább haÍco|ni, Az oroszok o da.
lán sem' mert ók nerncsak a németek. hanem
a magyaÍok e||en is harco|tak' Én otl gya'
koÍal]|aq átbujká|iarn az ostromol'

Egy esemény azért történt' a nyakanrba
kaptam egy sziánkoi' A lrázban Vo|t egy
olvos, a seb nem Vo t Veszé yes' bekenlegy
k]siódda, leragaszto||a és e|Volt intézve,
Később és most e|őreugrokVagy hÚsz.
huszonöt évet _ égy rÖn|gen a ka rnáVa| hiva.
tott a |őoÍVos, és megkéÍdezte' hogy miyen
szi|ánkol hordok a nyakamban' llutatta a
löntgenfe|Véte|l' |\,4ondtam, hogy az oslrom
alatt kaphatlam... Azt mondla, ez nem egy

hanem ketló! Azt mondla:
tudod' mi yen szerencséd Vo t,
ez öt hatm imé|erre á||tnreg
anyak Íőü|óé.ó Ha oda még
be ekósto|' akkoÍ most nem
|ennék ] l i '  Februá l  13.án
megint fogságba estenr, ez
Vo|l a második hadlf ogságom'
Ez a Íogság máÍ hosszabb.
ra sikeÍü l, 1947' jú ius 27.lg
tartott' L]zmányba kerüllünk,
Voronyezs me|]é, úgy hÚsz
k ométerre' A l szli|ábolban
kétezer maqyar és ezer nénret
t sz| Vo|t' Atiszteket munká.
ra nem kénysze.ílhelték de
önként Ieheletl vá||a|ni 1946
nyarán egy nagyobb |é]egze'
lű munka ádódotl, akkor egy
saVanyÍtóüzembe mentünk
vagy harmincan, Pavlovszk
váÍosába ez a Don me||e|l
vo l' ott keltéosz|otlak ben.
nljnkel,l zenöt Íől e|vittek az
erdőbe hoídókal kész ílen , mi
pedig a savanyítóüzeín hor

diit gurÍlgaltuk k rakluk a báíkábó|' majd
V sszaíaktuk' otl lö lótlÜk az e1ész nyara|'
1947' ]ú !s 27.én]öhetlÜnk haza'

tthon ta|á|koztarn |||és Bé|áVa, rnegsmeíl.
és kérdezle, hogy mit csiná|ok. l]'4ondlaín.
éppen va|aíniLyen e|íog atság ulán nézek,
merl anyámnak nem Vo|t nyugdíja' Nagy'
anyám nyugdijábó| étek keten Én harÍna'
d]knaknem ludlam odanrenni ígyrnondlam
||és Bé ának' hogy nekem nern Vot |ehe.
tőségem civi|szakmál ki|anu|ni, Azt nrond'
ta neked a hadseregben a helyed. Akkor
Veres Péter Vo|t a m niszteÍ' írt a m n]sz.
ternek eqy Leve|el '  amiben m nden]ónak
e mondolt' és ennek a hatására átvettek a
denrokral]kus hadseregbe 1 948 januárjában'
Add g adtak Va|amennyi pénzl' abbó| meg
ludlaÍn é nj, és beosztottak akkoÍ nem
VezéÍkarnak hí\,,lák' hanem annak az e őd.
]ébe az anyag aosztá]yba. aho hárnran
Vo]lunk' Lőr ncz ezÍedes. PU|a őrnagy és
jómagam ' Ebbő| a szervezelbő| a|aku|t kj az
anyagteÍVezó csoport|őnökség'

1962.ben az 5. hadseÍeg komendáns.
szolgá|atának Vezetője e1tem, de csak egy
éV g, meíl az a|aku ato| Feh éNáÍÍa he yez"
lék' Egy éV után kérésemre áiheyezlek a
Zíiny Akadémiáía' aho| ] 3 éVet iÖ|lötlem e|'
1977.ben,58 éVes koromban az a apÍaku|.
lás parancsnokakénl menlern nyugdi]ba' 600
I szhek vollam az ottani parancsnoka.

V]egje|ent a l/]agyaí Honvéd úiság, Íe

híVtam GróÍ Ferencel, hogy ha ké||segíte.
n , szó ]anak nekem ' AkkoÍ azi mond|a GróÍ
Feí], hogy h ányziknek egy koÍrekior' Nekem
ebben nem Vo|l lapasáa|alom' magyaru lud-
tam irni ,  a he]yeskássaLsem vol kÚ|ÓnÓ.
sen gondorn' így a szerkesztőségben
koíektoloskodtam. Annyiszor kapiam a fene.
kemÍe' ahányszor h bát hagylam benne' De

ll t is lehetne r.ondania mall ala oknak,
akik a kalonaipáyáía |épnek? EImondha
iom, hogysoÍkalonáló a Vezérkarig m nden
Vezetés sz nten vagy ahhoz kapcso|ódó.
an szo|gá tam. Vo|tam soÍkaiona' rajpa.
rancsnok' szakaszparancsnok' |ó e9észen
aVezérkarig' A katona éelnek három lerü
eléi' a csapalé|etet, a kÖzponti beosztás|,
tan ntézetet s nregjálEm' Gya ogosnak ava|
tak' deVo|lar. a N mródokka páncé|os' sől,
égvéde|mitÜzér is I'4ajd kaplam oyan |e
adalokal, arne yek neín Vo|lak kóthetők Veze
tés sznthez, tehálén nagyon nagytapasz
taat la rendelkeztern, de ezekel a nagy
|apasztaIatokai mosi rnár inkább eÍkö|cs
téren ehelne ta|án kama|oz|atni Pé]dáu|az
a|árende tek most s éppen olyan a|áÍen.
de|tek' min| korábban.lelrát ez egy döntő
kéÍdés' hogy m |yen |apcso|atol ludok telem
ten ' Fontosabb a2 a á rende|tte| Va|ó kap.
cso|al' mint a közvel|en parancsnokka, de
azza s k ke| iÓnn ' rnerl ha Ve e nenr Vagyok
megÍe e|ő kapcso|alban akkoÍ az íajtanr
keíesz|ű csattan az alárendeteken' Ezt ]s
áté tem' Eztmindenképpen tanácskéntnron.
danám nek k Az embeÍnekmeg ke| kÜzden
azokka a |e|adatokka. ame|yek e|őtte á||
nak' Egy kalona nem nézhet. hogy rn kor
kezdódik a munkaidő' m korVégződik. adVa
Van a Íe|adat. e ke Ivégezni' Én naqyon meg.
engedó Vo tam o|yán szempontbó ' hogy ha
pé dáu a hivata|ban a gépírónő megkéF
dezle' hogy k]mehel.e aÍodlászhoz' mond.
tam. hogy hátpersze, menjen kinyugodtan'
Hogyne mondlam Vo|na, am koÍ tudlam,
lrogy e|óző nap 70 o|dat gépe|t' és este 8.
kor menl haza IVe9 ke | éden az a|áren.
de teknek a prob]éÍná]át' am l llagyon jó
szándékka] ke||mego|dani Ez nagyon fon.
|os és a apvető do|og' |\'4a is érvényes és
ajöVóben is mindig éNényes |esz de azéri
arra is V]gyázn ke||, hogy mii kéraz a|áren.
det Nern elret m nden re azl mondan , hogy
peÍsze' igazavan A |e adatolvégre ke hai
|ani' Tehát mindig észné| ke||ett enni'

Kedves Fricikénk! Kívánam' how sok
sok évig maÍadj ,,észnél'' kózóttúnk' nind

annyiÜnk nagy orcmérc! (grófferi)

(KÉszÚLT A H[,4 ZF'iNY|KFr'
TV sTÚD óJÁNAK FELVÉTELE ALÁPJÁN')
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A névköteIez

Mindennap é|esben
Az |v]H Egészségügy Közpon1(|\ '{H EK)
a Iúagyar HonVédsé9 taán Iegismerlebb.
|egnépszerljbb és egössze|et|ebb szer.
Vezele' Á| oÍnányának lagjal misszióban'
hazai a aku|atokná|' a hatáÍ men|ife ada.
lok e||álásáná|, kiképzési b z|osÍlásná| Vagy
a szerveze| bárme|yik |e ephe|yén nap mint
nap dogoznak egyet|en cé|' az egészség
és az é|eI védeImének érdekében'

A Honvédkórház (HK) hosszú |Ór|éne'
lének |egu|óbbiés egyik |egnagyobb vá|.
|ozás| hozó íordu|óponlja 2013 íebÍuáÍjá'
ban jötl e|, l'{inisz|eriíende|el a|apján az
intézmény íe|ada|Íendszere kibővÜ|t' műkÖ.
dési és szervezeti sÍuklÚíája megvá lozotl.
és fe|Vet|e a Magyar |]onvédség Egész.
ségÜgyiKözpon| íJeVo|' A k|asszikus ér|e.
emben Vetl HonvédkTrház az Ú] közponl
egyikszerV€z€| 6gységg |€tt' Az álaIaki|ás
órás Íe|adatnak bizony! t' a k rakós darab.
káiazonban Végü egy|ő|sgyig a he|yÜk.
íe kerÜ|tek. szabó |s1ván Vezé|őí|agy, az
I,4H EK parancsnoka szer nt az átszerve.
zés anny la korrp sx Vo|l' hogy hatáldő'
rnódosílásl ke|lell kéÍni az e|ó]áró|ó|'

',Hosszú'oIyama|Íó| bgszé|ünk, ame|y'
nek bizonyos Íészei még ma is |artanak'
A |egnagyobb kihívásl a HonvédkóÍház
Íe|adalrendszerénet( átvizsgá|ása. Valamint
az akkoíi 12le|ephe|ygs s|ÍuklÚra áta|a.
kílása ]e|entel|e. A le lephe|yek számál
nyolcra csökksnlellÚk' egyrész| a gazda.
sági íácionaIitás' máslószta szervezel rrá'
nyílásának ésszerűsítése rniatt'' - mond.

M ulán a íe|adatok száma ne m eti keve.
sebb, az álsz6rvézós a gyógyitó íész e"
gekné| nem ]e enlel l  |é|szám|eépílést, a
betegeLLálás sz6mpon|iábó| inkább a Veze.
tés. íányítás lelÜ €tén lörténl Vá|ozás' A
Honvédkórház le|jes |ogisz|ika és admi'
nisztíativ' i]9yinlézó íendszeíe átkeÍü|l az
|VH Egészségi]gyi KÖzponlhoz' Ez a HK
szempon|jábó| js pozilív ígj|omény, hiszen
az otl do|gozóknak csak a szakmaimUn.
kára ke|| koncenlrálniuk.

