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M IDOSEK VILAGNAPJARA
Az |dósek vi|ágnapiál r991-ben Íendeae
meg elóször az Egyesült Nemzetek szer.
vezete' Jubileumi évfoÍdu|ó az idei' mert
vi|ágszerte immáron 25 évé ijnnep|ik e
ieles alkahal-

A hagyomanyokhoz híVen ezen a napon
mi is megem|ékezÚnk a nyugál|ományban
|evő munkátiáÍsánkró|. Nagyra értékel-
jük koÍábbi sze||emi' szakmá tevékeny-
ségÜket, me||ye| hozáiáru|tak ielen|egi
sikerejnkhez' Egy jó| képzett, e|kótelezett
közösség tagiakénl' |e|kiismeretiikhÖz és
eskÜjÜkhöz híVen te|iesílették vá|lalt Íel-
adatukat. Pá|y4uk sonán onök is átélték
a hivatásunkka| együtt járo sikereket és
kudaícokat de mindig hhíV:ísként tekin-
lettek a2 úiabb és újabb Íe|adatokm. AKíV
szo|gá|atuk beÍejezéséVe|' a megszokott
közösséget e|hagyva is megőfizték es to-
Víbbaclták a Magyar Honvédség erkó|csi
es szakmaj énekeil.

Munkáiuk' á|dozafuá|la|ásuk nem vo|t
hiábava|ó. Katonának |enni o|yan szo|gá|a.
lotje|ent' me|y é|etÍe szó|ó' be|Ú|rő| fakadó
fe|elósségéízetét követe|' és évlizedekig
taÍtó kötődést je|ent a közósseghez' bai
tátsakhoz- A haza szeíetete' és a vedé|me
iÉnt ázett felelősség korokon és nemz+'
dékeken átíve|ő szoros kapocs, me|y ósz-
szekól minket' Elődeink eoíteflék sámunk.
ra a je|ent, amelyben a mi geneációnk egy
Újabb nemzedéknek a jövőjét a]apozhalia
meg. Tö.ekszem aíÍa, hogy mé|tó köve-
lője' megvalosíÉsának reszes€ |ehess€k
katonaiaEaimma| egy.Ítt azon cé|ok kite|'
jesedesének' melyeke|ődeinktudá$íbó|,
tapaszia|atábó|' hilébó| t.áp|ákozva a ].óvőt
szoIg]'á|ja'

Köszönöm mindaa. amit hazánkért.
nemzelÜnké.t, a MagyaÍ Honvédségért
iettek.

A Magyal Honvédség kjemelt Íigye|met
foÍdít a nyugá|ományÚ katonáka, az óz-
vegyekre es a honvedsegi nyugdtasokra
egyaÍánl. AÍra törekszi]nk' hogv megha||juk
és méghal|gassuk az onök prob|éml'át'
és |ehetóségeinkhez mérten segítsÜk
nyugclíjas éVeik szebbé télelét Ez a celia
a Honvéde|mi |dősügy. Munkacsoport
munkáiának is' me|y azéÍt do|gozik, hogy
a nyugá||omlányj katonlák és honvédségi
nyugdijasok érdekei teruszeíjen, kido|go-
zott szaknai koncepció mentén megje|en.
jenek es hatékonyan megva]ásu|janak'

személyesen is nagyra értéke|em, hogy
egy jó1 műk.'Jő és eredményes szakértői
egyÜttrnŰködes me||ett' a nyugá||omlányÚ'
akat tómórÍtő civil szeNezelekkel, a k|u
bokka| va|ó kapcso|atot egyfaita ío|yama.
losság, a hosszú tívú egv|]ngon(Io|kodás
je||emzi az éÍlékek megőzese es az á|an.
dó megúju|ás érdekében.

lv|unkatálsa.m nevében is sámftok aktíV
szerepvá||a]ásukra' hiszen szükségünk van
éÍtó támogatásukra. Kérem, .ovábbra is
.ípoÜák hagyományainkat ' őnzzék é|léke.

inket, timogas-
sák munkánkat'
Né|kü|özheiet|en
számlnkra az az
önzet|en odaadás,
e|hivatottság, a
meg|évő szakérte.
|em, ami a kózós.
segekben o|ik, és
amive| segÍtenek
a csa|ádokka| va|ó
kapcso|aflarlás és a kégyg|eti gondosko.
dás lert]|etén'

A Íiala|abb nemzedékek magáló| éÍtet&
dő kóte|ess€ge az idős emberek tisaebte,
a ó|uk va|ó gondoskodás. Fe|adatunk |e.
hetóVé lenni onök sámáÍa az öreqkoÍJroz
mélto é|etet' támasa nyújtania pihenés
éVeiben. Kieme|t Íe|adatunk' az onök segí.
lese' hogry a hosszú éVek kemény munkája
után örömte|i é|elet é|hessenek. Fontos
számunkra' hogy ne hagyjuk magukía
onöket' hogy érezék' megha1á|ozó Íeszei
é|etÜnknek. E|ődeink moso|ya rengeteg
e|ót sugároz íe|énk. a kitartásuk, szereie.
lük' a honvédséghez va|ó kólődésük fe|be.
csü|hetet|en kincs sámunkía'

Mikor már kevésnek vé|júk a hátra|evő
időnket, Íélji]kmú|ás.it' rohanás:it' Észre.
vesszÚk' hogy mi|yen gyönyöíű köíú|öthjnk
a Vi|ág, és milyen értékes is egy nap, igazi
ajándék' ami álta| nagyon'nagyon gazda.
gok lehenink!

ErÍől ír csodáatos egyszerűségge|, de
o|y fenségesen |t'lárai sándoí az ,Ájándé}.'
című versében' me|yelTnöknek aján|ok az
|dős€k úlágnapiára.

Es |Í]égis' na b' így i'
ór,ikké mennyit ad az é|et!

Csendesen adja. két kézzel
a reggeft és a délutzint

az a|konyt és a cs|kgokat
a Íák íú|ledt lakit

a ío|yó zö|d huláná.
eg/ emben szempár visszÍényét,

a nag'nyt és a lárnix
Mennyfr a4 nilyen gazdag vagyok,

minden napszakban,
mhden pillanatban!

Aj.i,ldék ea
csodá|atos 4zindék

A Í|1'ldig hajolok,
Úgy köszönön neg'"

Ezen a szép őszi napon mi' a fiata|' meg
aKiV geneáció tisz|e|etünket és megbe-
csÜ|ésÜnket szeretnénk kiÍe'ezni onök
inánt, hiszen tjsztelette| gondo|unk onökÍe
nemcsak ezen a napon' hanem az éV min.
den napjá'

Köszöntőm végén őszintén kíVánom,
hoqy deíjsen és jó egészségben, a csa|ád,
Va|am;nt a kózósségük n}njj|oita örönrökke|
töltsék a megérdeme|Í pihenés éVeit'

SaBo JozsEF EZFEDES
HVK szÉMÉLYz csoPoFTFóNiKsÉG
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MÚ|t, je|en, i övő

INTERJU A BEOSZ ELNOKEVEL

Ugy gondoIom, a Bajtársi EgyesűIetek országos
SzŐvetségének új eInökét' Hazuga Káro|y
ny. a|tábornagyot már nem kel| bemutatni.
Megismerhettük már a sajtóból, de sokan vagyunk
o|yanok is, akik még aktív korábó| ismerik.
Mú|tró|, jeIenrő|, j öVőrő| kérdeztük, már
amennyire reá|isan e|őre lehet tekinteni...

N,4le|őtt eldöntöttem, hogy eVá||a|onr a je.
Lö|ésl a2 e|nökiposztra. e|ólle részetesen
tanUImányoztam a Baj|ársi Egyesü|é|ek
oíszágos szÓVe|ségének e|óé|e|ét' Aktív
katonaként is érdeke|t a BEosz. de nem
o|yan szinten. mint amikoí az ernber
ennek a naqy szeívezehek Va|ami|yen
íUnkcióját e|vá||a|ja. Vagy akár aKivista'
ként do|gozik benne' Fia|a| katona|isá
ként em|ékszem a BEosz a|apÍ|ásának
időszakára is. amikor előszÓr |ehetett
éÍdekvédó szeNezeteke| |é|rehozn ' Az
Újhe|yzel e|ég Vsszás érzéseket Vá||ott
kia kalonákban és a Vezetikben is, mert
senki nem Vot hozzászokva' hogy a ka'
tonákjogait nem csak a parancsrokVédi

Úgy gondoom, hogy azok a cé|ok'
szándékok' ame|yekke| annak idején a
szÖVelséget az aIapi|ó |izennyoIc egye
sű|et |étíehozta, azok ma is he}4á||óak.
hiába teh e| több mint 25 éV a megalaku.
|ás óta. A2 a sze||emiség. anri| az A]apíló
okiÍat tarta|maz. ma is és a jóvóben is
időlá||ó' Egy iIyen je||egű szöVetségnek'
mint arni|yen a BEosZ, ko|e|essége eze
ket az alape|Veke|. értékeke| meg|arlani,
lovábbvinn]. és ezekhez hÍVen segÍteniaz
egyesÜ|etek nrUnkájá|' A BEosz leIadata,
hogy képvse|je az érdekek€t, támogassa
őket' és adjon segitsége| a s keres levé
k€nységtik|rÓz'

_ Ugy tűnik' napjainkban a BEosz
tagszervezeteinek áz egyik |egélzéke.
nyebb gondia' hogy az egyesü|e|itag.
ság korosodik' a íiáta|abb generáció
- pé|dáu| a szo|gá|ati járandóságosok
- nem vagy csak ritkán ta|á|ják meg áz
u|at az egyesü|etekbe.

t\'4agam is szo|gá|ali ]álandóságos va'
gyok' Amíg nem Vá||ozlak meg a nyug
di]szabá|yok és nem vo|l i|yen kalegória'
egyszerlÍbb Volt a he|yzel' AmikoÍvaLaki
éÍdemei e|ism€rése me||ett nyugá||omány
ba keÍú|t, szinte leÍmészetes vo||. ha Va.
|ahová csat|akozni akar|. akkoí ahhoz a
nyugdíiasszeÍvezelhez ment, ahoI a Vo|t
ko||égái iöftek össze' ossze]áíhattak,
e|mesé hetlék az em|éke ket' Vagys Vo|l
egy szervezet. aho| Várlák őket' és az
a aku|atok. ame|yek segíletlék ebben,
N,4a bonyolultabb a dolog. mertjogilag a
szoIgá|a1i iárandóságos is nyugd|jas. és
az egyesÜ|etek Váíják is óket. inkább a2
éze|mi motiváció vá||ozotl.
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Az egyesÜ|elek is Íe|vetették és
magam is tapasztalom. hogy a BEOSZ
lagszervezeteiné| naqyon magas az át'
|agé elkor. Bizony öregszik a tagság. és
nem igazán Van utánpót|ás a Íiata|abbak
kölébő|' Ennek kél oka s Van ega|ább'
is ahogy én álom ' az egy k az, hogy a
nyugdÍ]szabáy Vá|tozásáVa] ÍeIemeIke.
detl a nyugdíjkorhalár. Ez azza| jáí ' hogy
a kalonák nem a koíábban megszokott
ülemezéssel keíülnek nyugá||ományba'
hanem |assabban. így e|eve egy öt.hét
éves ldőszak kiesik a nyugdíjas.u|án'
pól|ásbó|' A ínásik pedig és ta|án ez
a sÚ|yosabb gond az a Íajtá Íásu|1ság
a | ia la|abb generációban'ami a|an az
55_65 éVes koíoszláiyt érlem -. hogy
nem érzik je|entisnek, íontosnak a Va'
|ahova larlozást. A nyugdíiba vonu|ás
és annak körÜ|ményei '  mindenkiné| egy
egyénilöíténel. Az sem mindegy. hogy
ki milyen szájízzel kerü|l ki a hadseíeg.
ből. Ny |Ván sokan Vo|tak o|yanok. akik
megkeseredve táVozlak. egyben e| js
Íordullak a katonaságti|' Azza| szembe.
sÜ ök néha, hogy nem ]gazán szivesen
gondo|nak Vissza aría az időszakra.
anrikoí e| ke |elt hagyn]!k az ak|ÍV hiva.
tásos páyát' A rossz é'éseik miatt nern
is érzik szÜkségét annak, hogy bárme.
|yik nyugdÍjascsopoÍthoz' .k|']bhoz. vagy
.egyesü|ethez csat|akozzanak' Keres'
núnk és meg ]s ke|j ta|á|nUnk hozzájuk
az !tat' és a ba]táÍsi közösségeknek ke|
íneg p|ibá|niUk elfeLedteh a nregpribá|'

Azokon a te|epÜ|éseken, aho| már
nincs a|aku|at. mert régóla megszLjnt a
kalonai szervezel. otl is vannak (marad-
tak) nyugdÚas katonák. Gyakor|ati|ag
ók még mindig épÍtői. össze|oqói annak

a kózÖsségnek' UgyanoLyan Íontosnak
iar|ják a mindennapos kapcso|aiokat' a
hagyományápo|ást, min| ha |enne mÖ.
göttük eqy a|aku|a|' A he yőrségi, tiszti
kLUbok átkeíÜllek az önkoíínányzatokh02'
A nyugdíjask|uboknak még ma is több
he|yen b'zlosilanak helyet. ahová Van
lehetőség eImenni' osszejónni. megtar
lania rendezvényekel' sajnos az ]s ]gaz.
hogy a korábbi megá |apodások e||enéÍe
Vannak lé|epü|ések. ahol az eIhélyezés

Tehál a szöVetség cé|ok Vá|tozatLanok.
Viszonl a Vi|ág Vá|tozik' az idő mÚ|ik' mert
egy negyéd éVszázad a|at| Vá|tozoit a
társada|om. és nagyon sokban Vá|lozon
a honvédség is. NekÚnk Úgy ke|] iovább'
v!nni. lovább épi|eni a szervezetünket.

hogy meg tudjunk Íe ejn ia ma kor kÖVe.
teIményeinek' kihívásainak' Ez nagyon
nehé2 fe|adat' A BEosZ e|ső |íz{izenö|
éVe mondhaló a ]egsikeíesebbnek. mert
vo| l  benne |endü|et ,  annak az ö r öme,
hogy i|yen szervezetet egyálta|án |ehel
mtjkÖdtetni' Nagyon sokat e|ér|ek, ne'
kÜnk efre a szi|árd a|apra építkezve ke||
tovább]épni' Az éÍdekegyeztetés' éÍdek'
Véde|em, amii annak idején a BEosz
kezdeményezet|. ma is mÚkÖdik a Hon.
Védségi Érdekégyéztető FórUmon' Ez
akkor is e|isÍnerésre mé|tó, ha ma már
nem tudunk oyan |átványos eredrírénye.
ket Íe|mulalni, mint a kezdeli éVekben
Vagy akárlíz tizenot éWe eze|ó||'

_ Az e|ért eredményekhez kapcso.
|ódva e|mondható, hogy a BEosz
ta|án egyik |egjeIentősebb kezdemé.
nyezése' a Ka|onanemzedékek Ia|á|.
kozóia'on|os évÍordu|óhoz élkezett...