"Vátoaalások 
persze a kóíházban is vo|.

lak, de ez e|sősorban annak koszónhető,
hogy dókózben átvet|ük a Káío|yiKórház
te|jes ak|íV e||á|ási |evékenységé|' A gyó.
gyító munka. az egészségügy Íe téle|'
íendszere egyébkéni is íoIyamaiosan Vá.
tozik. ehhez ke||a|ka mazkodnunk, méq.
pedig dőnkénl nagyon gyorsan' A Hon'
Védkórhazegy k cs t más' minl atöbbikato'
naiszeívezel' llaruga|masságnapiíL]tln..

|ette hozzá szabó v€zérőrnagy'

Az MH EK |élszáÍnajeen eg kőze|3800
Íő' e2 még a honvédségen be|ü|is kiug.
Íóan magasnak számíl egy szervezeten
be|ü| '  Ebbő minlegy hálomezren a Hon.
Védkórhaz á ományában. atöbbiekavéde.
Iem.egészségÜgyi gazgatóságon' a gaz.
dasági gazgatóságon' i|e|Ve a paÍancs.
nokságon és a löízsné| do|goznak' Köze
800 kalona |átja e| i|t a szo|gá|atát' akiket
a IegkÜ|önbözőbb he|yekreVezénye|hel
nek Úgy. hogy közben a közpon| betege|.
|áló képessége nem csokk€nhe|. Az e||á'
lás zavarta|anságál és a2 imén| em|ített
aIkaImazkodóképessége| nem Vé|e||enü|
keze|i kieme||en a vez6lés.

.,A tava|yi éVet hihelet|en s|alisztikai ada.
|okie|]emzik' A jáló bétogsk száma meg.
haadla az egyrni||ót.  s l öbb mint 55 ezer
íekVőbetege| kez6 |Ünk' Ezek a számok ió|
mu|al]ák hogy a Honvédkó|ház a|ővá.
Íos és Észak.[lagyarország botogol|átá.
sában megkerü|helelIen lénye2o. hiszen
o yan intézmény Vagyunk' arne|y a gyó.
gyí|ás Legszé €sebb spgk|íumál ó| €  i |e| '
A gyerrneke||áláson kÍvÜl rninden szak|e.
ÍÜ|el megla|á|haló ná|unk' HalaImas a sÜr'
gősségi közponlunk. ennek megíe|e|ően a
|elerhe||sége isazi napon|a 150 200ese.
tel keze|nek i|l'. - vázo|la a paÍancsnok'

A suÍgősségi e||á|ás a HonvédkóÍház |eg'
íonlosabb leíü ele'a ha|a|mas komp exum
Ie ke' ame|y kÓzponli szerepet játszik mind
a Ínűködésben' mind a kö lségvelésben.
Az eL|átás |erén a lÓbbioszlá|y működé.
se is szefuosen kapcso|ódik hozzá'Énheó.
hogy a sÜrgósségiÜgye|e| Vezolóie mun.
káidő után ogybén az ntózol Vszétó Ügye"
etes lőorVosa ' szabó Vezéíőrnagy szerinl
ezt a |erü ete| keze||ék és keze ik a Ínai
napig a Iegna9yobb ÍgyeIemme|' és nem.
csak a be|ege||álás szemponljábó|'

''A súí9ósségi ese|ek keze|ése összeletl
pÍob|émamego|dás| kiván' A kóÍház min'
dennapos működéso bizonyos szempont.
bó|eköÍü||oro9' Az e||átáson lÚ| i tt  van a
Iegnagyobb szÜkség a mágabiz|os kom'
munikációía. lehát a ko||égáinka| ebbó| a
szemponIbó] is ÍoIyama|osan képezzÜk,
nemcsak a speciá|is szakmai terÜ|ete ken '
Akia sÜÍgősségiÍe éÍkezik '  sokka| kié € .
zetlebben reagál bizonyos sz tuác ókra. ezl
nekÜnkkeze nÜnk ke ; meggyőzően e|nra.
gyaÍázn]'  mtmé tészÜnk. '  ha||háltuk
a paíancsnokló|'

A naqy Íorga]om és áz g||á|ottak száma
hataImas nyomásl jeIenlenek a HonVéd.
kórház doIgozóira, kátonákra és kózaIkal

mazotlakra egyaíán|' Ebben a h€|yz€|ben
minden pIusz|e|adal azonna|i ÚÍal6fu ezésl'
koÍÍekciól igénye|,

"A teÍv€zetl íe|adalok me||é sok o|yan
.s jÖlt. ame|yekÍe nem számÍtoltunk' mint
pé|dáuI a migÍációs hul|ámmaI kapcsoIa'
los halár menl i  egészségügyi leendók'
Ebben a térségben az ősz ío|yamán máÍ
köze| ] 00 ko |égán k do|gozoll ez pedig az
|vH EK.ban nraradt á|ornányra je enlős
p usztelhel íó|t,  hisz6n a hiányzók mun.
káiát értelemszerűen nekik ke||ett e Vé.
gezniük. Hason óa he|yze| a kü|fö di m]sz.
sziók esetén is: a kÖzpon|i be|ege||átás biz.
lonsága somm Iyen köÍü|mónyok köz ö l t .
nrég kalonáin k láVo||éle idején sem séíÜ|
hel.'_ mondla a vezérórnagy'

Az lVH EK kapcsán á sai|óban is gyak.
ran kefÜ| szóba az intézmény kÓ||ségve'
tése' A bÜdzsé (ame|yben a közponli kerel.
tő| kezdve a pá|yázal ipénzeki9 minden
benne van)201s-ben meghaladta a 32 mil-
Iiárd íolintot

''Az összog egyosek szsmébgn nagynak
lŰnhet. deéppen aÍe adatrendszerÜk kÚ|ön.
bözósége m!aIt nem szersncsés óssze.
hason itania kÓrházakal' Aho|ekkora sÜr.
gősségi központ és lráuínáto|óg á Van' á
kiadások is nagyobbak, rnlnia kisebb kór.
házakban ' ame|yek nem műkódlelnek i|yen
]e| egű terü|é|ekel ' ' '  Ínulatol l  lá Szabó
|ábornok a Íe|adatok és az a|G ányzo||
összegek közötli kapcso alla'

Nem Vé|e||en' hogy rninden szakmal
szegmens' ame|y a süÍgósségive| össze.
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ÍÚgg (diagnosztika, traumatoIigia, sebé.
szei), anyagiag is k emeLt ligyelmel kap.
Ezéíi könyve|helték e| óriás sikeíként azt
a nyeÍtes EU s pá|yázatot' ame|ynek seg ít
ségéVe| 1.7 m]|iárd Íor nt értékben kcse.
íé lék a képaIkotó diagnoszlikai berende-
zésekel' A hatás a cT. és a Íöntgengé.
pek esetében azonna| Vo|t: a Várakozási
időcsökkent a korábban gyakorta45 per-
cig is e|hÚzódó cT.V zsgá|atok deje 4.5
percre ÍöVidü l.

'Az orvosok hanrarabb juhak hozzá a
e|ethez' így a beleg komfoÍtérze|e sjobb
esz A sürgósségi nrunkáná| ez hatvá.
nyozo|lan Íonlos' hiszen olt nem érkezé.
s sorrendben törlénikaz e||átás, hanem az
esel sÚ|yossága szerint', - mllalott íá az
nlézmény palancsnoka' hozzá|éye: a !az'
dasági gazgatóság minden ere]éVe azon
Van' hogy a gyógyí1ás színvona ál anya.
gi eszközÓkke| is]aVítanltud]a' .Kötség.
vélésű nkel pá yázal pénzekkel igyekszü nk
kiegészÍlen, de. rn után a jogikörnyezel
ehe|őVé teszi- szere|nénk a íizetős e||á.
lásokleíÜ|etén is betörnia p acla' értem ez
a|att pé dáuIa menedzserszűrés Végzését'
N,|nden ehetőséget meg ke ragadnunk'
hogy a belege|átás és az abban do go.
zók rnunkakörü|ményeinek színVona át
ernelnl ludluk,"

Báraz |\,4H EK Honvédkórház a semnre'
Weis Egyetem oktalókólháza, és napja'
inkÍa regioná|is szinten a ]egszélesebb kö.Ű

betege||álásban ]s részt Vesz' a Honvéd
kirház nem hagyhatja IlgyeInren kÍVü|eíe.
delirende letésél sem. A paÍancsnoksze.
rint ezt az intézmény az egyik egíonlosabb

''Egy pi||anaig senr feIedhetjük eI hogy
a|apvetően kalonai kórház vagyun k' Ame.
|etl' hogy a betege |átási köí kibóVLj t, és
a téíség meghatározó ]ntézmónyéVé Vá.
tUnk, k eíne|tfigyeImelíoÍdílunk az egyen.
ruhásokra' Éppen aszo gá atbar |éVó rend'
ólök és kalonákéídekében működika hon.
és rendVédeImi koordinációs ügyeIetl]nk,
hogy az egyenruhások éíezzék' az i||éz.
rnény a|apíL]nkcióját teklnlve mind g s az
ő e| látásukat szo gája'  Ny |VánVa|ó pé|.
dá! , hogy ha íobbanás Vagy öVedékokoz
ta sérÚ és e |átásáró|Van szó, csak mi]öhe.
tünk szTba,''hangsÚ yozta Szabó |slván
Vezérőrnagy'

Az egyenÍuhások e|átásán tú nagy
í gyeImetszenteIneka kóÍházban do gozó
katonaiá oínány megtartására is' A|áboF
nok e|mondta' máÍ kido|goztak egy vé|e.
ményezésre Váró katonaorvos é e1pá|ya.
mode|l l  annak éídekében, hogy a | ia la|
orvosokaI a honvédségbe csábí|sák' de
arn enné is |onlosabb, meg is tudják taÍ
lani őkel 'szakmai perspek|íVát kínáhas.
sanak nekik. A régen jó| működő ösz|ón.
dí]Íendszert pédár.rl Úi íormában á| ílanák
vssza, hogy ezá| la| is megkönnyílsék a
toborzást' A prob émaaz ápo ókés a szak.
dogozók eselében sz nténÍenná|| '  hiszen
a í|uklL]ác]ó ott s lgen magas. a Verseny
podig nagy a kóÍházak kózÓ|| A Honvéd.
kórház rnég Így is kVéle|es he|yzetbenVan,
a kirnagas|ó szakma nrUnka mia|l az inlé.
zelbe preszlízs bekerÜ|n rezidenskénl

,,ór iás ezenaléren isa keres|et '  a Hon.
Védkórház ped g ]ó aján|ó evo s| je|ent, s
ezér| is szereinénk rnegtarlan a katona.
oíVosokat' nsp Íá ó tényező ]ehet a jÓve.
de|ern (am ben segít az é elpá|yamode|
] |elmény átaIakí|ása) a feIadairendszel,
hiszen a szakmaikihíVás ór iás i  mol ivá.
ció, Va am nl a szakmai kózpontok tevé.
kenysége' Utóbbi tekintelében a kórház

azén is speciá|]s' meri neÍncsak az e őd.
nlézmények, de azok szakmai kultÚrája
s isszeo|Vad|' igy o]yan szakmai köz.
pontok alakulhattak k , ame yek
Magyarországon kinragas ó te|jesÍtnrényt
nyÚ]tanak,, jegyezte meg a paÍancsnok'

Je||emző az [,,IH EK működésénekössze'
lettségéÍe, hogy amikor arró kérdeztÜk
szabó |stván VezéróÍnagyot, meIy keÍed.
ményükre a |egbÜszkébb a tava yi éVbó,
nem tldotl Vá|aszlani, inkábbsoÍo|n kezd.

''Klmagas óle|jesílmény Vota ha|ár men-
li teendők e á|ása Úgy, hogy közben az |vlH
EK zökkenómeniesen műkÓdölt tovább'
lV4indenk] tLrdta a doIgát, m inden ki éíezle a
|e|adat|ontosságál' Gazdaság téren hata|.
mas eredmény. hogyáz év végére s kerü|t
2 m ||iáÍd Íorint a|á csÖkkenten a2 adós.
ságr.rnkal '  Ez még Ínind g soknak tűnik '
de ne íe|ediük, ez a szám 2012'ben még
8 r'r ||iárd vo|t' Ebben persze m nden ben.
ne Van, az á ami konszo|idác ó, a Íen nlaító
á||a|bztosÍtoll források' de akkor s]e|en.
lőseredrnény' Anye(es ] '7Ín l iáídos EU
s pá|yázatszin|én kiugrós ker' ahogyana2
is, i roqy be l !dtuk fejezn a Káro|y Kór.
ház integrációjá|' Újdo gokba ]s kezdlÜnk
l'4egleíemteltúk a láV eIetezés lechnikai
a|apjait' hogy o rvosa nk otlhonÍó is Végez.
helő mu nkáiáVa a benti üqye|e|eket teheF
menlesÍtsÜk' A |iz ka a ka rnassági lend'
szer| ruga masabbá és gyorsabbá |esszük'
KidoIgoztuk az Úgynevezetl honVéd tesl.
a|kal i  progÍamot ameyre ór iás] igény
nruiatkozik, Ígyas ker kódolva Van azaa.
ku|atokná|.'- soro la a táboÍnok

SzabóVezélórnagyhozzátelle mindeh.
hez:az eredményekcsaka2| lgazo ják, hogy
az rányjó. de nem pihenhetnek' mirden
terü e|en ío|},tatniuk ke| amegkezdettmun.
kát' 2016.ban a gazdá kodás Íaciona|izá.
]ása iovábbla is kerne t Íe|adal, mikénl a
slruktÚlavá|lásVégleges ezárása s'

A parancsnok ars poeticá]a szeíint a Ieg
nagyobb k]hívás nem egy cé] e|érése'
haneín az e]érl e|edmény és atejesílmény
színVona|ának megiariása'

,,Folyamalosan alkalmazkodnunk kel a
dinarnikusan Vá tozó környezethez' Te|.
iesen speciá|is he yzetben Vagyunk' Ná unk
nincs Ünnep Vagy hétvége, csakío|yama
|os szoIqá|at' Hah]bázUnk. annak azonna]j
köVetke2ményei Vannak' ezért íendkíVú
á1gondo|tan ke Iejárnunk, hogy a hiba.
száza ékot a r.in ínurnon tartsuk' Azon
na| Vissza gazo|ásunk van m nden dön.
lésünkrő|, és ha bárm]n Válozlatunk, róg-
|ön tL]djuk, he|yesen dön!öltünk'e' Saiá.
losan mLjködünk: itt n ncs gyakorai' éles.
ben megy minden' - zálta a beszé|gelésl
Szabó |siván Vezérőrnagy'

FoTó: TóTH LÁszLó
FoFFÁs: MAGYAB HoNVÉD 2016' FEBuUÁu
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EjtőernyősÜnnep

A szo|noki illebe K ss Józs6' hadnagy He|i'
kople|bázison Únnepe|ték az ggykoíiés a
je|en|egi ej|ógÍnyősÖk a magyaÍ kalonaiés
po|gáíi ojlőernyőzés napjá|' |dén e|só a|ka.
|omma| adotl ot|hon| a Íendgzvénynek a
ianu& 1.jén mega|akí|ott MH 2. Kü|ón|eges
Bendo|letósű Ezred (KBE)' A maihonvéd.
ségbon gjtóeÍnyős szogá|atot o||áló kato.
nák egyült Ünnsp€ltek a |\,4agyar Ej|óeÍ.
nyősok BajláÍsi szóve|ségének veteránja'

A rendezvány lésztvovőit - rno yen rész|
vett dr. orcsz zo||án a|tábomagy, Honvéd
Vezérka| íónókh€ y€ll €s ' dí' simicskó
István honvádsImi miniszlgl' vaIaminI dr'
BenkőTiborvgzérezÍedes' Honvéd vezéÍ'
karÍónök l €Vélbon köszöntölte' Az Ünnepj
á||ománygyú|és után a íésztvevők Ínegko.
szorúzták aszo|gá|al közben életüke|Vesz.
Iett ej|őernyósök om|ékmúVél' rnajd meg.

ismerkedhettek a KRE íe|szeíe|éséVe|' |egy.
veÍz etéVe|' |gchnikai eszközeive|' A statikus
beÍnutatót köVelően a vendégek ejtóornyós
b6mutatót |áthaltak| a KRE ka|onái, Vaa'
mint a magyaÍ kalona.ejlőernyős vá|ogatotl
|agiai An.26.os íepü|őgépból hai|otlak Vég'
re UgÍásokal.

A Íendezvénynek VoIt még egy Íendha.
gyó eseményeI a HonvédszakszeíVezet
(Hosz) számílógépekeI adományozot| a
nemíég mega|aku|i KRE számáía' ame.
|yekel czöVek János' a Hosz e|nöke adotl
át sándoí Tamás ezredesnek' az ezred

A nap a hagyományos ej|őélnyősbáLIaI
záíu|1'

NONVEOELEM'HU
FoTo: DÉVÉNY|vERoN|KÁ
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Eletműdíjat adományozott a honvéde|mi miniszter
Haza samu é etműdíjai adományozolt a
honvéde mi miniszier LőÍincz Ká mán nyug
á |ományú Vezérezredes és FUrkó Ká|mán
nyugá |ományú ezredes részéÍe' A díia.
zotiak a lv4agyar Honvédség rnáÍcius 15.
e a ka|mábó| megrendezetl közponl ünnep-
ségén' a steíánia Paota Honvéd Ku]lu.
rá ]s Központban Vehették á| az e ismeÍési'

A báró Hazai samu Vo|l honvéde|m

m niszter nevéVe Íémie|zeil é elműdíia| a
pédaértékű kalonaié etpá|yájukés a hon
Védeiem fe adalainak megva|ósítása érd€.
kében kÍej|et l  k eme|kedően magas
parancsnok te|jesí|ményüke smeréseként
kapják a díiazotiak'

Hazaisamu é|etműdí]at a 60. é eléVé|
betö  tó l1 és ega|ább haím nc éV lény|e.
ges szoIgá|a1i Viszonyban e|tö tölt időve

rende|kezó szemé y kaphat' A dÍ] mega|a.
pítása óta e őszöI adományozott a tárca
é|etnrÜdíat a pé daérlékÚ. tiszteIetet érdem.
|ó munka és szo|gá al éV|izedes e|sme'

FoTT: TTTN LÁszLT

Fórum a szo|gá|ati járandóságosok részére
A Ba|assiBá|int Bajiársi Egyesü lei íórUmot
rendeze|| a hUmán, a szenrélyÜgyi és kalo.
na] igazgaiási szak|erú|eten szo gá t' a fóVá'
rosban i||e|ve kÖrnyeze|ében éő jáÍandó'
ságban részesÜ]ő ko||égák részéÍe A Íen'
dezvényt szekeÍes stván ny dandárlá'
bornok Veze||e' ak róVid |ájékoztató| ado|l
az egyesü|e| é|etéÍő|' a ka|onaközósség
munkáiáró ' A íórum részNevői szabó Józs€Í
ezÍedes, az NlH szcsF Hszo vezelőie e|ő'
adásában 1ájékoztalól ha||gáttak meg a szo.
c á is e||álásokró ' a kegye|et gondosko.

dásró| '  Ignálh TiboÍ a|ezredes, az [,4H
HKNYP 1' K Kparancsnokapedig azönkén.
teslarta|ékos szo|gáLatszabá yait és tapasz.
1a alail isínertelte a Íészlvevók számáía.
A tá]ékozla|ókat konsÍuk|ÍV páíbeszéd
köVelle' A rendezvény Végén löbben je ez.
ték a katonai közösségiéletben, az egye.
sü|e| m unkában iÖíénő részvéleIi szándé.
kukal.
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Puskás Tivadarra em|ékeztek
Puskás T Vadar. aie|eÍonhÍrmondó Íe ta á ó]a ha á ának 123 é!íor
du ó]a a ka mábó tariottak koszorÚzássa egybekÖtött Ünnep meg
em|ékezési a Pelőji.aktanya diszkeltjében márc usban

'PuskásTVadarhíÍneVétéselsmedségétale e lonközponte ler
]esztéséVe ViV1a k] detaánmégenné s Íontosabb'  hogy a te e
ionhirmondó ÍelaáásáVa ől tek nt]Úk a nrodern mÚsorszórás aly
]ának,, hangzotl e a rendezvényen'

l \/] in l  megtudluk: PUskás TVadar a egk magas óbb Vol  azon
-  ' q ] d  . | " | ; | ó |  o  d b d  '  

" t  
t  . '

dukáását  lovább ításá1 lűztók k icé Lr ,  Taá mányának Íogad1atá
sa kedvezóvo|1' úgylek nlellek ale eÍonhiÍmondora. m ntaz Ú]ság
irás. az n'orrnác óleÍ]eszlés forrada masilásála 1893 Íebr!ár15
é| a B!dapestiTe efonhírmondó szo gáal megkezdte nyiivános
adásai1 Puskás 'nég ez éV márciusában megha t de a te efon hir.
mondó t ö r léne1ének ezze n incs Vógc:cgószen a második V ág.
haborÚ g Vezeléke nek tonkremenetc|é g miikÖdÖll' A fe|la á ó neve

/ o | o  n L . o '  o o d t  d T '  o l | | o l ' o r ] d ' o r T . T . T t . É / ' - \ .  d / . .