A geneÍációs kéÍdés kapcsán. a kato
nanemzedékek ta á|kozója nagyon '"re
detie képze|és Vo|l' amikoÍ az első a|ka
lommaI megszefveziék' Idén októberben
lesz a 25' nemzedékita|á|kozó' ame|yen
|eÚ|nek egymássa| beszélgetni azok a
generációk, akik egy do|ogra tették Íe|
az é|etÚket, a haza védelméÍe' Ebben a
kéÍdésben te|jesen mindegy' hogy meIyik
kornak a liszlte, iiszthelyettesei vo lak, a
ka|ona mindig aÍra eskúdÖtt |e|' hogy az
é|ete árán ]s megvédj a hazái' Ezérl vo|t
jó 1992.ben az e|ső je]mondat, a ''Kézio
gás a honérl..' hogy az akkoriháíom ge.
neÍációt |eú|lesse egy aszlalhoz, békítse
ki ókel. Roppanl nagy do|og vo|t. hogy
eá meg is |udlák szeNezni
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A nemzedéki la]á|kozó egy hagyo.
mányos eseménnyé vá|1' betö|li azt a
hivatásl' amii az aapítók szántak neki.
Ám iti is múlik az idő. Abbó| a három
geneÍációbó ' akikrő| beszé|iünk. már
nagyon kevesen maÍadtak meq. Ne-
künk a kalonanemzedéki ta|á|kozóknak
új érte mezési ke|| adnunk' men a kÜ-
önböző tÖrténeImi korok nemzedékeit
egy azonos kor nemzedékei Vá|iják Íé|,
ame|ybe a Íiata|, az a|díV kdzépkorú és
á nyugdÚas kaionák taÍtoznak be|e. NeÍn
Íe|edve azt, am m]ati a katonanemzedékj
la|á|kozó éirejÖtl, m] így szere|nénk kjssé
átíormá|ni Vagy átérte|mezni a |a]á]kozá.
sok gondoIalságát'

szerelnénk fenntartani aa a perma-
nens ío|yamatot, hogy akik sok iudást
és tapaszta|atot gyűjlötek össze a
pá|yaíulásuk a|ait, át tudják adniaz uiá.
nuk köVetkező geneÍácjóknak' A szak.
mai tudás nagy kincs, az átadása pedig
köle esség' Azi szonam mondani' hogy
a kezdőkbó ]s nyugdíjasok |esznek' az
pedig egy nagyon jó do|og, amikoÍ máÍ
pá yakezdőként ludja' kik váÍnak Íá nyug
dijas éVelsorán, bizlos Lehet benne, hogy
nem íog egyedú| maradn '

|V| Ve| a katonanemzedéki la|á|kozónak
jub |euma |esz' szeÍetnénk ezt mé|tó
módon nregünnepe|ni' Kibóvítiúk a pÍog
ramolegy nemzetközi réssze|' ame yÍe
meghíVjUk a BEoSZ.sza| kapcsoLatban
á|]ó hason]ó, a környező oíszágokban

működó egyesÜ |elek vezetőil, képvise|ő
it- Szeretnénk komo|y' kózérdek|ődésre
számot tanó tartalomma| megtö|teni a
f órUmokat' szakmai megbeszé|ésekel'

Egy társada|mi szérvezet munkáját
mindig |e|entősen beÍo|yáso|ia, hogy
mi|yen á kápcso|ata a szakterü|el á|.
|ami irányíróiva|' a BEosz esetében
a Honvéde|mi Minisaér.umma|. Mi.
|yenek a kezdeli bényomásai eíÍő| az
együttműkódésrő|?

A Honvéde|mi Miniszéíium a szövet.
ség megalaku|ásátó| kezdve támogatja
szervézetünket- Álnézve a2 e|mÚ|t 25 éV
történéseit' Úgy |átom, hogy a minisaéíi
Um mindenkori Vezetése nagyon fontos
nak tar|otta és taÍlja a szöVetség cé|jait és
tevékenységét a nyugá||ományú kalonák
érdekképvise|ete' a katonai hagyományok
ápo|ása, a szociá|isan rászoru|takíó| va|ó
gondoskodlís ierén' szervézeti e|emei.
ve| mindén segitséget megad ez iíányÚ
Íe|adataink eredményes te1jesítéséhez'
Ugyanakkor az is elkell mondani, hogy
Vo|tak időszakok' amikor ez a ÉmogaÉs
e|éggé hu||ámzóvo|t. Gondo|junk Gsak a
20]0 ]2 kÓzÖttiidőkre' Az e|mÚ|i hóna.
pokban iöbb rendezvényen Vettem résá
a Honvéde|mi Minisaériumban, és kotÍekt
egyÜttműködést' segílőkészségel, szim.
pátiát tapasaa[am.

Az e|mú|t éVek soÍán tÖbbszÖr is fe|Ve'
tődötl a társ érdekvédő szervezeiekke|
kia|akítandó Viszony kérdése' és zaj|otlak

egyesíiési kísér|etek is a BEosZ és a
HoKosZ kÓzii|' onnek miaz á||áspontja

Az a Vé|eményem, hogy ami néÍn
kíVánalos, aa nem szabad erő|tetni'
Arra törekszünk, hogy a Hosz.sza|, a
HoDosZ sza|, a HoKosz'sza és
más társada|mi szérvezelekké| a |ehé.
tő |egharmonikusabb együtiműködést
a|akílsuk ki' egyeztessünk minden o|yan
Íontos kérdésben' ame|yel a tagságunk
érdekében képv seLnÜnk ke||' szeretnénk
érzékenységet mutaini a lársszerveze.
tek prob|émái iránt és megosztaniVe|ük
a ná]unk je|entkező gondokat' Ha ném
azza| fog|a|kozunk, hogy miként 9yűrjük
|e egymást, sokka| eredményesebbek
Iehetünk a va|ódi prob|émák mego|dása
terü|elén'

Van-e máÍ az e|nökségnek e|gon-
do|ása a BEosz iövóbeni Íe|adatait
i||etően?

Teímészetesen jgen' A szöVetség Ta'
nácsadó Teslü|etéve| az ősz Ío|yamán
do|gozzuk ki a BEOSZ négy éVre szó|ó
slralégiai koncepciójál. Az összeáL|ított
eIgondo|ásl a tagszervezeteink íészére
megkÜ|djük, hogy a|kossanak íó|a vé|e
ményt' ame|yeket az e|nökségünk a ta
nácsadó teslü|ette| karö|tve összegez, és
a2 így kia|akílotl tervezetel a iöVő éVi kü -
döttgyÚ|és |ogja megv]lahi és jóVáhagyni'

KÖszönóm a beszé|getést|
GFÓF FERENC
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UJ PARANCSNOK KINEVEZESE

Auguszlus e|sejélő HuszáÍ János
Vezérőrnagy tÓ1 be az MH ossz'
haderőnemi Parancsnokság paÍancs.
noki beoszlását' A székesfehérVáron

megtar|o l t  k ineVezési  i ]nnepsé'
gen dr.  Sjmicskó |stván honvédel '
ríri miniszter ku csÍon1osságÚnak
nevezle a tábornok Új beosztásál'

A honvédeImj lárca vezeló ie
beszédében é|mondia:  Huszár
János VezérőÍnagy Végigjáda a
katonai  rang]éirá i  és személyé.
ben íátermel lparancsnoka lesz a
kalonai szeNezetnek' Hozzáleite:
Vé|eménye szer in la jó  Vezető két
]egÍonlosabb ismérve az' hogy
t]sz|án tudja k i tÚzn iaz e|érendő
ce|okai '  és ennek éídekében enr '
patikUs hozzáá||ássaI maga mögé
1Udja á|| i lan az á|ta|a vezetet l  á| .

DíszpoIgór

A HONVEDELEM
ES A VAROS SZOLGAI-ATABAN

I Uiközigozgotósi
| óIlomtitkór

Dr' ÁdeÍ János köztársasági e|nök
szeptember 16'án' pénteken adta
át a közigazgatási á||amtitkári ki
nevezési okmányt dÍ' FiÍicz Lász.
lónak, a Honvéde|mi Minisaérium
korábbi VédeIemgazdaságért íeIe.
iós he|yeites á||amtilkáÍának'

A sándoFpa|otában megtarlott
ünnepségen részt Vetl dÍ' simicskó
|stván honvéde|mi minisaér is'

FoTó: BBUA NoÉM (MT|)

Naszvagyi Vilmosl, a Honvéd EgyÜites
FérÍjkaÍának szi isláját, a Ba|ass Bá|jni
Bajiársi EgyesÜ|et kaínagyát' a IV' ker!
lei ku|lurá is é|etéért Végzetl munkájáért a
keru|et díszpo|gári címéVe tÜntei1e ki az

P trrgF FÉÉEN. NY' EzuEDEs
FoTo: K sEu.NAGY FEFÉN.

Nemzet i  ÜnnepÜnk, augusztus 20 a a ka lmábó| székésÍehéNáí
Városa..Pro c V]tate.' dÚja| tÜntette ki dr Górög |s|ván ny' ezledesl' a
pákozdj Katonai Em|ékpark (KE|úPP) Üqyvezetójét' a Honvédség és
Tá 'sadé|on Bd'; ' '  Ko 'oL o|5/;90 '  s , ,o 'Él<.g".é. é|Ar ö le

Az e|ismerés átadása e őtt Íe|o Vasoit mé latás szeíint dí' Gölög
|slván nyugá||ományÚ ezredes igazi kÓzÓsségi embér' akltöbb ínint
kel eú]zede sze.Vezi a HTBK székesÍehérváI szervezelének é elél'
Nevéhez kÓtód ik az 1996.ban Út iára ndí lott , .Fehérvár k öszÖnt i
katonáii,'című rendezvénysorozat' ame|y mmár tÍz esztendeie a
Város egyik meghatározó plogíamja, TeVékenysége eÍedménye.
kén1]étrejötl és ío|yamatosan bővül a Pákozdi Kalonal Em|ékpark'
A KE|úPP Ügyvezelő]ének dr' cser Pa kovics Andíás' SzékésÍehér
VáI po|gármesteÍe adta á1az elismerésl'

,ü,uo,u,,,



M ERDEKEGYEZTETES NYARI
MENETRENDJE
Az érdekegyéztetés szempontjábó| a
nyári időszak ália|ában csendesebben
le|ik, mosl mégis lÓbb ü|ésrő| is bészá.
mo|hatok' Részben a HEF munkájáró|'
iovábbá az ehhez szorosan kapcsoiódó
megbeszé|ésekrő|, me|yek az e|mÚ|t he
tekben zajlottak.

A Honvéde|mi Érdekegyeaető Fó
rurn június 13.án megtartott második
negyedéves ú|ésén három témát táF
gya|tak. A kalonai é|e1pá|yamode|| ||' és a
||]' pi||éÍéró ' a köza|ka|mazotli á||omány
bérhe|yzetérő| a honvéde|mi pót|ék beve
zetéséi köVetően' Va|aminla H|\'{ és MH
áiszervezéséVé| és a Honvéd Vezérkar
áia akításáVa| kapcso|alban hanqzolt e|
lájékoaatás' Az ü|ésen a munká]tatói
o|da| képvise etében VarghaTamás HM
po itikai á||amtitkár' m]niszlerhe|yetles és
a nap Íendilémák szaklerü|eleinek veze
lői Vo|tak jéen' A munkavá||a|ói o|da|on
a HosZ és HoDosZ Vezetői me||etla
BEosZ részérő| Hazuga Káro|y ny' a|
lábornagy e|nÖk' sztanó Zsuzsanna ny'
őrnagy a|e|nök és Ga]|ó |sfuán ny' ezredes
Ügyvivó Vetiek részt a megbeszé|ésen'
Napirend e|óit a munkavá||a|ói o|da| Íészé
rő|kérésként hangzolt e|' hogy a kö tség
Vetési számok és a2 adójogszabá|yok váL.
lozásának ismeretében a 2o17' éVi béíen
kíVÜ|i jutlalások tárgya|ásai mihamaíabb
kezdódienek e|' A kéÍésse| Vargha Tamás
m niszterhe]yetles egyeléÍteit. és a lárgya.
Lások megkezdéséÍe tett ígéÍeiet, majd
megkezdódött a napilend sze nti munka'

A katona] életpályamode|] I|' pi|]éíéíő|,
a |akhatás] |ámogatás rendszeléíő| ílásos
anyag, míg a k]a|akítandó |l1' pi||érrő|-az
önhibá]ukon kíVú| kivá|iak egzisztenciá|is
bz|onságánakrendszere szóbeIitájé.
koztalás történt. Ennek soÍán e|hangzolt'
hogy a tárcán be ü| íolyik a kido|gozói
munka és zaj|anak a láícaközi eqyeae
tések' A munkavá||a|ói o|da| részéró| a

HosZ e|nöke e|moncía' hogy a kaionaiál
]omány köíében mindkét témakóÍben igen
nagy a VáÍakozás' A |akhalási lámogatás
kapcsán Íe|men]|t a |akáse|idegen ítesek
kérdése' kü|ÖnÖsen abban az összéíÜg'
qésben, hogy ezen a terÜ|eten éVek óta
nincs e]őre|épés Sokan máÍ korábban
e|ókészÍtetl ügyekben is váÍakoznak a
dÖntések megszü|etéséíe, A szo|gá|tatá
si Íendszer kia|akításáva| kapcso|atosan
e|hangzott' hogy a rendszeínek o|yan
é|ethe|yzetekré ké|| megoIdást (e||átási
Íormát)adni' amikor a katona önhibáján
kívú| Vá|ik a|ka|matlanná a katonai szo|.
gálatía' A kérdés további egyeaelésére a
tárca Íészérő|- íöVid hataridóve| szak
ér|ői megbeszé|ést javaso|tak, me|yet a
munkavá||a]ói o|da| is |ontosnak tarlott. Az
ü|és második napiréndjéhez a HoDoSz
e|nóke tett észrevéte|eke|, me|ynek soíán
íész|etesen Íe|viio|ta a kÖza|ka|mazotti
á||omány bérhe|yzelét és ráVilágított aÍra,
hogy a béÍrendezés hosszú távon e|kerúl
hetetlen' Végezelü| tajékozla1ás hangzotl
e| a Honvédeimi lúinisztérium és hátlérin
tézményeinek átszervezésével, Valaminl
a l'4agyaÍ Honvédség, i|]ető|eg a Honvéd
Vezérkar áta|akíkisáva| kapcso|atban' Az
eIhangzohák után lekinletteI arra. hogy
a Vá|tozások a MN HKNYP szeÍVezetét
is ériniik _ a BEosZ e|nöke kérdezte
meg, hogy az érdekvédé|mi íe|adatokat

éíintően Várható e hatásköri Vá|tozás'
A Vá|aszadó e|mondla, hogy ezen a ielü.
|elen vá|lozást nem terveznek. a fo yaÍna.