ku|al ÍeadatkÓrébe |artoz k a hírado és nÍoímatikaiszakterÜ et is

A re|de,vényen d|. Hová1h Lász ó Feíenc' a PLrskásTivadarTáv
közésiTechn kum nyuga m azot1 igazgaló]a.  a P!skás TVadar
Hirádó BailársiEgyesü el ae noke taiÍott l]nnepimegem|ékézesl
Ezt köve1óen aletaáó me|lszobráná koszoÍúl he yezell elBarálh
Ernó ezredes a,  MI V|é, szurmay sándor Budapest Heyőrség
Dandár megbizott  parancsnoka dr L ndner \4 ik ós nyLrgá||omá.
nyÚ atábornagy és soósTamás nyugá|ományÚ aezredes a Pus.
kás Tivadar Húadó Ba]lárs Egyesu et képv se etében, Va aminl
dr Horuá1h Lászó Ferenc és Voncsina Hen rik a BUdapest V]űsza.
k Szakképzés Cen|r!m Puskás Tvadar Technikum InÍokommu.
n kác ós Szakkózépskoá]a nevében'

rh
L*'.'Í.*}tfi

l
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Egy vidám este
A kü ső szeÍn éLő nemigen mondaná a mai
ósszeiövete re hogy .Beszámo ó közgyű
|és,,l

E őbb a töÍzsközönség érkezet|' baráti
kézÍogások, mintha rokon|átogalásraiötlek
voha. E repÜ|t az (e ső nyo c) éV mond]ák
udvaíasan egymásnak az éÍkezők' de
magUk lsszlvesen ha|ják a lényt: é nek
és még az egészség s korunknak megÍe.
|e|ő] szállingózn kezd|ek a ritkábban átot1
tagok s' I,4egéÍkeziek a Vendég meghíVo|
tak, e|sőnek Ke|emen JózseÍ ny' aláboÍ.
nagy Úr, a BEosZ e|nöke, majd Piniér
Ferenc' ak a testvér Ba|ass EgyesÚ|et
Üdvöz|etél és]ókÍvánsága l hozta lm nt kel'
lós lag' akineíncsakjó mlnkat kÍvánt a ész.
Vevőknek, lranenr egész éVben szemé|ye.
sen is kizrernÚködill benne)' A|ig mÚ|i e
a meghíVó|eVó|ben jeIze|1 időpon1' meg.
vo|t a nevesíte|| |Öbbség:rnegkezdhelte a
második négyéVes 1isz|újító'beszámo|ójá|

a Bem Józse| Bajlársi
Egyesü|e1' Az e|ső peÍcet
a Vég eg e|ment barátok'
|agjaink em|ékének szen
lelÚk'

A javaso I napirend pon'
lokat ínódosilás né kÜ| e|Ío.
gadták' l/]lntha egy képes.
könyvet apozott Vo na az
e nök Koós GáboÍ ny'
mérnÓk aIezÍedes
megie eni szépszámÚ tag-
ság e]őt|, átlulva az e|mÚ |
éV ténye l' (Az adalokÍe|soro ásá|ó e]le.
kintetlek a ínegje]enlek)' A k encÍős Veze
tőségel éíintelenü ÚjjáVá aszlolták, anr a
tagság elégedellségél is |ük|öz|e' Ezvaó'
színű|ég' a 34 rendezvény s kerének szót'
Kelenren tábornok úr eIismeréssel adózoll
az éÍedményeknek: kevés egyesú|et mond.
ha|ja e|' hogy 150.l60 Íendezvény 1ö|tÖ||e

k a négyéVes c k|usukat' Kötellen beszé'
gelős ÍeszÜ|tség'nentes' Vdám es|e Vo l
a ínai' soha neín Vo l ennyi baíátom]
mondlaaz egyiktag-' m ntam óta de]árok'
Jó ez a kis kózósség Ha]rá. a kóVetkező
negy evÍe

PERLAW ANDoR
FoÍŐ] KovÁcs |sn/ÁN

A |\'4agyar Vel€lán Rgpü|ő szöVslség so.
mogy |\,4egyei Egyesü|ele nrárc us e e]én
ünnepe||e megaIaku|ásának 25' éV|ordu'
|ójá l  a |aszár pogármeste| hivata|nagy.
termében' A program ezaIka|omíaegy kiá|.
|ílássa| s bőVÜ t' aho| Dinyáné Horváth Edit
íes|órn űVész mu|atta be ÍemekműVeil közö.
sen Boszlon cs JózseÍné üVegfestőVe '
orbán Ba|ázs ikoníeslőVe| és Voge| JózseÍ
ÍaÍalagóVa ' A meghilt' csaádias ie |egű
ünnepségen aje|en éVő 85Íő| Koppány
zo|tán ny' százados, az egyesÜ et e nöke
köszöntötte' Hendezvényünket rnegt sz'
le le]e en éléVe|] Witzrnann [,'|ihá y ország.
gyű|ési képvise ő, Lázár.Takács Katá|in
úrhö]gy, a Honvéde|ml [,4 nlsztériurn Tár.
sada|mi Kapcso|atok H ivata|a íőigaz gaiója'
Hornyák Er]ka aIezredes ÚÍhö]gy' HoÍVáth
Jenő őrnagy a 4' ToboÍzó és Érdekvéde.
m Kozponl parancsnoka. csicsai Lász|ó.
Kereki község po|gármestere, Pataki
SándoÍ, Taszár köZség poIgáímeslere,
l'4észáros Káro|y szazados, a4' Toborzó és

ÉrdekVédeImi Központ munkaiársa' cso.
mós Lajos ny' vezéÍőínagy' a BEosZae.
nóke, Pásztoí |s|Ván ny' ezÍedes, a BEosz
Dé|'dunánlÚ Bégió e]nöke, Peló Lász ó ny.
aIezíedes' a Nos2!opy Gáspáí Nyugá lo.
mányú K|Ub e nöke'

Az e nÖki kószÓniőben löbbek közö|t
e hangzolt: .'Egyesű|etünk tagsága aIap.
szabáyunk sze emében - anyagi|ehető.
sége hez méÍt €n eredményes munkát
Végez' em ékműVeket' em]éktáb|ákat és
katonasíÍokat laÍtunk kaÍban' K rándu|á.
sokat, kózös hétvég p henésekel' |ürdő
zéseket' k|] turá is píogramokal. megem.
|ékezéseket szerveztjnk az egyesuLeti lagok
számáÍa' hogy Vonzóbbá tegyÜk a közös.
séghez Va|ó iar|ozást' Egyesü e|ünk mnrár
aÍe nőtkoÍba |épet|' máÍVan mÚ tja' TÚ|Van
az jsmereiek megaapozásán' de ugyan.
akkor Iegna9yobb h]bánknak tUdható be
az ulánpóllás mego dalIansága' |\'4egálIa
pithaljuk, hogyatag|étszáín fogyása' e öre.
gedési lendenciája tovább ío ylalód k és

gyolsuL. TeIepÚlésünk nen] rendeIkez kéő
a|aku alla| a ínég itl é|óíiata kalonatársa'
inkat proglarn]a nkka|nenr ludjuk máímeg.
íogni' Atagság fiata Ításál iovább|a is Íófe|.
adalánaklek ntiaz egyesÜ|ele nöksége' de
ez VlsszaVezethelóen az Össziársada íni
prob|émákra (népesség e|Öregedése' mun.
kahe|yi pÍob|émák) nem egyszeÍlj 'e adat
Ne |e ediük,,o yan kalappa| ke| köszönnünk
am yen Van',laÍtja a mondás.

A rnegem|ékezés u|án ünnepi műsoÍl szo '
gá|tatolt a Kaposvár He|yólségi ZenekaÍ
l/]a]oI András százados (zeneka|Vezelő)
Vezény e|éVe|' A zenés mŰsor!tán Gregus
Anikó e|őadómŰVész szóÍakoz|at|a a jeIen.
]éVőket' A szórakoz|aló programok Után
e|sőnek Wilzmann I,4ihá y országgyű és
képviseő köszóntöt1e az ünnep|őket, majd
egy.egy szá| rózsáva| kedVeskedett a nen]
zelköz nőnap a|ka|Ínábó a hó|gyeknek' A
köszöntés ulán llészáros Károy száza.
dos fe]o|Vastadr' oroszZo|lán a tábo|nagy,
a Honvéd VezéÍkar Íőnökhe yettesének
kÖszÓnlő |eve él' majd e ]smeréseke| adtak
át: honvéde mi miniszter i  e ismerésben
ÍészesÜ|l Tankovics Ferenc, KöpÍ eÍ
Lász|óné' Nr|ajoros Józse|né' A Honvéd
Vezérkar |őnökének e|ismerésél kapta Kiss
Dezsó]áradékosa ezredes. Az NrlH HKNYP
parancsnokának e srneíésében íészesÜ l
Koppány Zo lán ny' százados' A BEoSZ
e isrneÍését kapta Kontsagh sándor ny,
tÓrzszász ós. somogyvári |siván né és Mo|.

Az eqyesü et zász|ajára szaagot kÖtÓli
a BEoSZnevében csomós Lajos ny' Vezér.
őrnagy, ]||etve Pető Lász|ó ny' aLezledes'

KoPPÁNY ZoLTÁN NY' szÁzADos, ELNoK
FoTóK: N4ÉsáRos KÁBoLY NY' szÁZADos'
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Régi-Új régióvezetés
lVárciusban az Eszak.a Íó|di Bégió Vezelésének r.andáluma ]e]árl'
TiszlÚjitás kerelében Kaz ncbarc kán. a BEosZ A|apszabá|yá.
\a| ossl l .érgba. ry '  l  5 lavaássa| vá as7lol l . l  J jÍá íAq ove7e.
1ő minőségében Tóth Sándor nyugá||ományÚ ezÍedes bajláísUnkal'
A Íendezvényen a szöVetség képvse elében je|en votak Vörös
Zsuzsanna és Eskúdl La]os ny' ezíedes a e nökök' I'legtiszte|ő
jeIen|étÜ kke], őszinte vé|eményÜkkeI hozzájáru|tak a lanácskozás
eredményesséqéhez' A íégióba lar|ozi tagszervezeli eInÖkÖk
meghalaImazott vezetiségi tagok meglon|o||' Íe|e|ósségle|jes dÖn-

|ést hoz lak '  A régi  Ú ivezetőnek gíal !|á| lak '  b iz tat lák az eddig i
]3 éves levékenység lovábbis keÍ€s |o|yla|ására

A vendég|áló VajányiLajos BailáÍsi Egyesú]et e|nöke. Husonyicza
Gáborl' hadnagyaz é rlekez|el résztvevóinek a rende|kezésreá ö
idón beI i j I  k!| lurá|s pro9ramol szervezel t  T öbbek k öz i l l
Fudabánya mÚzeuíni lömbjeben a he y l,'|ezey |stván Ku luÍá'
Is  K özpontban és a VasÚt GyŰjteÍnényben bőVÍhel tÜk ismere.
teinket' A liszlÚ]ilásl köVelően az egyesü|et Veze|ősógéVe| ehe.
tóségünk vo|t a közós ta|á kozásra, beszé getésre

SZLUK IsrVÁN NY'  ÖRNAGY. (FoÍTK:A s, tF,T)
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40 éves Táborfa|va =q[l!ei-t ; : .Á . ! "