Néhány nappa| a HEF ü ését köVetőn
megkezdódön a kido|gozói r.unka egyez
letése az é|etpá|yamode|| |||. pi||éréVe|
kapcso|alosan' A HM Humánpo itikai Fő.
osaáy főosaá yvezetője á|ta| vezelett
megbeszé|ésen a BEosz |észéó| ez
a|ka|omÍna| Esküdt Lajos ny. ezredes, e.
nökhe|yetles Vett részt' Az érdekképvse'
|eti szeNek képvise|óiaííó| kaptak vázla
iosan t4ékoaatási' Ínelyekazok a pontok,
ame|yek mentén a kido|gozój munka e|in.
du|t' A kalonai é|etpá|yamode|| a jeIenIeg l
aKÍV á||ományt ér]nli, ezérl az e|őkészílő
munka során íó|eg a HOSZ munkája a
méNadó, azonban a BEoSZ ban löbben
is Vannak korábban ezen a szakterü|eten
doIgozó szakemberék, ézén támogalá
sunkka| és aktÍv kÖzreműkÖdésse tudjlrk
a munkátsegí1eni'

|dőközben sajnos szomoÍú al(ua|iiá.
sa is |et iovábbi kéídések Íe|Vetésének,
mive|a Hortobágyon töíénl tűzsze rész
ba|esetben a négy elhUnyt hósiha|ott ka
tona me||etl bizony vo|t súyosan séíÜ|lka
tona is' A Íe|gyógyu|ása ulán kérdéses a
lovábbiszo|gáat ]ehetősége Vagy a meg.
'Á|hetésl biaosÍtó e]átás' A baIeseii' i||eive
a Íokkantsági e||átás megí1éésem szeÍint
a jelen|egi rendszerben csak Íészben
mego|dás, és a Hjt' szabá]ya fő|eg a ká.
térítes rcndszerében tud támogatásl nyú]
tani. A káiéríiés e||átásként Úáradék) löl'
ténó megítéése hosszÚ táVon mindkét fé]
számára ío|yamalos tárgya|ási (megújí|á'
si) kényszeítje]ent, amiaz adotl he|yzetei
tekinive nem nevezhető kedvezó mego|
dásnak' Hasonjó a he|yzet ahozzátadazó
e||átások Vonatkozásában is' éppen ezérl
nekem ma is az aVé|eményem, hogy neín
tartom e|egendőnek a 2o1.] U|án kialaku]l
és csak a po gári szabá|yokra épÜ|ő e|á.
tási rendszeít. Amikoí az e|álások h ányá'
ra gondolok' most csak a |egakluá|jsabb
kérdésÍő| beszéltém' és nem ejtetieín
szót azokró|, akik nem ba|esel során, de
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a szo|gá|at a|alt' annek jg||sínzői kövs|.
keaébgn Vá|nak a|ka|mat|anná, Vagy át.
sz€ruezósok köV6tkeztób6n kerülnek Vá.
lasztási kényszerhe|yzotbe. Eppen ezér|
nagy íontosságú és komo|y íé|e|ősséget
is magába fogla|ó kérdésnektartom az
é|6tpályamode|| ez€n pi||één9k a kido|.
gozói munkájál'

ToVább|épVé az essmónyékb€n,
ugyancsak jú|ius hTnapban lör|ént,az
a szakmai egy6a€tás, me|yet a HEF-
ü|ós6n kezdeményozetl a munkavá||a|ói
o|da| a 20'17. évi bér6n kívÜ|i juttatások
kéldésébén' A Hlú Véde|emgazdasági

Hivata| vezetó szakombereive| Ío|y|atott
mogbeszé|ésen az érd€kképvise|eli szér
vek Vezetői ismer|ették a béren kívÜ|ijut.
|elásokra vona|ko2ó iavas|ataika1, m6|y6k
szgrint kólik, hogy a koÉbbiakhoz hason.
|ó méítékű juttatásokía |6gyen |ehetóség'
A Hlú VGH Íóigazgalója megerósílette'
hogy a béÍen kÍVü|ijuttatás rendsz€ré.
n6k megújítása során az e|sőd|eges cél
lovábbra is a2, hogy a |ehetó |égjobban
igazodjon a katonák és a civi| a|ka|ma.
zottak igényeih€z' Ebb€n a lémában a
munka az őszi időszakban lovábbiszak.
mai egyeaelésekke| lolytatódik.

VégezettjI a szélvézeti kérdésekhez
sgy gondo|at' Ta|án mile ez az Írás m6g.
i6|enjk' már a szeNezeti Változások kér'
Ctéseiben is történik előre|éDés' és már
tudhatjuk' hogyan a|aku|tak azok a lúH
HKNYP-l érin|ó szérvezBli kérdésgk. me.
|yek igen érzékenyen élinlik a köze| 30
€zer gondoskodási köÍbé tartozó nyug.
á|lományÚ katonát és hozzáénozóikal'
akikaz éld6kvád6|mi ilodákon keresztü|
tudnak közvet|6n é|ó kapcso|atot tartani'

saANó zsuzsNÁ W' TioY.

FOLYAMATOS UZEM
A2 e nökség még a májusi a|aku|ó ü|ésén
döniött arró|' hogy a négyéVes cik|Us k€z.
deti idószakában a í€|adatok áttekinlése
és a közös munka kia|ekÍtása éldské'
ben |ega|ább havonla tartanak megbe.
szé|ás€két' Bár a nyári idószak sokak
számára programokka| zsúfolt heteke|'
más irányú kölel €zó e|íog|a|tságot vagy
a csa|áddal tö|töti kikapcso|ódás idejét
i6|6nt6tt6' a rendszeres Ü ésék időszake
n€m á||t mag' és a májusi Ü|és| köv€lógn
június 14.én ésjú|ius 26.án is to|jos 6|.
nökségi ülésl tar|ottunk'

Mindkét ü|és a|ka|máva| e|6szÖr
Hazuga Káro|y ny. a|tábornagy' e|nók be.
számo|ója hangzotl e| az e|ózó idószak
eseményeirő|' majd lájékoáatásl kaplak
az E|nökség lagjái a szövglség gazda.
6á9| he|yz€lélő|' mg|ygt Völös Lászlóné
ny' €2Í9d€s' a|é|nök térjoszett elő' Az
g|nökság m.ndkót ü|ésán foglalkozott
lámogatások megvitatásáva|' és bár a
kér6|mek beadási idószaka régen |ejárt'
s áz e|nÖkség a kövelkazel€sség e|ve
m6||étt vokso|t' mégis mInd6n aIka|ommaI
Vétódtok fe| o|yan Ügygk' mslygk újbó|i
t&gya|ást igényg|tgk' tJgyancsak mindkót
a|ka|omma| Íog|alkozott az e|nökség a
munka. és rendezvényteru összeá||ílásá.
va|. MáÍ az e|s6 a|ka|omma|is tárgya||a a
xXV. Jubileumi Katonangmzedéki Ta|á|-

kozó é|ókészílésénék kéldésél, aminrk
e|óleíoszIóje Esküdt Lajos ny. ezledés
€|nökhe|yettos vo|t. Az e|nökség tagjai
a Fa|Ügye|ő Bizottság e|nökétő|' i||etve
a Tanácsadó Testü|ét titkárátó| kaptak
lájékoaatást a máius' i|lelvé iúnius hó-
napban megúanon alaku|ó ülésekíő| ós a
munka megkozdésérő|.

A június 14-si Ü|és a|ka|mával az e|nók
lész|€tos táiékoaatást adott az előző
napon megtartott HÉF.ü|ésen elhangzo|.
takró|. Az e|nökségi ü|és egyik kiéme|t
napir€ndje vo|t á munkabizoltságok és
munkacsoporlok óssz6tét6|éÍő|, va|aminl
az Ügyvivók és a TanácsadT Testü|6t
lagjainak Íelkérésérő| történő döntés'
mivel 62 a későbbi munkára is komo|y
kihalássa| van. Azóta a javaso|l sz€mé.
|y€k többsége az €|nókség fe|kérésére
pozilív vá|asá adott, és Íészben mál bé
is kapcso|ódtak a munkába' Az ü|és meg.
híVott vendégé szabó Józsel ezled€s'
a HVK szgmé|yügyi csoportÍőnökség
HumánszoIgá|al. osáá|y osáá|Wezetó'
je vo|i, akibizakodását f€jeáe ki' hogy
a jó kapcsolatok kia|ákílásával a közös
munka továbbra is érédményes |ész. Az
é|hangzott elóadása soán részlétss tá-
iékoaalást adott a tárca éÍdekvédélmi
lévákenységóíó|' ás biáat|a az e|nökség
lagjait' hogy a témában fe|ve16dó kérdé.

s6ikke|' gondjaikka| keressék az osz|á|y
szakemberei|, akik szíVésen á||nek lén.

A jú|ius 26.án |6zaj|ott ü|és napircndje
is igen Íontos lémákat érintetlek. Ez al
ka|omma| a bajtáísi ogyütlérzés kiÍejezé.
s6ként az e|nökség |agjai kegye|ette| €m.
|ékeáek meg a jú|ius .!.jén a hor|obágyi
t|jzszerész ba|osétbon é|hun\,.t hósi ha|ott
katonákró|, majd áttérték a nap|lendi
kérdések tárgya|ásáÉ' Az é|őz€l €s Vé|g"
ményszéseket kövélően ezútta| már Vég.
|6g6sÍtettük ós e|íogadtuk a2 szMsz-t'
i||etve a BEosz E|nökségének az év
végéig szó|ó munketérvét' A pénzÜgyi
|émák kózÜ| kiemé|kedett a tagszöVgtsá.
gékhez lartozó szeruszotok támogalási
kéré|meinek s bkáLása, Va|amint a jub |e.
umi évloldu|óka| ünn6p|ó tagogy6sü|6|ek
támogatási lgndsz6rének megújÍ|ásávaI
kapcso|alos javas|atok megvitatása' Ez
u|óbbi kérdést az tétt€ indoko|ttá - mint
az a BEosz ápri|isi kÜ|dötlgyűIésén is
e|hangzott -' hogy az évek óla azonos
mértékű legdíjb6íizétás6k mo||stl' a jubi"
léumi támogalás címon kilize16tl kiadá.
sok összégé lolyamatosan növokszik'
A támogatási r€ndszer megújításála ö1
pénzÜgyi|eg kjdo|gozotl változatot leí.
jesáettek e|ő. Az glnókség tagjai a Vila
solán va|am€nnyi váIlozathoz tudtak
árvékét és elIenéruekét f oIsolakoztatni'
végü| az egysógés összegű lámogatás
m€||stt döntötték. A döntés érté|méb€n
2017' januáÍ 1.tő|' a BEosz ta9egy93ü.
|etei és szervezol€i a 10 éVes iubi|eumi
év|6| kezdódóen' minden ölödik jubi|gumi
évben egységesen 30 gzeí Fl pénzbe|i
támogatásl, és |ega|ább BEosz-szjntű
6lkö|csi o| jsm€rést kapnak'

A jú|iusi ü|ósrn dönlöt|ek arró| is' hogy
|ogköze|ebb szep|6mber hónapban |a|á|.
koznak, amikor is a torvek szerint az ak-
tuá|is íe|adatok hel|olt' a tagszóvelségék
he|vzetének é|émzése ós a BEosz más
civi| szeívezelekkgl meg|éVó kapcso|atai.
nak áttekinléso koru|het napÍendre'
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ULESEZETT M IDOSUGYI
MU N KACSOPORT
Az Idősügyi Munkacsoport (korábban
|dősÜgyi Tanács) e|nÖke Vargha Tamás
á||am1itkáÍ, miniszterheyeites' Iiikára
Szabó Józseí ezredes, a HVK szemé]y.
zeti csopoÍÍőnokség oszá|}./ézetője'
lagjaia BEoSZ' HoKosz, HoDosZ és
a Hosz á|ta|deegá|i kélkéi Íő' A munka.
csoporl á|ta|ában negyedéVente Ü|ésezik,
nap Íendjén a gondoskodási kÖrbe iar|o.
zókal éíintő |€giontosabb kérdések szele.
pehek, meyekÍe az éÍintett szervezetek
lesznek javas alot.