A P|at|hy József Bailárs EgyesÜ|et negy'
venedszeÍ |ár|o|ta meg éves beszárnoó.
iá l  és évér|éke|őjé| 2016 íebruárjában a
láboíÍaIVai Jókai N'4ór Í\,4 űVe|ődés] Házban '
KözgyűlésLjnke| nreglisz|e le je en|étéVe|:
Fehé| Ferénc őrnagy' az N,,lH Anyage |á.
ló Raklá lbázis Bázisparancsnokság
parancsnoka, Bé|aVári lvik|ós százados,
az lv lH Hadk egészíló és Közponl i  Nyi '
Vánlaíó Parancsnokság 1' Ka1onar |gaz
gatásiKözponl é rdekvéde|mi tiszlje, Nagy
KáÍo|y ny' a|ezÍedes' a BEosZ Közép
mágyaÍországi Régió Ve2etője'  Tó1h
Berla|an' nagykÖzségÚnk poIgáímesleíe
és Lu|z Lász|óné. a Kékneíe|ejcs NyUg.
dÍjas K|ub Veze|öje'

Egy sikeres és eíedményes évrő| szó'
Ii beszámo|ól leí]eszletlem a kózgyŰ|é.
sÜnklagsága e é, sikeíeset, meÍt az e mÚ]t
évre lerVezelI pIogÍamja nkal maÍadék'
la|anul s ikerü | r.egtartanunk, az egye
sü|el |agságá| számollevően l!dtu k növe|.
ni '  és pénzÜgyi|eg is ió zár luk az éVel '  A
tagság a bészámo|ókal (e nökség '

2016 kilóméter
A Ma9yar HonVédség Hadkiegészitó és
KözponIi NyiIváTIaÍló Pafancsnokság
kecskeméli iíodáiának szeÍVezésében
színvonaIas toboízónapol tárlollak'

AsokszínÜ. több óíás íendezvényen az
egyéb programok me||et laz | '  Vi|ághábo'
rúban eIese|l kalonák lis2leIetéíe Íe|á||ítot|

f e|ügye|óbizollsá9i) moghá |gatva. azokal
egyhan9Úan íogadla e|' A közgyÜ|és kÓle.
|ező nap rendjél köVolően' az eddigieklő|
eltérően mosl kél csa|ád lagjainak;a Lutz
csa|ádrak és a Józsa csa ádnak köszön
tem meg az e mÚ 1 évben a köz össégün.
kéí1 Végz € t l  munkájukat KószÓnet ||el
azokat a táínogaló inkat is '  akik az e|mú|t

em|ékmÍjvel is megkoszorÚzlák' KoszoíÚt
he|yezel l  eI a [ '1egyei KÓzgyÚlés'
Kecskemél MJV' a Kecskemélen teIep0|l
katonaia|akulalok, a BepÜ|ók és Rend'
VédeImiek Bajlársi EgyesÜ|ete ' vaIamint a
Velerán RepÜ|ők szeívezelének vezelő i
és képVise|ői'

éVben segiIel|ék egyesü|elünk mtÍködé.
sél:Ha upkaTransz Klt' Í\/o|okrom A|kal.
részgyárlT KÍl'. AplajaíaIVa Bt'' Ági.Virág.
bo|l és a Bo|dog Kedves A|aptvány' KÖszÖ.
net azoknak a lagja nknak s ak k a lag
hozzáiáÍu|ások me||etl, nrég égyén |eg is
támogalni ludták egyesÜ etünke1'

JUHÁsz GÁuoR ELNÖK

Ezl köveló€n izga|ommaI váí|ák és nagy
lapssa| |ogad|ák a Íendezvényen megje.
Ient éÍdek|ódók gyeÍekek és íeInől lek
- a 20l6 ki|oméleles Vá|lólulást le|jesÍlő
spor|oIik éíkezésél'

csÖKA TÁMÁs NY' EZREDES
ÉLNtx

lEi.
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Az 1848_49-es Íorradalomra és Görgei tábornokra em|ékeztÜnk

A Ba|assi Bá ]nl Baj1ársi Egyesü]el együtl'
működésben a Hl/ HadlóÍténeti]ntézet és
lvlÚzeummaI meqemlékezésl lartolt az
]848 49' éV Íorrada|om és szabadság
haÍcÍó, a haza szabadságáéÍlés Íüggel.
Ienségéért VíVotl haícla megaIakuIt hon.
Védség küzdeLíneiró|' valamlnla honvéd.
seleg keme|kedő hadvezélérő ' a 100 éVe
e|hunyl GöÍge AítúÍtáboínokró ' A íendez.
Vényen lészl velt tóbb bajtáísi egyesÜ|et
és nyugá||oínányú k ubtagja]iköztük a Benr
József Bar'láÍsi Egyesü|el és a Fe deÍítók Tár.
sasága Egyesü el, va amint szenlendrérő ,
a Gölge] Artú| |aKanyábó| az l,'|H A|liszi Aka.
démia. továbbá a Hadklegészítő Tagozat
képvise|ói'

A megem ékezés érdem szerep|ője dr'
Kedves GyuIa hadlörlénész ezredes VoIl.
A résztvevők meglepelésére' majd meg.
e]égedésére a2 e|őadótó| nem a tör|éne.
nr esernények szigorÚ sorrendjét' hanem
a |ör|éne nr körü|rnények Íoppant bonyo.
Iu|| ÖsszeíÜggéseit.  Kossu|hnak és
Gö|9einek az eseményekben betótö|| sze.
repét. egymásra utaIlságuk Vlszonyait és
- a köÍÜ|rnények miatt- nagyon megnehe.
zü|l kapcsoIatrendszeÍét ismerhették meq'

Természetesen jó Vo|l szembesüLni a kilűnő
képességű hadvezér gondo|kodásmódjáVa'
ember ie |eÍnéVe| és megqyőződéses
hazaszere|eléVe ' meg azza, hogy menny
gyö|Íe|me| okoztak neki az orosz és szerb'
Va amint a császárikatona tevékenységek
keze ésének hadvezetés gondja ' i |etve,

hogy GőÍgsi táboÍnok' majd hadügyminisz.
ter menny re ludotl hin n a koÍabé|i magyar
ság po gáli ío|rada|mi cé|iai igazságossá'
gában és annak győzeimi Iehetőségében'
egészen 1849 májusa derekáig'

sztVEG: VÁMos| JÁNos
FoTó: K sER'NAGY FERENo

PetőÍi 175 éve érkezett Pápára
Pápa városa és Peiőí sándor kapcso|a|á.
ró, ernLékeirő. Petőíiés Jóka] pápa]|a|ál
kozásáró| Va|amint a híÍes reÍoÍmátus ko|.
|égium reformkori sz6t€pérő| tartott g|óadást
Kerecsény] zo|tán Loká|palíióta' önkoí

mányza|i képVise|ő íebruá| 25.én a Pápai
Honvéd Bajtárs K]!bban' Az a|ka|om apÍo"
pója Polóíi sándoÍ 175 éWe| eze|őtt é|só
Pápáía éÍkezése Vo|t' Az egyesület |eIké.
lésére a kö lő he|yi Vonalkozásaival sokat

íog]a kozó Kerecsényi Zo|tán vetített képek'
valanriniíényképÍe|Véte|ek segí|ségéVe| seqi
iett Végigjám] ha| gatóságáVa| azokal a Váro.
si he|yszínek€t' aho Petőfi sándor és Jókai
|V|ór Pápán megÍorduLl'

K.Z.

B&!tí|6|k,,,1



Dicsőség a hősöknek!
A|enl  magasztos gondo|at]eqyében kerü]1sol2016ápr l .
sában a oevecser Em|ékparkban le|á||í|o|t |' és ]|' Vi|ághá.
bo| J9 eh é|_L Ln1epé\e. " lcd;s; 'a 

Á -  
"geTé\eze '  "Magyal Honvédség LégjeÍő zeiekar eőadásában a Him.

nuszhaigjava és Kozma KlslT|he1ed kosááyos1anu Tsza.
/do|;Vó vé.|é (F7délé| A7 i-po7jfu FgyédifFge|Frés.
Íábó|, fémbó és kóbó!készü t em|ékműVel, ame|ynék kö|lsé'
qe ld\jo. or|o n 

"rylald 
íedpáe e\ 'e|P. egp 'lebó. d J;o'.

bán élő a kotók és mesleremberck m! nká]a dl, Kovács zo tán
á lam1llkár és FéÍencz Gábor po|gáÍmés1er áVatla je

A po|gáÍmester úÍ ki] ón kiémele a2 dén méga|ak!|ásá
naktized kéVíordu ójál ünnep|ő,,lMe9gyeserdő,,Honvéd NyUg
di]as K|ub szeÍepél, ame y az adó egy száza|ékábi|20]4-
ben beÍo|í |e|jes bevéte|é|-ame|y nem vo|l cseké y ósszeg

a háboÚs€mékmű iregva|ósí|ásáía aján|olta|e Ezenki
vÜ|a  k|Ub lag]á i sok  munkáóÍáVá|és a  toépi te l |  d i sznóVé
nyek beszerzéséVe járu|lak hozzá a2 emékhely mé|ló kó.
1}eze lé le|  hd|d|| 'dsd l  o2  APLska '  Ioo  r i Lqd|omdryL
aez€desÚlá1a veze1eíkubtagja ezze tszte|eg|ekahábo.

rÚk áldozala e őli' és lríel1el.

42 á|dozalok nov6 t tar
la mazó em ékláb|ák ]e ep.
ezéseésazem|ékheymeq.
á|dása LJ1án a 1iszleIe| és
em|ók62ós  koszoÍÚ inakés
viíágalnák e|he|yezése
kóvelkezefi' A Ba]lá€] Egye.
sii elek országos szóve|sé.
g€ és a ,'lr'1éggyeserdő' Hon.
véd Nyugdljas K|ub koszo.
íÚ já t  Puskás  Tbor  nyugá .
Iományú a|€zÍédes, a kl!b
é|nÖke Konkoy Józsel nyug.
á| ományúzász]ós' ak|Ubt1-
kára és B€ÍdT GáboÍ ny!.]g-
á ományú százádos, a
BEosz  e|nókségi l á9]á  a
Közép.dunánlú i Régió Veze-

BEFDo GaBon KaFoLY
NYLrcÁLLoMÁNYÚ sruADos

BÉGTVEZErT

A Szenlendrei Kossulh Lajos Nyugditas
K Ub 2016 ápr|isában tarlo|ia mega|aku.
ásának 45' éV|ordÚ ójái a i']b |eumiköz'
gyÚ|ését. az MH A tiszl Akádémiá kama.