Az ü ésen a BEosZ kezdeményezé.
séíe is' a Honvédkórhaz beteqe||átási
íendszere volt napirenden' Az ü|ésen az
á||aÍntilkárt LázárTakács Kata|jn' a HM
Társada|mi Kapcso atok H ivata| főjgazga.
toja képvise|te' A nap]Íend eőadóiaz MH
Egészségügyi Közponl (a továbbiakban:
N4H EK) íészéÍőldr' N4uzsay ||dikó oÍVos
ezredes, az EgészségÜgyi SzeÍVezési |n.
tézet igazgatója és Nik né Gá|dony] Edina.
az l/H EK gazdasági igazgatója Vo|iak,
akik megvá|aszo|1ák az írásban iellett kéF
déseket, rna]d á|ta|ános ismeÍtelől adtak a
kirház levékenységéÍő|'

A Rehabi|itációs ln1ézetekben Íizelen.
dó eme l szintű szo|gá|latás dÍjának (napi
1500 Ft) jogszabá|yi a|apja vo|t az e]ső
kérdés, mert sok he|yÍő jeez1ék egyet
nenr énésÜkela dü fizetéséVe| kapcso|aL
ban, és sokan megkérdójeIeaék ennek
jogszerűségél' A gazdaság igazgaló asz.
szony Válaszát pontosan píóbáom vissza
adni:,,a köte|ezó egészségbiáosílás e||á'
tásairó|szi|ó 1997' évi LXXX|||' lőNény
23lA.25' s.ában haláíozlák meg a kiegé
szítő téríÉsidÚak szabá|yail' E rne||etl az
egészségÜgyi szo|gá tatások nyÚilásához
szÜ kséges szakmai rninimu mÍe té1e|ekíő|
szó|ó 60/2003' EszcsN,l rende|et e|őírá.
sai az ]rányadóak'

A Rehabi|taciós lntézeiekben az 1500
Flos eme|t szo]gá|latás] díjat a Íenntarló
HonvédeImi I\,'|lnisztérium kiÍejezett kéíé'
sére Vezetlék be' Az egészségügyre foÍ.
dí|ható ÍoÍrások 2009 óta nem eme|ked.
|ek, azonban az áreme|kedések hatasail
megérzik- Ezért íontos, hogy azintézmény
saját bevéie|einek növe|éséve| javítsák
az el|átási kÖrülnrények és szoIgá|talasok

A Rehabi|itációs Inlézelekben nyújtott
eme|tsz ntű e||áiás más egészségÜgyiin.

tézmények a|apszinlű e||átásához képési
magába Íogialja áz a|ábbiakal:

Eihe|yezés egyedi berendezésű, kom'
f ortos' tv.készÜ|ékke| és kábe|leIevíziós
szoIgá|iatássa|, te|eíonkészü|ékke|, va
|aínint hŰtószekÍénnye|e||álott 1 vagy 2
ágyas íüídószobás (kórteremben)i koíát'
Ian interne1.hozzáféÍés (WIF|); keze|ő|e'
pedói paíko]ás az inlézel teri]|etén (Íe|té
ié|ekhez kÖlött őÍzötl parko|ó),ezenie|L]|
HéVízen kÜ|ön térítésidÍ e||enében, kü|ön

Az egészségÜgyÍ e||álás megkezdése
e|ótt a Hl\'4 |JKF'en keresaü|a honvéde|mi
minlsáenől(a szociá|is he|yzeÍe va|ó te'
kinlette|) kére|mezheti az eme|t szo|gá|ta
tásidíj e|engedése, i||' méísék|ése. A mé|.
tányosság gyakor|ásának jogkörét a HM
közigazgalísi á||amlitkarhoz delegá|ták','
A vá|asz szakszerű és egyérte|mű Vo|l'
mégis nagy vitálvá|tott ki, de a dönlést
iudomásu| Vettük' a2za|' hogy |ega|ább a
|egrászoru||,abbak kére|mezhetik a térílés.
Ínentességet'

Dr' Baífay Bá|int' a HM Jogi |gazgatá.
si Főosáá|y főoszlá|yvézelő. he|yetlese
je|eáe. hogy a térítésmentességíó szóó
dÖnlést a Honvéde|mi Köz|önyben még
nern hirdeiték ki' E|mondla' hogy a 1éíí'
iésidí e||enében igénybe vehetó egyes
egészségügyi szo|gá|talísok téíÍtési d íá.
|ó| szó|ó 2a4/1997 ' KoÍm' Íende|el sza'
bá|yozza aÁ' hogy az egészségügyi szo|.
gá|tató és Íennlartója mi|yen fe|téle|ekke|
kéÍheti a kiegészitő térí|ési díjat.

szinte minden fórUmon, lalá|kozókon,
baÍáti beszé|gelések során felmerü| a
kéÍdés: |t4itő] Honvédkórhfu a HonVédkóF
ház? Hosszada]mas a sÜÍgősségi e||álás'
az ambu|áns keze]ésekre a várakozási
Ídől nem |ehet kivárni' sokszo| az e|ő.
jegyzésen kapott időponlokai sem taniák
be. Az igazgató asszony Vá|aszát is 1ö-
Íékszern pontosan visszaadni' e|mondla:
'az egyes kózpontosílot| egészségÜgyi
szo|gáltalók á|ta| nyújlott szo|gá|tat.ások
igénybevéte|érő|, va|amint a kÜ|ön meg.
halározotl szemé|yek lekinlelében íenn.
á|ló égészségügyi el|át.ás Íendjérő| szó|ó
175 /2007' KoÍm' Íende|et mega|kot.ísa.
kor az összes e|ődinlézmény le|jes igény.
jogosu|li körét iigyé|embe ke||ett venni'
Ezén Vannak az anomá|iák' A MÁV kór'
hinak1ág vo|t az igényjogosuÍti köre. A

löbblek egyébkénl sajnos a ma napig Úgy
éÍzik, hogy e|vetlék tő|ük a kóÍházukat','
A sürgősségi belegel|átás kérdésére e|
mondta ',a sÜrgősség e||á1ás1a szakrna
szabá|yal szerint ke|l Végezni, e|őszöía
]egsÚ|yosabb betegelke|l e||átni' A sÜÍ
gósség Betege||áló Cenlrurrba ál|agosan
]50.180 íó éÍkezik naponla, és va|óban
e|képze hető 8_10 órás Várakozás, merl
a betegek 6o%.ának nem ide' hanem a
háiorvoshoz ke]ene Ínennie' Píóbá|iák a
szo|gá|atban |éVő aKíV á||ományúakat az
oszá|yozási kategóÍiáiukban e órevenni'
de nern épheiik ál az osaá|yozás kategó'

E lémában is nagy Vita bonlakozott ki,
aminek során elhangzott' hogy a kalonák
is e mondhatják' é|veiték akó|ház]kat,
mer| évekig nem Vo|l i||etményemelés'
meÍt ke||et a pénz a kórház.rekonstrukci.
óÍa' Kifogásolták' hogy pé|dáu| a l'4ÁV'ná|
a nyugdÚpénaári iagok is gényjogosu lak
|ettek, á|ta|ában kÖnnyebb az igényjogo'
sultság igazo|ása részükrő|' A fe|szó|a.
|ók a |egnagyobb prob|émának a közel
másfé] mi] ós igényjogosu |i kört tartották'
ugyanakkor kimaÍadtak a ny!gál|ományú
kalonák nagykorú gyeÍmekei, Fe]Vetődött
a Vonatkozó Komr' rende|et fe]ü|V]zsgá|a.

Kérdés vot, hogy mennyi a kórház
adósságá ománya: a Vá]asz azvo|i' hogy
2015 decembeÍében 2 mi||iárd' 2016 ápr.
|isában 3,2 mi||iáId Íoínl Vo|' (KéÍdéskén|
letlem íe|' hogy a BM és a MAv hozzájá.
ru|'e a kóÍház adósságál|ománya csök.
kentéséhez, de erÍe nem kap|am, nem ls
váÍlaÍn vá asa')

Az e||álásla szoÍu|ók la|án |egÍontosabb
1émája aváíó|lsla Vo|l' E téren az osztá'
|yokat rész|etesén e|emezve csökkenő
lendenciáíó| számo|iak be' KÖszönhe|ően
a ElMlv4l miniszleÍi pÍogramnak' az oEP
álta| engedé|yezett megnöVe|| kerelnek,
lovábbá, hogy beje|enlkg zeÍ a kó|ház a
Váró|ista.csökkentő píogíamba, aÍne|y
keíel te|jesílése beiejezés e]őtl á '

Az e||á1ás íontos teíÜ|€to az orvosok és
szakdoIgozók he|yzeté' TéteIesen ismeF
lették szakleíú|elenként a be|épők-ki|épők
számáti 61 oíVos, 178 szakdo|gozó épetÍ
ki' ezze|szemben 98 oívos és 257 szak'
do|gozó élkezett. Úgy értéke|ték, hogy
a munkavál|a|ók szeretnek a kóíházban
dolgozni.

Az ü|ésen sok más kéídés és Vá|asz is
e|hangzoll, p|' a béíezésíó, aíiala|ok be'
i||eszkedésérő|' a nyugdíjban |éVő ofuosok
íog|a|koáa|ásáró]'
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UJ ALAPOKON AZ ONKENTES
TARTALEKOS RENDSZER
Ujjászervezik a Magyar Honvédség
tarla ékos rendszeíét és Új aapok
ra he|yezik a kiképzést mondta e|
dI' S mlcski |stván honvéde|mi mjniszter
szentendÍén, az [,1H A|liszti Akádémján
tartott sajtótá]ékoztalón' A szentendrei
Laktanyában egy Ú]' 'képezd a kiképzőt,
jeILegű módszeltani fogIakozássorozai
kezdódöti. amelynek céja, hogy a jóVó
Önkéntes tarla|ékosa nak Ieendó kiképzó
Íe|készÜ |ressenek és megfe]e|jenek a
rnegÚju ó íendszer köVeteIményeinek'
.'A cé|Unk az, hogy teíÜ|eti e|ven a
lerÜ|etl Véde|met vjsszaeme|Ve a biz
1onsági gondo kodásunkba Újjászer
Vezztik a Magyar HonVédség tarla|ékos
rendszeÍé|', - mondta dí' simicskó |st
Ván' Hozzátétte: ,Ázt szeíelnénk, hogy
mind a 197 járásban Iegyenek larta|é
kos aegységek, ame|yek, ha bármi
bajtóriénik' hadra foghalóak és segítjk
a rendórség, Va am nt a hivatásos és
a szerződéses á|omány munkáját ''

A honvédelmi rniniszter úgy Íoga|ma.
zott, hogy ez nemcsak katonaszakínai
Íe]adat' ,,A haza véde|me nemzet] Ügy.
Ezéd |ehetővé ke|| lenni, hogy ha Va
|akj Önkéntes a|apon kÍVán csa1|akozni
a haza véde|mének nemes Ügyéhéz,
akkor aa megtehesse" - mondta.

Dí' Sim cskó |slván azt is hangsú|yozta,
hogy a Magyar Honvédségben fontos
az átiárhatóság, így az Ónkénies |aria.
ékosok száÍnáÍa e éÍhetőVé Vá ik, hogy
szezódéses Vagy hivaiásos á|]omány.
ban ío|ytalhassák a haza szolgá|atát'
AÍa számílanak' hogy a megúju|ó taF
Ia|ékos íendszeÍe íoÍmá|hatóVá vá|ik a
közgondoIkodás, és a Íiala|ok kÖrében
megerósöd k a haza iránti szeÍetei'
Az N,4H A tiszli Akadémián megrendez-At1
nródszertan] kiképzést kÖVetően a meg.
alaku|ó kiképzőszázadok eendő k]kép.
zóiosszesen lÍz megyében a lv]agyar
Honvédségheyőrségejben kezdikmeg
a mUnkát, ok fog|a|koznak majd az Újon.
nan bevonuló önkénles tata|ékosokka '
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M ESZAK-ALFOLDI REGIO MULTJA
ES JELENE
szÖvetség Ünk íelfe|é íVe|ő é]etében egy
íonios á omás Vo|t a Íégiók |éÍehozása'
mega|akitása' Ma már a Szövetségben
műkÖdő régióknak is Van törlénetúk. Kia|a.
ku|iak azok a munkaformák' egyéni sajá.
tosságok, ame]yekel kezdelb€n s akárma
is beío|yáso|nak a korábbi djsz|okációk' a
gyarapodó iagszeruezelek és azok Vezetői'

Régiónkban négy, úgynevezett nyug'
á||ományú k|ub Vo|laz a|apÍló, s az idők
fo|yamán, a szÖVelség tagépítő munkája
eredményeképpen, kiIenc tagszervezét
mondhaita magát a Szövetség lagjának.
Megá |apíthaijuk, hogy többen Votak a
be|épők. rnint az a|apitók' Szervezeteink
és tagjaink Íogyása Úgy tűnik' megá||ít
hatat]an' Néhány éVe, é|öíegedés Ío|y
lán megszűnt a Tahy Bé|a VeleÍánrepú|ő
EgyesÚ|et úgy' hogy hagyott rnaga után
póto]hatalan énékekel' Em|ékÜkei őft ia
nyíregyházi temetőben az jmpozáns sza'
bocsi Bepü|ők Em|ékmŰve, s munkás
ságuk eredményekénl s ismerl szabo|cs
repü|ó. és űÍhajós mÚ|tja'

A íendszeruá|iás utáni új civiI szerve
zetek közü| a nyíregyházi Nyííi Honvéd ,
szabo|csi N,4űszaki Hagyo fiányőrző Baj
láísi, Vaiányi Lajos Bajláísi, Tahy Bé|a
VeleránÍepÚő EgyesÜ|etek és a Nyirbáto.i
Halárórök NyugdÚasai K|Ubja Új színeket
hoztak a ma már 45 éves mú|tta| és nagy
hagyományokkaI rendeIkező szeNezetek
alkotla rég óba. A régiek és újak' a kato
nák' határőrök, Vasulasok' a |égvédelmiek'
ÍepÜ|őiér.kiszoigá|ók és |öVészek közótt
a kÖzös nevezől, a hagyomán}.teremtót
a spolrban ta|á|luk meg' Ezl a szöVetséq
Vezetése sohasem toeíáta ke|]ően- Né'
|rány he|yzeti e|őnyben |évő régió lisae.
|eiremé|tó íendezvényei me||ett iil mindig
meg kel]ett küzdeni a bajtársi egyÜt1]étet
eredményező hajdúhadházi |övészelek,
a nyÍ.oátorl bóWIingversenyek' a misko|ci
boruersenyek és a nyíÍegyhái tekeverse.
nyek tárnogalásáérl, elismeÍéséért'

csak tíz éVre is visszatekintve egy.
harmadda| csökkeni az egyéni tagjaink
száma' EIha|álozofl iagtársalnk jó| műkö.
dó közösségekbő| táVoztak az égi had.
színtérre' s Visszamaradt csa|ádtagjaikal
is a közösségek szeÍeteie segítétte át
a nehézségéken- Tagépílő munkánk a
szÖVeiségben e]|aposodott' Régiónkban

az Új színt hozó egyesü|eték is ma már
10' 15, 20 éves é\,Íordu|óikat Ünnep|ik,
s gyaíapodnak a he|yj közÖsségek álta|
adományozott e|ismerő zász|ók' Leg
Ulibb a nyíÍtlálori haláÍőÍÖk Íészesü|lek a
VáÍos eIismeíésében'

TagszeÍvezeteink és szÖvetségÜnk
é|eiét is szÍnesítik, teszjk tarta|masabbá
nemzelközi kapcso|ataink. Négy szeNe
zetÜnk ápo| íormális kapcso|alol sz|ovák
és íoÍnán partnerszervezetekke|. A közös
spon'' ku|tuíá|is rendezvényeken tÚ|a ki'
Íándu|ások dominá|nak' Azonban Vannak
éÍtékmegőrző, .gyaíapÍtó' az európai é|.
tékeket éÍősító események is' Hadisírok
Íe||áÍasa' fe|újÍtasa' em|ékező Únnepségek
(Kazincbarcika), em|ékiáb|ák á||Íiása sz]o'
Vákiában' Romániában, kÖzremÚködés
és anyagisegítség nyújtása l|. Rákóczi
Ferenc Borsiban ta|á|ható szü|őhl'ának
Íe|Újításához' Vagy a beregszászill' Rá.
kóczi FeÍenc Kárpáia|iai lJ,|agyar Főisko|a
épü]e|ének he|yíeá||ílásához (Nyín Honvéd
EgyesÜ|et)'

Hagyományápo|ó munkánk' szerveze.
tekre szabonan' sokszinű. GyaÍapodó em'
|ékje|ek Örökí|ik át az UtókoÍa a megszűni
katona és határőr szervezetek, laktanyák
emlékéi szerte a réqióban' Adományoz.
1unk Kossuih Lajos.szobÍot a debreceni
Bocskai dandámak' és á|lílottunk impo.
záns em|ékműVet Pákozdon a Nyírj Hon.
Védeknek' Az em|ékie|áIlítók közÚ|a Nyíri
Honvéd EgyesÜ|et kü|Íöldön és idehaza
á||ított 12 em|éktáblája' em|ékműVe, szob-
ía érdeme| e|ismerési.

|tt műkidik a szöVetség |egÍégebbi
énekkaÍa, a Nyíregyhái Honvéd Népdal
kóÍ' s itt a|aku|i a |egfiata|abb is a nyírbálo.
íi halárőrok révén'

Vo|t összekótő kapocs közötlünk a
bodrogkereszlúÍi konÍerencia' ame|yen
emlékeaünk az 1a4a.49.es hósökíe s

megcsodáhuk mezóköVesdi matyóÍUhába
Ö|iÖzÖtt bajtarsaink e őadását' Dicséreles
a NyíriHonvéd Egyesü|et 10 rnegyéi.Vá.
rosi szinlű konÍerencája és kón}^r'kiadása.
szü|ei|ek egyesü|et] töÍ1éneti kiadványok,
ismeÍt a nagy mú|tú népda köÍ tÖdénete és
je|ene' Fo|yamaios a néVadók és egy V|ág
igaza, Beviczky Imre em]ékének ápoása'

szove|ségÜnkben is egyedú|á ó a sza.
bo|csi Műszaki Hagyornányőrző BajláÍsi
Egyesü|et és a FET|V|Z|G kózóiliegyüil
működés, ame|y az árvízi védekezésÍe
épÚ|. s ame]yben hasznosítható a baj.
társaink Íéjében még meg|éVő műszakj
tudás' Az égyÜttműködés tjszte|etbe|i fó
védnÓke dÍ' Végh Feíenc bajlársunk'

A mai napig é| szöVe1ségÜnk em|é'
kezetében a nyíÍegyházi u|tiveÍseny
em|éke' Él az ém|ékÜnkben a néhány
szÖveiségi budapesti |óverseny em]éke
is' Em|ékezÜnk a nyugá||ományÚak és
özvegyek íórumaira' aho] eImondhaltuk
és meghaIlgatásÍa ta|á]tak ínindennapi
gondjaink és Öröméink- Nem fog|a koz-
1unk Íégiónkban sern aiáíadékosok prob
|émáÍVal, az isko|ák fe|é ]rányu]ó honvé
deImi neve|őmunka nehézsége ve|'

Ugy gondo|juk, hogy a Szövetség a
Íogyatkozás e|]enére úgy lud megúju|
ni, ha a most megvá|aszlolt e|nökség
a meg|éVő Íorrásokal cé|irányosabban'
hatékonyabban haszná|ja fe]. Vannak
szöVetségünk mú|ljában oIyan érlékek'
ame]yeknek e ővéle|e neÍn keíü|pénzbe'
Van itt o|yan sze||emikapacitás, ame|y
nek megmozgaiása csak e|hatáíozás és

Változik kölöttünk a Vi|ág, a honvédel
mi környezet' a táÍsada|om egésze' |\,1i
lenükdo|gunkal aszervezetek szintjén.
Nehezü|tek |ehetőségeink a régiók szinl
jén. Ne hagyjuk, és nem hagyi!k' hogy
e|menjen a Vi|ág me||etiünk' Még nenr
vagyunk |eíÍandó szervezet' Van még
bennünk kíeatiVi1ás, élbennünk a jobb.
ra Va|i törekvés, a Íe|e|ősség érzése a2
iíjabb geneíációk sorsa iránl' Az Észak.
a|fÖ|di Bégló több mint fé|ezer tagja teszi
a do|gá1' Résa Vesz a progÍamokban, s
mindig Vannak öt]eleik a megmaíadásra
és megÚju|ásía egyaránl' EzekÍe garan.
cia a megvá|aszlofi Vezelők önzétlen
munká|kodása, tennl akaíása'

TTfu sÁNfuu NY, zREoEs, BÉG oVaETT

12 Bq$oLk 
/



GUSSINGI UNNEP A güssingi (NémetÚjvár) 19' JgB. (Vadászzász|óaj) parancs.
noka' Thomas Erkinger ezÍedes meghíVásának e|egel1éVe
érkeaünk meg a Montecucco|i |aktanyába. Érdemes meg.
jegyezni, hogy ez Európa egyik legmo(lernebb |aKanyája,
aho| a kalonák részére má. majdnem szá||odai elhe|yezést
biaosíianak. Mint minden éVben, most is nyÍ|t napon Vehet
tünk résa, me|yen megem|ékeáek az a|akL]|al csapatzász|ó.
a(lománvolása 1o' éVfordu|ojáío||s. A íende7vényen meq.
jelenlek Burgen|and kalonai és po|itikai Vezelói' a Védehi
mjnisztéíium és a táís Íégyveíes testÜ|etek képvjse|ői' ott
Vo|tak a BEosz-sza| egyÜtlmÍiködő ÖKB és a békeíennlanók
lar|ományi e|nókei is. Nagyon ió|esett, amikoí a parancsnok
magyarul üdvózo|l bennÜnket.

Meglekinthettúk a kiá||ított lechnikai eszközökel' a keze|ő.
szemé|yzet bemutatta a haÍceszkizök tűzkésszé |éte|ét is.
A noímaidejük tisáé|etíé mé|tóan ÍóVid Vo|i' A Íiata|okalíő|eg
az akadáIypá|ya érdéko|ls'

A parancsnoknak megköszónlijk a meghÍVásl, és ígéretet
letlünk arra' hogy a kapcso|atol továbbra is ápo|niiogjuk.

LrMó Amú' ^ sz€Ézó FELVEELE

TERROR UTAN A FMNCIA RIVIERAN
A csa|ádom még májusban e|döntötte,
hogy ídén a fíancia íiviérán ló|ljÜk á
közös nyaía|ásunkal' Akkor még ném
gondo|luk, hogy beámyéko|ia a pihe.
nésiinkel a jú|ius 14.. teíÍortámadás'
Nagyon gyászos hangu|alban lé|lék a
merény|et utáninapok' de fe|som me.
n]||' hogy visszamondiuk a |eÍog|alt nizzai
sá||ást. Abbó| indu|lunk ki, hogy nem é|.
hetÜnk ret|egésben' az élet nem á|| m€g'
a nap másnap is'e|ke|. Nem szabad íé|-
nünk' mer| az a terÍodsliknak kec|véz'
egyébként is a terror a ü|ág báme|y
ponlján |ecsaphat. |9y aztan egy hétlé|
a szomoru nap ulán repü|óíe Ü|túnkés

Nizzában lando||unk' A megéíkezés után
kíváncsian nézünk szét a Váosban és
a lengerpart! setanyon, ahol nem sokkal
eIótte még tekebiibukkénl dőhek el az
emberek' akik a 2,5 tonnás teherauló
'jtjlába kerúltek' E|képzeltem, hogy a
|ábunk e|őtt nemégen még halottak he.
vertek a 'Ö|dön.

A sétínyt már Íe|takalítottak' a Íorga.
|om a megszokotl nap. Ülemben ha|adt
akadáyta]anu|. Ami még mementóként
|átható volt a séiány tengeÍpartl o|dalán'
a üÍágcsokrok es kú|ónboző gyémekjá.
tékok' nemzeÍ zász|ók' ÍÍancia és ango|
nyeh'ű kíÉsok je|eáék' hogy itt nemreg

tíagédia tór|ént. Még ké| hét|e| később
is |ghelett |álnifÍiss Virágoka| a kia|akí|ott
em|ékh€|yeken, aho| |eróhat|ák l]szte|e.
tÜkel a nizzai Vérengzésben e|hunyt 84
á|dozat em|éke e|őtt.

De az é|ét megy tovább. Az embe.
rek Visszatérlek' a strandok megte|tek'
a nyara|ókon nem látszott Íé|e|em'
A népszeíű Üdü|ővárosban nem annyi.
la a kélségbeesés' mint inkább a harag
tö|tótte be a hangulatot. A harag és szo.
moÚság' hogy i|yen e|őíordu|ha|ott' hogy
ártat|an i]nnep|ő emberek' íe|nőt|ek és
gyeímekek estek á|dozatu| egy íanatikus
e|mebeteg embemek' Éssze| nem |ehet
Íel|ogni egy o|yan ember |ettél' aki a szó.
rakozó tómegbe hajt bele teherautóva|,
hogy miné|löbb embert rántson magáVa|
a ha|álba' A kivédéséhez nincs sok esz.
köz' hogy ez a gyáVa lett né ismé||ődjön
meg ajövóben.

A csa|ádom szeÍencsés voll' mert
gondla|anÚ| nyaÍa|hattunkés élvezheltük
a 'ancia lengerpart azúrkéken lündök|ő
hu||ámait. A parl zildel|ő pá|maÍáit' vagy
a kú|ónbózó színú virágos |eandereket'
Részünkrő|ió döntés vo|l az Út Vá||a|ása'
mert egy é|eÍe szó|ó élménybén része.
sÚ|lünk.

Végü| e|mondhaljuk. hogy minden
bozaImas esemény e||enére mennyire
szeÍencsések vagyunk Mágyarországon,
hogy biaonsiigban éIhetúnk Niza és a
hason|ó terroresemények Vérző sebei
e||enére.

soÓs TÁMlc NY' ALaEoEs
ForT: A szEBzó ÉELVí4E
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VE N DEGEK CSE HORSZAGBOL

Pontosan egy éVre Íá am]koÍ ná|unk jáÍt
az o|onrouci (o|mÜtzi) Egyesüle1 de|e
gációja , idén lsmét megt]szle|te egye
sÜLelÜnket ]álogatásáVa| a cseh bajlársÍ/
baíátiegyesü|et' mos1 a ki|encíós e|nök
ség' Krusjna VadimíÍ ny' ezredes e|nók
Vezetéséve ' Sajnos csak három napÍa
jötiek' így gen sűrű pÍogramma| szo|gá|
lunk nekik' A la|á|kozás e|só he]yszíne a
Íogadó ebéd VoLt a slefánia Palo1a kü|ön.
lemében' amit íésaéle]éVe| íneqtsaen
és köszöntötte a Vendégeket a BEOSZ
eLnöke' Hazlga Káro]y ny. a|tábomagy is'

A Vendégek ezt követően e|átogatlak
egyesÜ|etünk kodájába. aho| egy kávé
melIeh az együ1tmű ködés lapaszlalatait,
az ez éVi és táv|ati feladatokal beszélték
nreg ejnökségÜnkke|' A lanácskozást kö.
Vetóen Szekeres István egyesü|eli elnök,
Va|aínlnt Ga|ló |stván, Pintéí Ferenc e|nök.
he|yettesek és HofÍmann Eínó e|nökségi
tag kaLaUzo|ásáVa| Paí|ament.|áloga1ásÍa
Ínentek' A dé|Után Ío|yamán _a Vendégek
nagy tetszésére - egy kényelmes séla
vot a néhai Nyu|ak szigetén' a maiMar.

gitszigelen, aho| megha||qaiták a zené|ő
szökőkÚi Vizes zenés ósszhangzatú pÍo.
dukcióját is'

A második napot a vendégeink a he|y
bé|i Péter Lász|ó és Fen}.r'esi PéteÍ ny'
ezredesek ka|auzo|ásáva|' továbbá a

Ba|assi Egyesü|el e|nökségi tagjai kÍsé'
réséVe| szentendíén tö|töfiék. E|ső é|-
ményként, és a katonák számára igen
sok lapaszia|alol blztosí|Va házigazdánk,
HoIp Gyöígy ezíedes' paíancsnokhe|yet.
tes VezetéséVe|az lúH A tiszti Akadérrjia
é|eiéve|, s az intézet mú]lját bémUlaló
mUzeá|is em|ékékkeI ismerkedlek. sai.
nos a vihar e|mosla a városnézó p.og'
ramol, Így az ebéd Ulán _ Eídós Lász|ó,
önkormányzali képVise]ó tagunk közre'
műkÖdéséVe|- a X|||. kerÜ|eil, Gidófa|Vy
Lakóie|ep LakókÖzÖsségi Nap Íendezvé'
nyébe nyert betekiniést a Vendégsereg

A csoport haÍmadik napi pÍog|amja a
budai Várba Vezetétt, ahonnan elószöí
a vendégeink megtek]nlhetlék a pestiés
a budai panorámát' majd a Hll HadlÖné.
neii Inlézei és ÍVúzeum esó V ágháborúi
bemutató kiá|]ítóterÍneive|, em|ékiár.
gyaiva] isÍnerkedhet|ek' A nap szép és
szintén |arta r.as része Vot az idegenve.

zetőVe| a vátlre|i séla, aho| a Vendégeink
megismeÍkedhetlek a vár történe m] és
mai nevezelességeiVe]' szépségeiVe|'
A kiá||ítás, Va|arnint a vár bemutalásá
ért köszönet a MÚzeumi TitkáÍság és a
MÚzeumpedagóqia osztá|y munkatár-
sainak' Ez a nap és a cseh Vendégeink
píogíamja is ebédde|, a sleíánia K|ub
kü|ön1eímében érl végel, aminek küLónós
színío|lja vo|la je|képes, de anná| meg
hitlebb és kö]csönös barái ajándékozás'
Az isméteIt ta|á|kozás reÍnényében bÚ.
csÚztunk e|egymástó '

VÁMos JÁNos
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"Minden 
elnúlijk' mint az áJon,

afiPül ninta windomadá,
caak az emlék nand neg a szÍvbén'
Halványd,' ninl a lbl&ug|át.