A rendezvényenie|en Vo láká k!b 1á9
ságán kívü| a megh ivoí vendége nk, szenl.
€ndre Váíos po gármes|ere, az MH A||isz.
t Akadémia parancsnoka és mÚnkalár
sa azMHHadk]egészilóésKózpontiNyi
vántaió PaÍancsnokság páÍancsnoka és
munkalársa' a BEosz e]nóke, Íég és jé|en.
leg régióVeze1ők' a |aklanya Vo 1 pa.anc$
noka]' lámogalTi|rk. a iyugdí]ask ubok kép.

A r€ndezvénye]é]én k6Íi]|t soÍ dí' Benkó
TlboÍ Vezérezredes, a Honvéd Vezérkaí
íőntk hozzánk nlézeí gondo átainak le.

A 2006.ban szentendÍe váÍos ijnkor
mányzalá1ó| kapoll zász|ónkra á BEosz
e|nóke Valam nl három honvédség nyLg'
di]as.egyesü el em éksza|ag kóléséVe|
ismerteé l €Vékenységünke|.]97].ben]2
fóV€|aaku|l mog a Kossulh Laios Nyug.
dÍ]as K|Ub ]e en eg 86lőtag]aVán'45éWe|
ezé ófl a Kossulh névvá|aszlása kólődoli
az 1967lő szen|snd.én műkódő Kossulh
La]os Kalona Fóisko|áho?. ÜnnspségÜnk
ke2de16 é|ó|t nóVadónkrTI om ék€2tÜnk
meg' Az MH A||isztiAkadéma auáiában
la|á ható Kossulh.me| szobÍol mégkoszo-
dzluk' és azén€kkarunk ogy róVid em ék.
músoía készÜ 1' Kü|só kapcso álainkban
lontosszoíop€ Van az i/H A1sz|iAkadé-
m a paráncsnokának, Bozó Tbor dándár

lábolnok úrnák és mUnkatátsa]rak' akik
segitik és támoga!áka nyugdi]ask|ub és
avezelóség nrunká]á1' Je en1ős segí|ségel
és lámogalást kapL]nk a Baj1ársi Egyesü.
|etekoÍszágosszÖVetségé1Ő. E]ismerka
mUnkánkat, Támogátják a nyUgdijas kato'
naszeryezelekke kózós programia ikál'
Fontos szerepelio t be az MH Hadkegé'
szí1ö és KÖzponli Nyi|vántar|ó PaEncs.
iokság h sz6n m nliyugdÍ]asok, azóe|á.

A szenlendlel Po gármesleri Hivála |a
jómunkakapcso|atotaaki|otlunk klésápo.

Az EzÜs1sza|ag Aapi tvány '  a zr iny
KadT Vaamin| a Honvéd Lóvész K|ub
segilségére és eset e9és támogatására
m ndlg számilhalunk' A beszámo ók és eLis.
rneíésék áládása ulán nreghalgall!k a
Honvód EgyÜt|es szT s1ának rnűsoíá1.
majdvácsoÍáVa|éskótol6n barátib€szé.
getósekké l6j€z1ük bo ÍondozvényÜnkol'

lMos1ped g szeÍehém Fazakas Lájos
krón ikásunk ]978.askózgyÜésükrő|szó.
]T nap órész eléVé| be|ejezn] ííásomal ami
egyben beszámo|Tnk liosó gondoala s

]|t nost nem a múll a jelen a |onlas'
Hagy a teN, amely készúl legyen pan|os'
Adion sok örönet, de|út és v|gsáqol.
segitse Íelednia sok összeg'1ill qondot.
Póto]ia nindazl' anit a nÚl! nen adott,
szetezzúnk egynásnak nég sok, sTk brl

szEFzr]HoRVATH JENóNÉ
FoTT: EskÚor uJosNÉ

Tiszte|gés a bajai hős hamvai e|őtt
T sztában ke|| |ennünk a mú|t éi(ékeive , szÜ|eink' nagyszÜ|eink, őse'
]nk vérá|dozaláVa ' büszkének ke|||ennünk a magyar hősöktette.
Íe', - kÖszöntó||e a |Vlészáros Lázár honvéd a|tábomagy hamvai
hazahozaiaának 25' évfordu|ója a|ka mábó| rendezet| megenr é'
kezés résztvevői| dr' s micskó
|s|Ván honvéde nr i  m niszter
Baján'

l\lészáros LazáÍ honvéd a||á.
bornagy em éke e]őti lisz|e eg.
tek szÜ|őVárosa po gárai' Az
]848.49.es Íorrada|om és sza.
badságharc hadűgyminisz|eÍe
1858' novembeÍ.l6.án hatmeg
Eywoodban Végrende e|ében
úgy rende|kezeit, hogy nem
kíVán hazájába Visszaiérni
mindaddig, amíg az oÍszág leÍü
elén jdegen hata|om kalonái laí

lózkodnak' HaÍnvail 1 991 ' máÍcius 1 5-én he yez.
lék végső nyuga|omra a bajai szent Rókus.
kápoInábaír. A megem|ékezésa kápoInában

szenh séVe| kezdódött. aÍY]e|VetBinszki Józse| olébános ésTakács
Tarnás a|ezredes. Vezelő lábor e kész ce ebíá|t. |\,4észáíos LázáÍ
emLéKáb|ájának megkoszorúzását köVetóen az ünnep l]szte etadás
a honvéd tábornok egykor szü őháa heyén á|ló szoborná] Ío|},ta

lódotl' aho|dÍ. Simicskó swán
mé|tatla a VoIl hadÚgyminisz
lel lörléne emÍoííná|ó szemé
Ly ségét, ',KiVá|ó embeÍ Vo|t' aki
m ndenél |e ádozla a hazája
szabadságáér|, N,,Iagyarország
fÜgge||enségéén, Fe|]sínerte
sa]át korának a bajaii' képes Volt
hős es és bá|or cse]ekedetre '
szeretnénr' ha ['4észáros Lázál
emléke gyermeke nknek, Uno.
káinknak is Ugyanazi ]e entené,
m]ni nekünk|

25Bútóo|,, 
u



SzÜ|etésnapi jókívánságok

Em|ék|appa köszöntölte 85' szü etésnap.
ja aIkaIrnábó| Koímány Sándoí nyugá|o'
mányú ezredesl a honvéde miminisz|erés
a Honvéd VezérkaÍfőnök, Az [,4N 3930 szá
mu 10. tüzérezÍed egykor parancsnoka a
kózeImÚ lban' K]skórösön Únnepe|te szü-
Ietésnapját

A dr' s micskó lstván és dÍ' Benkő Tibor
Vezérezredes á laIa|áÍrl em|ékIapo|' Vala
Íninl^ gaTamásezredes a Honvéd Vezé.
kaÍ szemé|yze|i csoportíőnÖkség csopoít.

fónöke és VanyurTboíezÍedes' az N4H Had.
kiegészÍkj és Központi Nyi Vánlarló Parancs.
noksáq parancsnoka jókivánsága l aieIes
éVlo|du|ó a ka|firábó DuÍgó Tamás száza.
dos. az|VH Hadkiegészíló és Központi Nyil
Vaniarli Parancsnokság Bács.Kiskun
Ínegyei irodájának Vezetóje adla át az Únne.
pe|nek' A barálok' az egykor bajtársak és
a Kiskőr ös Helyórség Nyugá |ományúak
K ubja |agjainak gratu|ációit ped g Fadgyas
Islván nyuqá||ornányú órnagy' a kIub eInö

ke és he yettese' Gott|r ed
Bé|a nyugá |ornányú ezÍe'
des toImácso|ták'

sany bácsi az ukíán
ha|ár me letl Sonkádló|
az akkor |ehetet|en köz
|ekedés mlatt egy nap
késésse - 1948, oklóber
21.én Vonu]i be sorkalonai
szoIgá]alra' PiIiscsabáÍá'
ol hónap mú|Va a pécsi
tüzérezredhez Vé2énye|.
ték, majd Kaposváíra
keÍü|l, ahonnan két hónap
mulva gyaiogrnenetben
Tamásiba VonU|l az a]egy.

ségük' |nnen je|entkezell a Kossuth Túzér
Tiszti |sko|ára, 1950 őszén avatlák a|had
nagynak' E|só tszt beosztásba
KiskunÍé|egyházára he]yezték' a P|' 3899
Íedőszámú' 29' I|JzéÍezÍed osztá y|e|de rító
tsaje |etl' Íé| éV mÚ Va pedig az osztá y tözs
íónóke'

Azrinyi akadém át 1 956.ban, láboíitüzér
szakon Végezle' Főhadnagykénl a kiskó
Íósi tüzéÍezred tÖrzsfőnökhe]yet|ese, héi
hónap mÚ|va tÖrzsfőnöke |et l  1966 ban

parancsnokhe|yellesnek. egy éV múVa pedig
az a aku|at parancsnokáVá nevezlék k ' Tíz
éV g Vezelte a2 ezredel, ma]d GyőÍbe' az
akkor hadk]egészíló parancsnokságra
helyezték mozgósÍtási osztá|yveze|ő beos2.
tásba' Bó egy éV után kinevez|ék
parancsnokheIyeltesnek majd három éV
e le|téVe| áthe|yezték a misko|ci k egészítő
paÍancsnokság parancsnokhe|yettesének.
Ebbőia beosaásábó VonLrlt nyugá| ományba
a|ez|edeskénl 1986.ban' Visszakö|lözölt Kis'
kőrösre és akiÍv tagjáVá. majd VezelőjéVé
Vá l a nyugá] ományÚ kalonák he|y kózös.
ségének' A honVédeIern Ügye, a kalonaha
gyoÍnányok ápo ása' a ko]|ektíVa érdekében
Végzet| k eme]kedő munkája e|isme|ésekénl
1996 ban ezredessé |éptették e|ó

FoTo: A szEFzÓ FELVÉÍELE És ARCN|V

l4ezőtúri Bailárs| Egyesü|e|
5400 Mézőtúr, szabadság tér í7.
Lev.cím: 5420 Túrkeve, Fö|desi út 17.
Mobil: 06-70-61701 06
É-mai|: i|on55@Íreemai|.hu

Az Egyesü|elünk döntése éÍte|mében szeretnénk egy em|ék
ÍÜzetet., Vagy em|ékkönyvet |étlehozni' ha még nem késó,

,,Mező|úron vo|tam katona', címme '
ALaKanya 1951-1991'ig működóttlv|ezó|Úrvárosában' |gen

sok kaiona szo gá l itl ez idő a atl| hiva|ásosok' I szt nöVendékek'
tisz|he|yetiesl képzéseken részt Vetlek' és soÍkatonák' sok idó
e|te|tmár,.az em|ékeket néhaiófe|idézni' beszé n ró a-ne men.