(Fneúich schijller)

KATONAHOSEINKROL
MEGEMLEKEZES

A Tatai Honvéd BajtírsiK|ub tagsága a
Kocsi Útitémetőben' az |. vi|ágháborús
parce||áná ém|ékezelt meg azokÍó| a
katonákró|' bajtársakró|' akik a háborÚk
soÍán katona eskújúk szellernében é|e|Ük
áfán is Végrehaj|ottak íe|adataikal, A meg.
em|ékezésen résá Vett az lv|H 25- K|apka
GyÖrgy LóVészdandáÍ á|lományának egy
Íésze' vá|aminl az MH 9. lgazgatásiés
Érdekvédé|mi |Íoda képvise|óje' Nem'
zeliszínű sza|agol kótóttÜnk az |' Vi|ág'
háborúban é|esettek sírkeresztjeire. az
Afganisz|ánban hősi ha|á|| ha]| Ko|ozsvári
GyöÍgy hadnagy sírem|ékére, VaIamint a
|emetőben nyugvó' nem a harcok során.
békeidószakban eIhun}'t egykoí baj|ársa.
ink, munka|áÍsaink sírem|ékeire is'

A megem|ékezés
narrátoÍa sárközi Jó.
zsef ny' ezredes, a talaiHonvéd BaÍisi
Kiub e|nöke Vo|t. Katonahőseinkrő| FoÍgó
Pá|ny' a|ezredes' a Honvéd BajtársiK]ub
titkáraem|ékezettme9' Megem|ékeaünk
az |' Vi|ágháboruban íésa Vevő veszprémj
31' magyar kiíá|yihonvéd gya|ogezíed |||'
Tata.TóváÍosi zász|óa|jának hősi halá|l
ha|t katonáiÍó|. immár egy éVszliados
táv|albó|'

KoszoÍút he|yezet| e|a hősÖk liszle|eté.
re az l\,H 25' K|apka György LöVészdan.
dár képvise|etében sipos Anta| ezredes,
megbízott dandáfpaíancsnok' FaÍkas Bó'
ber| f őtörzszász|ós. vezény |őzász|ó s' az
MH 9. |gazgatásiés EÍdekvédetmi |roda

képvlse|etében Fojlik Ádám hadnagy, a
Honvéd BajtársiK|ub nevében Láz* Fe'
renc és Folgó Pá| nyugá||ományú a|ezíe'

A megem|ékezés a szózal és a Magyár
Takaíodó dal|amaiva| élt vége|'

A je|en |évó vendégek és a dísze|gő
a|egység |agjai gyertyagyÚjlássa| is isae.
|egtek hósiha|á]t hal egykori bajlársuk és
hós e|ődeik em|éke e|őtl. Ezt köVetően a
Honvéd Bajtársi Klub lagiai msgkoszorÚz.
ták Talán. a Hósök terén á|ó |' Vi|ághábo-
íÚs és a Vára|ja úton á||ó ||. vi|ágháboíús

IOO EVES A SZEKESFEHERVARI
REPU
Kerek 100 éwe| eze|őtl, 1916'ban. had.
Ügyminisáériumi Íende|et|el kezdődótt e| a
repü|és székesfehérváÍon' 80 éve. 1936'
ban Rotteí Lajos íepü|őgéplervező itt
építetto meg a VilágíekoÍder NemeÍg nevű
VitoÍ|ázógépél' A Városban a]aku]l mog a
62' Öná|ó Eilőeínyós Zász|óa|j' Az év\oí
du|ókló| om|ékezett meg szabó JózseÍ ny'
a|ezredés. szi|ády Dezső' az ünnepsé.
gel Íendező Albatrosz BepÚ|ő Egyesü|el
e|nók6 mé|latla Rotter L4os nemzetközi
vitor|ázó repÚlőj levékenységét, vaígha
Tamás honvéde|mi minisaeíhe|yettes'
cser.PaIkovics Tamás po|gáímester és
Sz ády Dezsó e|nök |ep|eaék b a tehet.
séges nrérnök em|éktáb|ájál' A megem.
|ékézések ünnepé|yes koszorúzással
értek végel. A BEosz.tVilneí Péter ny.
ezredes. ale|nök képvisette' aki résa Vett
a2 ea követö börgöndi íendezvényen is.

LES
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KATONAI TANINTEZETEK ES KATONAI
TANSZE KE K A FORRADALOMBAN

I
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Ahhoz' hogy a l,4agyar NéphadseÍeg tan'
intézeieinek akadémiáknak,tisaiisko'
|áknak és az egyetemi lanszékeknek a
íoÍada|om és szabadságharcban játszo
szeÍepél ér|e|mezni, értékelni ludjuk' ha
csak uáz|atosan is' de át ke|ltekintenia
|iszi. és iarta|ékos tisaképzéslerén a for.
Íada|omig beköveikezett szervezeti Vá|to.

A második Vi|ágháborút |ezáró béke
szeződés |ehetőVé lette, hogy |\'4agyaroÍ.
szág |épésekeltegyen egy maximum 70
ezer fős haderő megteremtése érdeké'
ben' N'4iulán a MagyaÍ Kommunista PáÍt
az eÍőszakszervezetekben je|entős be.
ío|yásÍa tetl szert' az 1945 e|őtti tisaikar

igazolási e|jáíáson átesetl tagjainak
szo|gá|atba á||ításáVa| páíhuzamosan
halározotl |épésekeltett a párt számára
megbízható kalonai Vezetői réteg meqte

E Ío|yamat Íontosabb á||omásai: ]947
második Íe|ében a Honvéd Hadbiaosi
Akadémia, a Honvéd Kossuth Akadémia
és a Honvéd Hadiakadémia' 1948 má.
sodik íe|ében a Honvéd ,,Petőfi'' NeVe|ó
Tisaj később Po|itikaiTisai |sko|a' a
poIgáÍi egyetemeken tanu|ó tisaje|ö|te'
kel beíogadó Honvéd KolLégjum, Va]amint
1949 és 1g51 között 25 fegyvememiisai
isko|a fe|á||ítása, és szaktanÍo]yam indílá.
sa' A hazai intézmények me|lett 1949.1ó|
megkezdódött a tsaképzés a Szovjelr]nió
kalonai tanintézelelben is'

ülr --?!
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Az 1956.ban is |étezó struktÚra Íontos
e|őzménye' hogy 1950 nyarán a Buda.
peslj lvlűszaki Egyetemen és az Á||am.
l'{úszaki Főisko|án hadmémöki tagozatot
szeÍveaek. 1 950 decembeÍében döntött
a minisáertanács arról, hogy az oÉzág
egyelemein katonai lanszékeket ke|| Íe1á|.
|ílani, ame|yeken a képzést 1951' Íebruár
2.án meg kel]ett kezdeni.

1953.ban a Honvéd Akadémia és a
,,Saá|in'' Katonapo|il.kai Akadémia íőisko.
|aislátust kapott, és még ebben az évben
megkezdődött a képzés a"||. Rákóczi Fe.
renc Kalonai Középisko|ában is.

A Íoíada|om és szabadságharc idósza.
kában Bu(lapesten négy egyelemen és
főisko|án, i||efue Misko|c, Sopíon' szeged'
Debrecen, Páx, Veszprém és szolnok

ÍelsőÍokÚ tanintézeteiben a katonai tan.
székeken - 200.210 kalonalisa bevoná.
sával- képeaék a jövó larla|ékos fisajeit.

A tisaképzés lömeges je||egét jó| ézé.
ke|teti, hogy a beisko|ázott nöVendékek
száma 1949.től 1951.ig majdnem meg.
dup|azódott, 6439 Íóíó| 1 2 528 íőre nőtt'
A hadsereg |élszámának csökkentésé-
Ve| párhuzamosan a növendékek száma
1955.ben már a|ig ha|ad|a meg a 3000 íól'
Több átszeNezést köVetően 1 956 nyarán
a 1 0 tisai isko|án összesen 776 nöVendé.
ket avatlak tiszllé'

Karhala|mi a|ka|mazásra vonalkozó
tervekke| a katonai lanintézelek is ren.
de|keaek. A hadsereg erójnek - a BM
Íegweres csapataival egyÜttműködve _ az
''eset|eges be|ső ellenséges megmozdu á.
sok |ikvidá|ásában'' - a teíV szeinl_ akkor
ke|lett résa venni' ha a Blv| Íegweres
csapalainak ereje a ||kv]dááshoz nem bi.
zonyUI e|egendónek.

A karhata|mi a|ka|mazásra leNezett
erők meghatározó részét - 3290 fői - Bu.
dapesten a katonai taniniézetek adták.

Nem hagyhaló íigyehen kÍVÜiaz seÍn,
hogy a liszli isko|ákban a Végzős nöVen.
dékek avatását Végrehajtották' a frissen
avatott iiszek a szabadságukai |ö|iötték'
a szo|gá|ati he|yÜke még nem vonu|tak
be, és a forrada|mat közv e|lenÜ| mege őző
időszakban az akadémiákon is nagy sza'
badságo|ás Vo|t'

A pártvezetés csak végszükség esetén
kívánt - egyes pártvezetők szérint meg.
bízhaiat|an - hadseregre támaszkodni'
A hadsereg szemé|yi á||ománya, ismerve
a társadalmat f eszítő e||enlmondásokal,
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megismerve a SZKP XX. kong-
resszusa sze||émében Íogant
lársada|omáta|akÍtó célkilűzé.
sekel, |e|kes lámogalójává Vá|t
a nép többségének kóveie|éseit
ÍnegÍogaImazó mozga|maknak'
A XX' kongresszusl követően
a hadséÍeg egyes szerveiné|'
pé|dáu| az akadémiák lársada.
Iomtudományi lanszékein''é|énk
revizionista hangulat uralkodott
e|'' _ o|vashaló egy későbbi érté.
ke|ésben'

oldóber 22.én Budapesten a
kalonai akadémiák, a tisáiisko|ák
kü]dötlei megje|€ntek az egyelemi
gyű|éseken' íe|Vetlék a kapcso|a.
tot a2 egyetemi ifjúság tünletést
szervezó Vezotőive] és e|'ogadták
a pontokba szedet| köVete|éseket.

kövélo|éseil' A többi a|egység.
hez eljuttalott röp|apon tóbbek
között az isko|a bé|ső é|etének
álalakilását, a szovjét €qyenruha
he|yett 'magyal' Íuhazalot és a
Kossuth.címer e|ismerésél kö.
ve1e|ték.

Szenlendrén' a Híradó és
Műszaki Tisái Főisko|án a 3.
éves növendékek köVete|ték a
be|Ügym.nisaeí' PiÍos Lász|ó
|evá|tását, a NépköaáÍsaság
cÍmerének mégvá|toáatását,
Va|amint a tanintézetek é|eléVe|
kapcso|atos több prob|éma meg.
o|dását.

A ||' Rákóczi Ferénc Katonai
Középisko|án a nöVéndékék

oklóbeí 23'án déle|őt| a Petőíi (Po|itikai
lisaképző) Akadémián ropgyűlést tariol
lak és Íelhívással íoÍdu|tak az eqyetemi
ifjúsághoz, ame|yben a kövelkezők is o|.
vasha|ókl

''Mi' a |áng|e|kú szabadsághaÍcosró|'
Petői sándoíó| é|nevezett kalonapo|iiikai
akadémia beosaot tisajei és ha|lgatói
egyetérlünk a magyaÍ egyetemi ifjúság
jogos és igazságos kóvele|éseive|' és
azokat lámogatiuk. A nép fiai vagyunk'
eskünkben ]s a népíe eskúd|ünk' A néppe|
iűzön.Vízen ái harcolunk.'

Ezi a fe|hÍVást eljuttatlák az egyelemek.
re' aho| a gyű|ésoken nagy |e|kesedésse|
Íe|o|Vasták a hatálozalol' Ekkor szÜtetett
meg a je|szó| ''Ve|ünk Van a hadsereg!,,
Ezze|egy idóben a Zrínyi l'4ik|ós Katonai
Akadémián már hasonióképpon kóVelelték
a pár| és a hadsereg egyes vezetőinek a

|eváltását' Íe|velették a szovjet csapatok
itt.tartózkodasának a kérdésél, és követe|.
ték az egyenruha megvá|loztataqál is'

"Kije|entjük' hogy egyék vagyunk a
néppe|' hogy do|gozó népünkré éskÜd'
lÜnk fel és népünk követe|ései szerint
akarunké1ni' s a ie|en|egi he|rzotben is a
|egte|jesebb mértékben népÜnk o|da|án
á||unl.' - o|Vasható többek kózótt a zrínyi
Akadém.a nyi|t gyűlésének haláÍozalában.
A két akadémia kü|dönei láüratot kÜ|dtek
a |engye| Katonai Akaclémjának, mo|yben
a Lengye|o6zágban zaj|ó változásokka|
kapcso|alos együltétzésükel íejeaék ki'

UKrcDer zJ-a n a .Kossun' I uzeÍ | |sa|
|sko|án a társada|omtudományi tan-
szék e|őadóia túagyar Do|gozók Pártja
Központi Vezetőségéhez e|juttatott be-
adványukban egyes po|.tikai és kalonai
vezetők leváuí$ít kérték. A 3' üteg D|sZ
szeNezete összeá||ílotta a növendékek

egy része - többek között - az
e|kövelett hibák nyí|t Íé|lárását' a szovjel
csapatok kivonását, a szabadságharcos
hagyományok megbecsLj|ósét kóVele|le'

A hadsereg vezetői a tüntetésekke|
kapcso|alos je|zéseket nem vetlék koÍno.
lyan' az aggodalmaskodókat lém|átássa|
vádo|iík' és 23.án dé|ulán o|yan dönlést
hoz|ak' hogy a hadserég, ha szervezet|en
nem is vesz résá aÍe|vonu|áson' egyé.
ni|eg he|yes' ha a katonák lésá Vesznek
a tüntetésben' 'segilenek a lóm€g meg.
nyugtaiásában"'