Kérem, írják meg' hogy VáÍjuk á visszaem ékezéseket m n.
denkitő|' akji érnt és érdeke|l

Az EgyesÚle| nevében köszönefle:

lv loBL:70-617-0106

t0 Bútfu,l,,,",,



Szü letésna p századszor r a
KeVeseknek adatik meg, hogy megünne.
pe|hessék századik szü etésnap]! kat, 1 9T 6
számUnkra tör|énelern, sok.sok esemény
kÖiőd k ehhez az éVhez' Ebben az éVben
szüleiet| ]Vády Bé|a Zsignrond rehabi|tá|t
a|ezÍedes is, ak máÍciL]s 20.án Ünnepete
]00' szü|etésnapját'

Az egykor] |udovikás kalonáiaz N4H Had.
kiegészítő és KÖzpont Ny |Vántar|ó
Parancsnokság 1. Ka|onai |gazga|ásl Köz.
ponl és az ÚibUdai |dősek Háza lntézeté.
nek doIgozó] ep|ék meg szü|etésnap]a
a|kaLmábó ' A parancsnokság nevében
GáspáÍ Nl '  Levente aIezredes eÍn|ékpIa.
kelle|' lgnáih TiboÍ aIezÍedes aiándékcso.
magga|és egy Ludovikás könywe| ked.
veskedell az ünnepe]|nek'

FoTT: A szEFzÓ FELVÉÍELE

Bemutatkozik a híradó taoozat
A V]H Budapesti Nyugá||ományÚak KIubjának 28 lagozaia van, iöbb
minl háromezer tagga| íende kezik' ebbő az egyik |egnagyobb a l ír.
adó lagozat' A |agozat töílénelét, megaIaku|ásá| és célkitŰzéseit

A Nyugá ornányú Tiszlek ésTisz1he|yetlesek KIubja (k|ubunkjog.
e|ődje) 1978'ban a megnöVekedett |étszárna miatt szÜkségesnek
1arlotta a ÍegyVernemi tagozatok ét|ehozását' ||yen e|ózmények
után ] s78' nrá]us 31 .én mega|aku I a H íradó tagozat (akkor nevén
HkadóTáÍsadami Bizottság)' Abizottságe|nÖkeszepezdi Dezsó
ny' a|ez|edes titkára N,4udrák György ny' zász|ós' a bizottság lag'
iai B|assó Bé|a ny' őrnagy és Néme|h Józseí ny. őrnagy |ett'

A íó cé|kitűzés vo|l: megvalós ítan a nyugá ományÚ h íladó kaio'
nák. közvel|en hozzá|arló k és az özvegyek. cé ludalos szerve'
ze||összefogását, a tagok soísának figyeIem meI k sérésél és szÜk'
ség eseién segí|ését' o|yan k|Lrbé etkia|akítása aho|m ndenkimeg.
ta|á|ia a kedVéÍe Va ó kikapcso|ódás|. kuIturá t szabadidóe|tö|1ésél'
A cé ok megva ósítása érdekében éVente a fe|adaloka1m!nka.
tervben íögzÍtették'

Az akkorib zo|lság |agja mé|ióan képv]selék a híradók érde.
keil, Ma is pé|daképeink aza|apítótagok, ak kre büszkék Vagyunk
és tisz|e|ette ern ékezúnk' Sainos nra máÍaz aLapíló tagok kÖzÚ
csak az e ső e|nök szepezd Dezsó ny' ezredes (lagozatun k öíökös
tiszle etbe| e|nÖke) Van közöttÜnk. ak] dén máícius 1 9.én únnepe|le
a 97' szü|etésnapiál'

Tagozatu nk 201 6'.ban az e ődök pé|dá]át köVel ' ['4a s az idós
e.1bereh alo,los p.ob Á'r1á|.|.a' (u7derek' coT|o eges7séq ' ragá.
nyosság, anyagi nehézségek' Ezéri ÍőÍe|adataink kózött szerepeL
az ]dős tagja]nk segítése a szabadidejÜk érie|nres' ku|tl]rá]t e|tö.
lésében, A szóíakozási igényi]k kieégítóse' pÍogramok szerve.
zése. Képvise|jÜ k lagjain k érdekel' a rászoÍu ók ÍészéÍe kezde.
ményezünk Hl/], Vagy teíü eli(önkormányzati) i|e1ekes szerue
né|szocá|is segé|yt' lÚegszervezzÜk az idós, beteg lagja nk |álo
gaiását és odafigye]Ünk az e||átásukra' Tagjaink és hozzátar1ozó
ik teme|éséné, közremŰkÖdünk. kéíésíe Íe|Vá|a|i!k a bÚcsúzta-
iásukai ]s'

K|ubnapot iadunk m]nden hónap e|ső csütörtökén (kivéVejÚ '
us, augusztus hónapban) aho] |agságunk35.40%'a jeenik meg,
kb,55.60Íő' A Vezeiőség minden hónap negyed k szerdáján Össze.
Ül és rneglervez a köVelkezó hónap lagozat píogramjái, teÍmé.
sze1esen azéVes mlrnkaésÍe|adaltefuúnkelÍiove|ernbevéVe' Havon

ia ké| prog ramol le rvezün k, egy r.úzeum álogatásl és egy k rán.
du ásl az ország Va ame y k Városába (nagyon kedve|tek a gyógy.
lüÍdő Városok)' Kapcso|alot taítL]nk az Úgynevezelt EgyültÍnűkó.
dő Híradó egyesü|etekkel. k|ubokka|' (Vác, SzékesÍehér!ári Zrí.
nyi.Bo|ya] k Ubokka|) A |egszorosabb kapcso alol a Puskás T VadaÍ
Hiradó Baj lárs i  Eqyesü eIteI lar|Unk' arnit testVé| egyesülelnek
tartunk lagságunk 60%.a kettős |agságga| rende kezik sokközös
lendezvényünkvan (kirándu|ás0k, iub |eumi szÜ|etésnaposok kószön.
rese. 'rorao idose. vilaqrapjara" unreple:e slo,.

Tag|étszárn!nk ]71 Íő. átlag é|elkoí76.év, ezegy nyugdíias klub.
ná jóaránynak mondhaló, de alendencia az őregedés ránya feé
haad'Afiata|nylgá ományúak nehezen ta á|nak hozzánk akÖvel
kező időszakíő cé kitűzése ezt a tendenciál megvá|toztatni'

201 4' decemberi I sz|újílásná a Vezetőség ü nk megfiala|odott, az
idósebb |apaszta|tabb Vezelőségitagiaink háttérbe Vonu lak. de
továbbra s segí| k az új Vezetőségséqünket' V]i ped g é ünk ezzel
a ehetóségge '
A lagozal vezelőség szeívezeti íe|építése
E nök:Soós Tamás |y. a|ezredes'
orökös Tiszte]elbeIi Ehökóki

DÍ' Lindner |vikós ny' a]tábornagy.
Ko|tai stván ny' ezredes'
E nök he yettesek:

Veíes János nyá. aIezredes'
Tilkáíi Egyed János ny' őÍnagy'
Gazdaságiíe]e ós: Ö|Veczky |slvánná ny. r. a|ezredes'
Gazdaságiíe]e ős h':Vas Jud t PiÍoska pa.
Kozm űVe|ódési feIe|ős: stÜín me r Gyu|áné ny, százados,
KözműVe|ődési heIyetlesek:

xinga osné Mohács Kaia]in pa'
Szocá s és Kegye|et Íe e ős: Varga JózseÍné pa'
Szocá s és Kegye|ei |' h': BeckeÍ |\,4ár a pa'
Bendezvényszervezők:
[,'lajercsik Tibor ny. alezredes,
sziruha|a sándoÍ ny' őrnagy,
Herczeg Ernőné pa'

Soos TAMÁS NY, ALE2REDÉS

ztBsJt6r"'lba,!



Nőnap
A K skőíös Heyórség Nyugá|ományÚak
K|ubjaíérÍitagja köszöntötték a k|ub báios
hÖLgykoszorÚiát'
' A so|lvad kerti KossL]th Lajos Evangé|ikus
Ala|ános és l/űVészeti Isko|a növendékei
KUncz Hanna' GaIambos Jázmin, sárosdi
L€|li' shissz|eÍ ViÍág' Kuncz Ábe|Vincze
András zongora Pá|inkás JózsuégiláÍ, Bar.
na Sarc||a' sztojka Ju|ianna íuvo|a játéká'
ba gyönyöíködhetlek a hó|gyek' AgyeÍekek
íe|készÍlő tanáíai]dí' Fodoí Kala|in, A|bert
Józseí. d|, Petó |slván és Horváth Józseí'
A műsor összekötó szövegél Fadgyas
Islván. Lehoczki PéleÍ. Kovács Imre és
Got|íÍied Bé a pÍezentá|ták, Fábi Jánosné
és Jancsovics Pá né kapo|t e lsrnerő ok|e.
velel.

G.B.

Ferenc Jóska fújatja a trombitát
A saió iobb és ba par|i, lÓbb rninl 200 éVes mú|tra Vlsszalek]n.
ló szénbányászata. KazincbaÍc]ka és kÖrnyéke bányászat nrú|l
]a m al la legulóbbinépszám|áiás soán sokan Va||olták magU.
kal német nemzetiségűeknek' Nem vé|e| €n tehát' hogy2014.ben
nega|akuIl hal incbalc ika va'o. Nenel Ne'T7Pt|sFgi onkoí.

A kalonai haqyományoka| ápo|ó, az egykoÍi ÍabláboÍ |ór|én€-
lél kula|i Vajányi Lajos Baj|áÍsi EgyesÜ|e| és a nemze|iségi önkor.
mányza| kÓzÓ|t kÖlÓll egyÚthŰkÖdési és lámogatási szeÍzódés
e|só pÍooÍamjaként' máÍ 2014 novembeÍében közös megem|é.
kezés|laílotlak az egykoÍi rab|ábor em|ékláb|ájáná|. aho| a ||' Vi|ág.
háborÚ uláni meglol|ás és á kényszeímunkáÍa vitl áldoza|okem|é'
ke e|ő|l liszle]eg|ek'

A közös píogíam. a BEosZ lámogalásáVa] egy |' Vi|ághábo.
rÚs kiá|LÍlás megrendezéséVe|. majd 20]s.ben már hagyo'
rnányteremló cé] a - a ''l\/á|enkij robol.lra em|ékezö hét|e fo|y.
talódot|' Ebben az em ékező sorozalban sko|ák, egyházak töl.
ténsm szakos tanárok segí|elték és karo|ták Íe a szeíVezőket.

a közép sko|ák nrűsoÍokka színesíte|lék a Városi programokat'
2016 |ebí!áíjában' a kaz ncbarcikai Egressy Béni MúVe|ődés

KÖzpontban a SzékesÍehéíVárró| élkezelt Kákics népzene egyúl
tes gaz kuriizurn nak szánr iló éídekes. színvona as és nagy sike'
rŰ elóadássa| eín ékezetl az I vi|ágháborÚ €seményelÍe'

A program középpon|jában lermészetesen a háboÍús es€mé.
nyek íeIdolgozásaálIt' azonban annak népzenei megköze]ilése
és a népi műVészetÍe gyakoÍo|t hatása még a beavaloltak e|ólt

A Kákics művészegyÜ|les lagjai a laíaImas és színvonaIas e|ó.
adásukka|' hangszeíeik csodá|alos megszó|a|lalásáva| mé|lán Vá|
|olÉk kia közönséo eIismerését'

Bizunk abban. hoqy váíosunkban egyÍe 1öbb érdek|ődö íigyeI
odaa nemzeliségi önkoímányzal és a Vajány Laios Bajtárs Egye'
sü|el közÓs munkájára és pÍogramjaiía. BÍzUnk továbbá abban
s. hogy a prog ramsorozatot Belegszászon bemLrta|ó Kákics egyÜl.
les szeíep|ését a hatáÍon lú is e|kes közönség Vaslapsa kÍséÍi'

HUsoNY czÁ GÁBoF
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Ne csak egy napon tiszte|d a nőket!
Küuioii az Ünnep|ésbő| a Nyírbátoi Ha|árőr
Igazgatóság NyUgdíjas Egyesü|et tagsá'
gának' kÜ|ónÓsen a hö gy|agtársainknak, a
március havi összejÓVele|ÜnkÖn' A jeles név'
naposok sándoÍok, JózseÍek' Zo|ánok és
Gábolok köszön1ése utan, a hatvanad k szÜ'
|etésnapjál Ün nep ő o|áh tr,ihá yía és Tóth
Káro|yra lÍányitottuktek ntetÜnket és sze.
Íeteiünket' Ezen a napon azonban rn nde.
neke ő|t nőiársaink köszóntéséÍe fókL]szá .

iunk' Fábián Káro|y árnya|t kÜ|önbségetlett
a bájos' csábításra, hódításra termetl hö|gy
a gyerrnekétés Unokáját íe|téte] né|kÜ|' oda.
adássa| szeÍető anya, nagymanra, és a
köVete rnényeket támasztó szÜ ó közótt'
Janovics János kifejezie háánkat a csa á.
d íészek me|egééÍl' az é|e|V]hara ban Va|ó
szÜnle|en heytá|]ásérl, s ironikusan Vá a|.
ta a családon be Ü i lovábbi ''e|nyomalá

sL]nkal., l/] ndketlen hangsú yozlák, hogyaz

embel é et csak Ve|ük |ehei teies' bo dog.
ság né kÜ|ük nem képze|helő e|'

A liszleIelünket és rnegbecsü|ésúnket
je képezó v lágok átnyÚjlását köVetően meg
|epetésben Vo l lészünk|egyesü etünk eg
idósebb házaspáíja' Hankócz Bé|aés ked
Ves Íe esége egy'egy szép lerítót, a győíi
házaspár pedig egy.egy nrézeskalács szi
Vel nyújloiiak át a hÖ|gyeknek'

V NczE |slr'ÁN

n

Verseny és kósto|ó
NagyszáÍnú érdeklódó je en élében han.
g!|atos boíVeíseny za]|otl |e a Nykbálori
Határőí |gazgalóság NyugdÍas Egyesü et.
ben' Harascsák Gyöígy lagtáísunk kVá|ó
szeÍVező. és gondos eőkészÍló munkájá.
nak köszÖnheiően' Amíg a zsi]riénéke|te
a 16Íő á|ia benevezet| 24 Íée boÍt' addig
az érdekődők szemÍevételeziék a sző é'
szet és boíászal tárgyi Íekviz]tumajbó

összeá ítolt kiá ítást, Vaamin| összemér'
ték ludásukal a íÍöccskészílés Vá|iozatai'
Va| kapcsoatos sze||em lo|óVeÍsenyen'

A zsűl e|nöke értéke|ésében iogga| i e|
te dicséíő szavakka| a minősilett boÍok tisz
taságát' szinél' iLatátés Ízét' Vöíósboí kale.
góÍiában Harascsák György és GyaÍmat
Ferenc szerzeil megoszIot| aranyérnret,
szakács Ania|né e|őil' Fehérbol ka|egóri.

ában Vincze ]stván szeÍezte meg a2 e|ső
he|yezés|'  maga mÖgé Utasítva Gebri
Gábort és szakács Anta|nét' A gyÜínö|cs.
borok VeÍsenyében Harascsák GyÖrgy Vég.
zeit az é en' ot kÓVetle Fábián Káro|y és
szakács Anla né. A jó hangu|atú és szín-
Vona as Veíseny borda|ok ének éséVe|
zá||I,

VjNczE |STVÁN
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E|ismerések a Nemzeti ünnepen
MagyaÍors2ág honvéde|m minis2teÍe,
a társada mi szervozelek és a 'ryL]gá||ományúak
egyesÜ etei javas atá.a' a H|v Társada|m] Vé e-
ményező lMUnkacsopor| támogatásáVa|, a nyug.
á ományúak sz€ruezetei' Va|am]it a honvéde.
em úgye érdekében hUzamos ldón á1Vég2gtt
á do2a|os nrunkáia e|smerésekénl

- 20]6' március J5.e

A HoNVÉDELEMÉBT K|TijNTETó cÍM
BAEÉHKoszoRÚvAL ÉKEsÍTETT
FoKozATÁT
ADoÍ\4ÁNYozTA
s' NAGY JTzsEF nyugá||ományú ezledesnek

A HoNVÉDELEMÉBT K|IÜNTETó cÍM
|. FoKozATÁT
Aoo[4ÁNYozTA
DEL| JozsEf nyugá ományú €zredesnek
NAGY IsTvAN nyL'gá||ományú a]ezred€snok

A HoNVÉDELEMÉBT K|IÜNIETó clM
II, FOKOZATAT
ADoívÁNYozTA
BAoY|NszK| zoLTÁN úrnak
G|ANFBANco sIMoN|T úínak
PRoF. DR. HALMAGY| PAL Úínak
DB. KÁNcz csABA ÚÍnak
MARKos GYTBGY úlnak
DB. NESZMÉNY| zsolT úlnak
ToLNA|PÉTEB Únrak

A HoNVÉDELEMÉBT K|ÍÜNTETó cÍM
|||. FoKozATÁT
ADolvÁNYoZtA
DR. PALoTAI EFZSÉBET íendől a ezled€siek
vAsÍAGH zoLTÁN GYULA ny!gá|ományÚ

K|SPÁL JENó nyugá loÍnányÚ őlnagynak
PAPP ANonAs nyu9á lonrányÚ őÍnagynak
AGosToN T|BoR PAL Úlnák
BEBEGszAsz| JozsEF únak
B|csKE|JÁNos Úrnak

BosNYÁK |sTvÁN úrnak
HÁBs JTzsEF Úrnak
HoRVÁTH |STVÁN M|HÁLY Úínak
KAToNA csABA úlnak
K|ss KoRNÉLÚrnak
KoVAcs zoLTAN Úrnak
KUNos zoLTÁN LAJosNÉ úrhÖ gynek
L|STVÁN ATT|LA Úrnak
MAcKo JozsEF úlnak
MARoN|csGABoR úmak
MINTÁLTIBoR úÍnak
PALoTAI HAJNALKA ÚüÖ|gynek
PEBENY|JANos úrnak
PÖLtsKE|sÁNDon Úmak
R|z LEVENTE úrnak
SALAMoN BALÁzs Úmak
szoMMEn KÁRoLYúrnak
VABGA JTzsEFNÉ úfi t|gynek

Az ARANYKoB K|TÜNÍETó cÍM
ARANY FoKozATÁT
ADoMÁNYozTA
JUHos NÁNDon nyugá||onrányú á ezredesnek

Az ARANYKoR K|TÜNTETó ciM
EzÜsT FoKozATÁT
ADoMÁNYozTA
DR' FtLoEs| FEBENo nyugá onrányÚ

szÉL| FEHENc iyugá|ományú €zíédesnék
BABTFA| FERENcNE nyuqá |onrányú

K|ss zoLTÁN nyugá |ományÚ álé2rcdosn9k
HoEVATH KARoLY nyugá |ományÚ órnagynák
K|ss cs^BA nyugá||ományú századosnak

Az AnANYKoB K|TÜNTETI cíM
BnoNz FoKozÁTÁT
ADoMÁNYozTA
BUzsAs LAJos sANDoB nyugá ományú

KovAcs ANDRAS nyugá |omáiyú

BENÁcs LÁJos ny!gá| ományÚ századosnak
KAP|GÁBoR nyuqá| ományÚ századosnák
EMLEKTARGYAT
ADoMÁNYozolt

NAGY zoLTÁN nyugá onrányÚ poioáruédelmi

K|ss KÁHoLY nyu9ál|ományÚ
rendőr 1őló|zszász|ósnak
KÁLMÁN |STVÁN Úrnak
UGM|GÁBoB úrnak
BÁKos KúBA Úr|rö gynek
VID^ KBIszT|NA Ú rhö gynek
DTcz| BALÁzs Úrnak
NoVÁKNÉ PAPP ANNA Úrhi'|gynek

ELIslvERó oKLEVELET
ADoMÁNYozoTT

csÍK |sTvÁNNÉ úÓógynek
DoBA TlBoBNE Úr|rö oVn-Ák
EszEs úszLTNÉ ÚÍhÖ|gynek
HERczEG JozsEFNE úrhÖ gynsk
DR. KÁLMÁN JÁNos úrrak
Kocs|s zsIGMoNoNE úthö|gyrok
úszLT ATT|úNÉ úÓó qynek
DB' lvAscHEK'RUoolf NE úíhö|gynek
UDVARNoK| JANoSNE Úr|rö oYnek
A lonVéd Vezérkar íőnöke'
a|ronvéde|em ügye érdékében hu2amos dŐn á1
végz€tt k eme kedötevékenysége e|smeréséü '
íigye|omb€ Vév€ a |ársada|m] szervezél oő.

Nsmz€t| Unn€ponk
2016' márc us ] 5.é -

EMLÉKrÁBGYAT
Aoo|VlÁNYozoTT
LoVAs KÁnoLY nyugá| ományÚ ezí€desnek
SZAKALY FEBENc nyLJgá |ományÚ

MoRvA| KÁRoLY nyugá||ományÚ

sPoBETH sÁNDoR ny!gá |ományú

TUBoSÁNY| GYÖnGYNÉ nyugá lományú

zUPKó GYtBGY nyU9á||ományÚ zászLTsnak

Katonaözvegyek eIismerése
Magyarorszáq honvédé|mi m niszlele'
a ]ársada mi szeívézelek és a nyugá| ományÚak
egyesü|et€ javas a1ára' a Hlv Tálsada|mi Vé|e.
ményoző l4unkacsoporl lámogalásáva|' a
nyugá |ományÚakszew€zel €i, Va aminta ho|r.
védéem ügyeérdgkóbén huzamosidönálVég.
z€|t á dozalos munkájá e|ismeléseként
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