A ''rák1'czisták'' |I|. és lV' évjo|yama
MátyásföldÉ| beuiazotl Budapestrg, aho|
je|en vo|tak a saáin.szoboí |edönléséné|.
A |e|kes nÖVendékeket csak az isko|a pa.
Íancsnoka tudta vjsszalaítani attól, hogy a
rádió osiromában résa vegyenek'

l\'{ég fo|yt a iüntelés' amikol a laninléz€.
lek részéÍe is elrende|ték a haÍckészÜ|lsé.
gel' Miután a kalonaiVezetés a budapésti
tisái isko|ák á|lományát kevésnek ta|á|la'
a főVárosba ren(le|ték Taláíó| a 'Dózsa'
Tisai |sko|a nöVendékeinek egy lészét
is. A saját obieKumaik őzésére lendé|t
á||omány kivéte|éve| a nöVendékek és
ha||gatók tőbbségét kisebb.nagyobb cso"
portokban, a|egységekben - te|iesen szét.
aprózva_ kü|önböző obiel(umok órzésé.
Íe' Vagy azok őÍségének megeíősítéséle
rende|ték ki'

Az e|ső órák tapasaa|atai' a szeíVezel'
|enség' a kapkodás alapvetően hatott az
isko|ák á|lományára. A Zrínyi Akadémián
oldóber 24'én megfoga|mMák gondja.
ikat, észrevéle|eiket' A tisaek azon tú|,
hogy élíté|ték a Rákosi.korszak önké.
nyét' becsapotinak éreaék magukat. Ho|
vannak a hadsereg vezetői? Miért nem
nyilalkoznak' miért nem Vezetnek, irányi
tanak? lv|i a tu|ajdon képpeni he|yzet' és
ebben a he|yzetben mi|yen á||ásponiol ke||
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a NéphadseÍegnek e|íogIa|nia? - soro|lák
a többségében megvá|aszo|al1anu| mara(lt
kéídéseke|'

A katonák kóáÜk a kü|önböző akciók
Véglehajtására kirende|t ha|Igatók és nö.
Vendékek többségénekpasszíV,kisebb
lészének lámogató magatar|ása a Íe|ső
Vez6|és részére egyér|e|művé tefie: a ['a'
gyaí Néphadseregge| szembeni bizalmat.
|ansága mega|apozot| Vo|t, és az á|ta|uk
e||enioÍadaIminak értékelt megmozdu|ás
|evelésébén a be|ső karhala|om erőin tú|
e|sősoban a szovjet hadsereg íegwereire
támaszkodhat'

A honvédség Vezetői a kiÍende|t á||o.
mány Íészére semmifé|e tíjékoztatást'
határozott utasí|ást nem ad|ak. ,'Ha||gassa
a ádiTt, abból mindent megtud'..' ',cse.
|ekedjék a he|yzettő| Íljggően és be|átisa
szerint' isméte|get|ék az Utasíiást kéÉk-
nek. A íádióban e|hangzott köz|emények,
utasítások' parancsok nemhogy könnyítet.
ték, hanem tovább nehezíteiték a parancs'
nokok he|yzetét'

Ennek e||enére a paíancsnokok iöbbsé.
ge megszerveae a hnintézetek és más
obiektumok Véde|mél' megeósítették az
órségeket' járóÍökel szeNeáek, a Íő Útvo'
nalak |ezáÍására intézkedtek' fe|vetiék a
kapcso|atol a kőzigazgalási, rendésze! és
po|il]kai Vezetó szervekke|'

Ame||elt' hogy a |akosság e||eni harc
szükségességét egyíe löbb katona nem
Íogadta e|' sértette az á||omány ónázelét

az is' hogy a vá|toások megakadá|yoása
éÍdékében szovjet csapalokai veteilek be'
EíÍe ula| tóbbek kózött a zrínyi Akadémia
isai gyű|ésének október 24.ijavas|ala is'
ame|yben ezzé| ósszefÜggésben a köVel.
kezők o|Vashatók "Mentesítsék a szovjel
csapatokal a további legyveres beavalko.
zásló|' szüntessék beje|en pi||anatban a
harcol hazánkban' szervezzék meg csapa.
laik kivonását Budapes!É| 1956. novem.
ber2j9..."

Több sjkerte|en kíséÍlet !órténi a tanin.
lézetek növéndékeiés ha||gatói, il|etve a
szov]'et csapatok tevékenységének ösz-
szehango|ásáÍa' az együttes határozott
Íe||éÉs biaosílas.ára.

így löílént ez oldóber 27én is' ami-
kor a Nép|igetben |évő egyik szovjet
harckocsia|egység és a tüzértisai isko|á-
sok egy százada a dé|i órákban a Ki|ián
|aktanya e||eni tamadásÍa' egyben a könjt
köze|ében e|akadt három szovjet haÍcko'
csi kimenléséÍe kapott paÍancsot.

Az iskola parancsnoka, Koltai Vilmos
ezíedes 50 növendékét Íendelt kiazza|
a feladattal, hogy a szovjet harckocsikra
íélfekÜdve hajtsák végre a támadást. Az
e|igazíuáson a beosaott tisaek közúl töb'
ben je|entették Koftái ezredesnek' hogy ez
a növendékek biaos pusau|ását jelenti.
Koltai hajthalallan volt, mereven ragaszko-
dot| uiasÍiasa végrehailásához.

A nöVendékek vonakodva, de végre'
hajtott.ík a parancsot, íelÍekücllek a harc'

kocsikra' A|ig jutottak a Nag}^/árad iérig'
amÍkor az U||ói út fe|ő| a Íe|ke|ők ti]zet nyi.
lottak' A nöVendékek ekkor Babják főhad.
nagy utasílására |eugftí|iak a harckocsjkló|
és a parancs további Végrehajlásál meg'
lagadtak' A Vá||a|kozás kudarcba fu||adt, a
nöVendékek Visszamentek az isko ába'

A 'Kossuih' Tüzér Tisai |sko|án október
28'át kóvetően mega|akítotl FoÍada|mi
Katonai Tanács azonna| inlézkedett, és
a kegyet|en paÍancsnokot' Koltai Vi|mos
gzredesl |evállot|ák, |etartóáatlák, majd áz
isko|a terÜ|etéró| kiutasítottak.

október 27.én Mánon AndÍás ezíédes
a zrínyi Akadémia parancsnoka min'

den tő|e te|hetőt e|követeit a corvín közi
csopoÍtok e||eni tamadás meghiúsÍtása
éídekében'

Az események okóber 28.ai po|ilikai
átértéke|ése a N'4agyar Néphadseregben
is Újabb he|yzeiet teremlett' Az oíszágban
tórtént a|apvető Vá|tozások lermészetesen
a kalonai taninlézetekben és az egyelemi
tanszékeken is éreaették hataslka|. |vleg.
a|akultak a Forrada|mi Katonai Tanácsok,
ame|yek hangsú]yoztak a Íorrada|om cé]ia.
ivaI lör|énő azonosu|ásUka|'

A tanintézetek és egyeiemj tanszékek
á||ományai szűkebb és tágabb környeze.
tükben aktíVan bekapcso|ód|ak a nemzet.
őrség szervezésébe, közreműködiek a
nemzetőrök é|látási fe|léte|einek kialaki
tasában, a nemzelőrség Íe|szerc|ésében '
Íe|fegweízésében és kiképzésében'

Az 1956' novembeÍ 4.ét köVető újabb
szovjét támadás soÍán a tisz|iisko|ák á|.
|ományát is |eÍegyveÍezék, többeket |e.
taíóaanak' a tisz|éket és nöVendékekei
szétkeígették.

A lanintézetek, i||etve az egyeiemilan.
székek á||ományál sújló megto|ás mére.
teit ió| élzéke|leti' hogya megtoías során
iogerősen e|íté|l519 Íőbő| majd minden
líze(íik szemé|y a vád táÍgyáVá tett cse|ek.
ménye e|követése idején va|ame|yik aka.
démia' tisai isko|a vagy egyelemi kaionai
lanszék ál|ományába lar|ozott'

A íorrada|om és szabadságharc idő.
szakában a kulatások je|en|egi á||lísa
szeíint a taninlézotek á||ományábó| 26 Íő
vesaette é|eté1' A megtoÍ|ás soran kivé.
gezék az 1 956. szeplember 5.én tisztté
avaiott Erdósi Ferenc főhadnagyot is. A

"Dózsa' Tisai |skola nöVendékéként Erdős
Ferencce|egy idóben az óbudai schmidt.
kaslé|yban te|epü|t Íegyvores csopodhoz
csat|akozó Da|madi Jenőt é|etfog},tig|ani
börtönre ÍÍé|ték' akia böÍ|önbő|a h€tvenes
évek e|ején szabadu|t'

HouVÁTH MKLos
A KÉPÁNYÁG A HM H|M TUaJDoNA
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A|akuIatun k ÍeIszámo|ásának t zenö|ödik
é!íordu ójáró| em|ékeztek meg az eqykoÍi
kisk! nha|asi tüzérek' A bajiársita|á kozót
a KUruc Vtézek Nyugá ományú EgyesÚ|ei
szeíVezte, Az 1950' november 1 ién had
íendbe á|]t  és 2001'  jÚn ius 30 iha1á |ya|
jogutód né|kú|Íe számo l kiskunha|asil'4H

egykori tiszttei. tiszlhelyeitesei, volt pol'
gál a ka|mazotla] és barátaik adlak egy
nrásnak íandevÚl A he|y nyugá|]ományÚ
egyesÜ]et á|ta szeNezett bailárcita|á ko
zin hetvennyocan VetlÜnk rész|, s e|jott
az aaku]at ulo|só parancsnoka, RomváÍi
FÍgyes nyuoá ományú ezredes s'

A Íneqem|ékezés az egykol tiszii k ub
ban kezdódött, aho| Szeg e1es Lász|ó ny'
tÖrzszász|is, az egyesÜ|et e]nökhe|yel
tese köszónlöhe a Vendégeket, maid az
e|nÖk, Madarász Lász|ó ny. a|ezredes
íog|a|ta össze az e|mÚ t laá|kozó óta 1öÍ
ténteket, szó|l a kaionaj hagyományok
ápo ásának, vaamint az egyesÜ]eléeté
nek aktuá|]s íe]adatailó is'

Dr' Benkő Tiboí vezélezredes, HonVéd
Vezérkar |ónök - Vot ezredpaíancsnok
Üclviz|etét Soós N,'| há|y órnagy' a Vezér
kaÍ hUmánszolgá|ati osztá|yának íőtisz!e
lo|Ínácso|ta, majd a BEOSZ nevében
De lJ izse| ny '  ezíedes a BEoSZ DAB

iiszle etbe|i e|nöke - köszöntöt1e a meg

A szefuezók eredetl teíve] szerinl a baj
iáÍsita á|kozó részivéVői bejárták Vo]na
a t]zenÓt éWél éze|őtt bezárt |aktanyát,
Ehhez azonban a Bevándorlásiés Á||aÍn.
po|gáÍsági Hivata| nem jáíUil hozzá, mive
on egy menekültt]gyi óízött befoqadó
kizpont mÚkÖdik.

Hegyesi István rendőÍ a|ezrédesnek
kosz0nheiően a IaKanya.|átogatás ennek
el|enére mégsem maradt e|' a hivatal
migrációs őÍ' és kísérőőrosztá|yának
Vezetője ugyanis rész|elesen tájékoztat1a
a nyugá|]ományÚ katonákat mindaÍó|,

amije|en|eg a kerítésen belü t örténik.
Beszámo|óját az épü etekről, irodákró,
kiszoIgá|ó heIyiségekÍó készíieti Íoiókka|
i|||]snrá|la.

A Vjltuá|is Iaktanya|átogaiási kÖVetően
az egykoÍi páncé|lÓrő it]zéÍek és Ven.
dégeik a Fe|sővárosj Á|ta|ános |skola
melIelii em ékparkban megkoszorÚzták
Gábor Áron me szobrái'

A Íe|számo|t ezred nevében Bomvári
Fí]gyes ny. ezredes' vo|t paÍancsnok.
Fenyvesi György ny' a|ezredes, voli
lörzsfőnök és Madarász László ny. aez.
redes tisae|egtek a aku|atuk névadójá.
nak em|ékrnűVe e|őlt'

A koszorÚzáson a
Honvéd Vezérkart soós
Mihály őrnagy, az l\,,|H
Katonai Igazgatás] és
Közponli Ny |vántartó
Parancsnokságoi Durgó
Tamás százados. a
Bács Kiskun rnegyei
iíoda Veze|ó]e' az ]\'iH 25'
K apka György LöVész
dandár 36, Páncé|törő
Bakétaosztá|yál pedig
osz csaba ny. a ezÍedes
és Németh Zo tán tÓIzs
zász|ós, Vezény|őzász ós

A ta|á]kozi h]Vata|os része ltán cso
ponkép készúit a X|' Bajtársitá|á|kozó
résziveVőiról:

A laáLkozi a lovábbiakban baráli
beszé getésse|, em|ékekÍeIidézéséVeI
záru|t (sokunknak sötétédésig]) |smét
egyútt Vot a Íégicsapal, ismét jóLéreztÜk
rnagunKar.

MnDARÁsz LÁszLT NY ÁLEz

FTTT: GÁuMBTs sÁNDou
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RAKETASOK TALALKOZTAK
TAPOLCAN
A közelmú|lban rendeáék meg az
MN 1 'l8o Baíáti Kör ta|á|kozóját Tapol.
ciin' .l|etve Badacsony|ábdihegyen'
ami sorrendben a tízedik Vo|t. A bada-
csony|ábdihegyi K.képzési, oKatás. és
Regenerá|ó Központ (KoRK) blázisára
érkeaek meg avidéken é|ők, va|aminl a
Tapo|cán és kömyékén é|ók is megtisz-
1e|ték ielen |étükke| a Íendezvényt a régi
bajta|saikka| Való talá|koás reményében'

néVadó, Dobó |stván szobftit koszoruzták
a baÉti kör tagjai' A megemlékezésen
Righ Lajos oEzággyű|ési képvise|ő' Dobó
Zoltán, Tapolca po|gámeslere és Lévai
Józs€l a|polgármes|er (vo|l rakélas üs'i)
is rész vett. Megem|ékezó beszédet mon.
dott Pa|ugyai Gábor ny- alezredés'

A megem|ékező beszéd mondan.va.
|óia Íő|eg az vo|l' hogy a 25 éVe meg.
szűnt a|aku|at közóssége az e|mú|l Ííz
eszendő soÍán rendÚ|el|enÜ| megőrzi
a Volt a|aku|ala em|ékét' hagyományaít

és éíékél, amit a baÉti körtagjaiévÍől
évre hile|essé t6s2nek. A megém|éke.
zésl kóveló€n a csoport egyik része a
ba|atonede.icsi AÍrjka lvlÚzeum és PaF
kol |átogatla még' a másik csoport pedig
boíkóslo|ón vott Íésa' A közös ebédot
már Badacsony|ábdiban Íogyasaották e|'
oé|után a barái köí la|á|kozóia a1apo|cai.
akka| is kibőVü|l' ezze| a Vacsoía|étszám
meghaladla a 1oo í(il. Érdekésségkénl
megtekintetlük a Katonai Fi|mstúdió á|ta|
készített doklmentumfi|met' ami lermé.
szetesen a2 egykon 5. Öná||ó Rakéla
Dandár é|elébe adott hite|es belekintésl.
sokan könnyekig meghatódtak akkor,
amikor saiál magukal |áthatták üszont a
|epeígó Ji|m kockájn.

A íövi(| tájékoaaló Végén a szewezők
nevében köszönetel mondunk az alábbi
1ámogalóknakI

Tapo|ca Város Közös
tnkoÍnanlzatiínak;
BajláÍsi Égyesülelek oÍságos
szövelségének;
Tapo|ca és Kömyéke Honvéd
BailáÍs. Egyesü|etnek;
Dobó Lakó|e|ep csa|ádjaié.l
EgyesÚ|e|nek;
Balalon Elektronika Xft-nek;
Panner 2004 Bt.-N{arika
Papírbo|tnak'

NÁc$ FEFENC NY' PLs'

A kÖ|csÖnÖs köszöntés után' beme|egi
tésként főzőVersent,t rendeaek az egykori
rakéladandár tisztjei és lisáhe|yettesei.
A nagy Üstökben gombócos káposza,
kakaspörkölt és babgu|yás rotyogott. Az
e|ső naptó| kezdve megkez(tődött a tom.
bolák értékesítése, me|ynek bevéte|ét az
e|hun},l baÉrsakÍa gondo|Va kegye|eli és
lámogatási cé|ra íogják ÍoÍdi|ani.

A íő szeÍVező' Bagdán Ferenc nyug.
á||ományÚ törzszász|ós mlrnkája és tíz.
éves gyakor|ata ismél kivá|óan működött
a tervezett programok |ebonyo|ításában'
Kovács Banabás ny' a|ezredes' az MN
1480 BaÍáti Kör e|nöke' az egykori raké.
tadandár törzsfőnöke mondott beszédet
és kószdntötte a Íésztvevőket' Fé|lépett
a Marca|i Honvéd Dalárda, a reperto-
árban népda|okat' katonada|okat és
operet|Íész|eteket adott e|ó Vacsora e|őtt'
később pedig az egyÚnének|és szenáci'
ós hangu|atot kel|ett'

szombaton regge|Tapo|cán a Vo|| kato
nai szeNezelés a |akóte|gpgn s|he|yezell
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LE N GYE L_MAGYAR KATO NAI
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KIALLITAS KAZI N C BARC I KAN
Husonyica Gábor szeNezésében ak i
a Kazincbarcikai Vajányi Lajos Baj-
lárs  EgyesÜlet  e nÓke _ |engyeI ma-
gyar katonai  k já  |í iás nyÍl t  a váíosban'
A megnyi tón szép számban össze
gyLiIlekel Klimon ]stVán aIpo gármesler
köszöntÖtte' rnajd Fekete Dénes ny.
a|ezÍedes' Íőlanácsos, a t\,'|isko|ci Len-
gye| onkornrányzal e nÖke nyito1ta meg
a tár|atoi' Beszédében Lengye ország
sajátos he yzelél eme|le ki Úgy az e ső.
m nt a másod k V i|ágháboÍúban'

A megnyi tó  Után Husonyica Gábor
tánatveze1ést larloti, ame|y során is
mertet le ,  mi lyen iémákat do|goz íeI a
k á|  í iás ,  i I  etve k ik iő| ,  honnan s ikerü|t

t'eszerezni ezeket az értékes anyago.
kat' ok néV szerint a következők Votak:

N4aíek Sukiennik.  l iínanowai  hagyo'
mányirzó' aki korabe|i |engye| egyen'
ruhákat kölcsönzolt a rendezőknek:

o|áh Lász|ó ny' a|ezredes és Ronló
Géza ny őrnagy iab|ókon'  korabeI i
ÍényképekkeI dokumentá]va mutatták
be a Íonlosabb hadieseményeket:

a Szenl  Lász|ó Honvéd Hagyomány'
őÍző Egyesü|e11ő| Katona sándoÍ bo'
csátotta Íende|kezésÍe az eíedet] hadi
eszkÖz.gyűjlemén},tI

Aszla|os GáboÍ hajdÚszobosz|ói ma'
gángyÚjtó a szanitéc (kalonai egész.
ségÜgyi) anyagái ajánIotta ÍeIi

a Vajányi  La]os Ba] iárs i  EgyesÜ|et a
témában érintett he yi anyagokka egé'
szÍtetle ki a tánatot, íqy téVe Vonzóbbá
a |akosság krrében. Ezen kívü| lár lat .
Vezetést biztosítanak, i||etve gondos.
kodnak a k iá|í|o l t  láígyak és dokumen.
tUmok őrzéséÍő| '

A kiá|lílást Íokozo1t éÍdek ódés kÍséli'
Már az e ső napokban 1 öbb száz áto.
gal i l  Íogadiak '  Hazánk nemzet i  Únne.
pe a|ka|mábó| a Városban tartózkoc ló
IengyeI testVérvárosok kÜ|dö t tségei
(KnUíów és swidnica) is  megtek intet .
ték. K ösz ön jÚk szépen a rendezőknek
ezt a szep és tana|mas kiá |ítási'

FEKE1É DÉNEs

UNNEPELT
A LEGIERO
''Hagyománya kalápo|Va ő|izzék fieg a
hosszú é!1izedek aIait kiaIakitoti szak
mai ku|túrál, abbó| merílve erőt az Új ki
hÍVásokÍa tÖrténó megf eIe|éshez' tovább
öíegbítve a Magyaí Honvédség és a
szakterÜ|etük híínevét|,, kÖszönlötték
|evéiben a égielő hadeÍőnem és a repü
|ók napja alka mábó|a íegyvernern tagjail
dr, simicskó |stván honvéde|mi mln szteí
és dl Benkő Tibor Vezélez.edes' Honvéd
VezéíkaÍ |őn0k'

honvedelem.h!

INDULAS KOSZEGRE!
|\'{ég májUsban' tobbnapi hŰVös, esős,
boÍongós idő ltán napÍényes reggeke

Az időjárás is hozzájáÍu|t kirándu|á'
sunk sjkeréhez. A FegyveÍes Erők és
Testü|etek Nyugá||ományú K|Ubja Nő.
tagozata, EdVy Nándorné vezetéséVe]
kirándu|ni induh Kószegre' L]tazásun.
kon részt vétt páí vendég, más győíi
k ubokbó] '

Némi kis ka|andozás után meg.
éíkeztűnk Kőszegre' Várt bennÜnket
a he|yi iestvérk|ubunk e|nike' aki- a

napi pÍogíam |ebonyolítása Után már e|
mondható - igazán ió idegenvezetónek
bizonyult. E|őszöraa a bunkeÍt |átogat
luk meg' ahola Magyar KorcnáI íiÍiz
lék a |'' Vi|ághábonj végén. A dé|elótt
Ío|yamán a be|város nevezetességeive|
ismeÍkedlünk' Nemcsak a |átnivalókban
gyÓnyÖÍködhettÜnk és a töÍténeImi ese
ményekrő| ha|lottunk, hanem számos
he|yi anekdotán is derú|hei|Ünk'

A strucc vendég|őben elÍogyasztott
ebéd után borozó |álogatás kÓvetkezet1
KoÍa dé|Ulán indu|lunk Ve|embe' útba

ejive Novákfa|Vál' Sajnos korunkra ie.
kintette| a szeni Vid.kápo nához nem
tudlunk íe|gya|ogo|ni' Kívü|rő| |áttuk
Töröcsik Mari házát, majd a siir|ing.
Vil|át |álogattuk meg' ami 1944 decem-
b€rében a2 oíszággyű|és szÍnheye Vo|t'

HazaÍe|é az autóbuszon kltö|löttúk a
''Kőszeg és köínyék€'' loiósze|Vényeket'
amiegy sainá|aios Véet|en foytán csak
.l3 ta]á|alosra sikerÜ|i, a + egy kérdés
|emaÍadl. A nap befejezéseként Tamási
Jánostó|, a |o1ó szerkesziőjétó|a heyes
Vá|aszokat is megtudtuk, azonban egy
hétig, a kÖVelkezó k|ubnapunkig Váíni
k€||ett a helyezetlek megismelésére.

sz.rc |sTVn|NÉ K|UBTTcn
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LATOGATAS A PAPA BMISREPULOTERRE
A Tapoica és Környéke Honvéd Bajlár
si EgyesÜ|et és a Za|aha|ápi Nyugdíjas
K|ub a Pápai Bailársi K|ub meghÍVá.
sála Pápára |átogatotl. A |átogalásnak
köze| tízéves e|őtönénele Van, hiszen
a két egyesÚ|el ekkordöntött úgy. hogy
évente közös progÍamokat r€ndez-
nek' egyszer Tapo|cán ' egyszer pedig
Pápán' Négy éWe| eze|őtt a Zalaha|á-
pon megrendezett sző|őViíágzás lJnne.
pére kapott rneghívást a pápai BajtáÍsi
K|ub. aho|a kéi egyesÜ|et tagiaia he|yi
nyugd íjasszeÍVezette| Íe|Vették a kapcso'
|alot| ea megtelézve Bedő Lajos' za|a'
ha|áp po|gáÍmestere a köVelkezó közÖs
íendezvény hliigazdáiaként msghíúa a
két bajlársi egyesü|et lagiait za|aha|ápz'
egy kózös rendezvényre.

Az e|le|l évek során a za|aha|ápi on.
korr.ányzat a Tapolca és Környéke Hon'
Véd Bajtáísi Egyesü|el lámogalói közé
épett.

Így kerü|t soÍ a pápaj repü|ótéÍ.|áto.
galásra, aho| egy színvona|as píogram.
mal kedveskedtek a ha2aaak, hiszen a
ÍogadtatáskoÍ jó magyar szokás szeÍint
pá|inkáva| és pogácsáva| fogadtak min'
ke1 Ven('ég|átóink' A városnézés során
a pápaí kékÍestő és a huszármúzeumba
|átogatlunk e|' ame|yek érdekes és larta|.
mas píogramoknak bizonyullak'

Ezt köVetően a bázisÍepÜ|óléren tokin.
|ettÜk meg a ÍepÜ|őmúzeumot' Va|aminl
a kiá||Í1ott |\IiG VadászÍepÚ|őgépek kü|ön.
bözö tÍpusait. A llli 24'es haÍcihe|ikopter
'binokba véte|e' leginkább a hö|gy |álo.
gatóknak nyújtotl é|méní' hiszen segít
ségge| ugyan' de beü|henek a gépbe és

é|vezhették a pedá|ok és a bolkormány
haszná|atát.

A biiisrepú|őtér kommunikációs tisz.
'e azza| a meglepetéssel szo|gált, hogy

a2 iíányÍ|ó|oÍonybó| megíigyelhetlük égy
c-l7.es óriásgép fogadását és |ando|á'
sát' Lenyűgóző Vo|l az összehango|tság'
ahogy a |átoga|ókat ligye]men kÍvú|hagy'
Va' a |sszá||ó gép érdekében tevékenyke'
det| a2.íányílótoÍony szemé|yzete'

A monstrum kiszo|gá|ását Végíehajtó
szemé|yz€t körébő| többen ismerős.
ként köszöntötlek minket mint később
kiderü|l' sokan fe|ismertékVo|1lapo|cai
ko||égá.kat' beosztottaikat és íég |átott
barálaikat. Hiszen a lapo|cai he|yórség
megszűnéséve| sokukat a pápai repÜ|ó.
bl'is Íogadta be, és adott részükre b€'
osztíst. A íögtónzött bajlársi ta|á|kozónak
nagy sikere vo|l' amit a te|eÍonszámok és
e.mai| címek csereje köVetett-

A program zárásakénl rögtönzött mű-
sorra| kedv€skedtek egymásnak a Ven.
dégek és vendég|átók' végÜlzénés ba|áti
noszta|giázássa záÍuh a |átoga|ás'

NAcsÁ FÉBEN. N\' ÍLs' ELNT(
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A HAGYOMANYT MI CSNALJUK...

;

A hagyonrán},t mics]ná|juk a ho|napnak.
mi' az emberek!Tegnap csak egy öt|et
vo|t' ami többünknek tetszell| köszöntsük
Íe]azokat atagokat, akike|élték a hetven.
öt éVe|' KÖszöntsÜk| - hangzott a Vá asz:
ne csak a beszámo]ó taggyű|ésen áljunk
egy.egy percet em|éküknek' ü|tessük |e
őket az ünnepi aszia|hoz ]s| És megcsl.
ná]tuk egyszer, kélszer, a harrnadik évben
máraz| is e|őre mondtuk a felköszöntést
ki ne hagyjuk az éV progíamjábó|! ..'Las.
san tíz éVe' hogy a Bem EgyesÜ|el egna.
gyobb rendezvényévé vá|i a Jubi]ánsok
Köszóntése'

|dén a lagság tobb mint fe]e e|jött'
hogy egyÜtt örü|jÜnk az é|őknek János

bácsinak' akia go'et' Tónibácsinak' aki
a 85 ot, Jánosnak, akia ao'at iö|iöile be,
de még nem bácsi közÜnk, meri éppen
a leniszpá|yáÍó| érkezett' '._ és persze a
|ányoknak. akiket ot|hon maÍnának' nagyi.
nak vagy dédinek hívnak, de hiába tö||öt
lék be aá, amll belö|tótlek' mi mégis csak
Marikának, VeÍának' Erzsikének hÍVjUk
őkel|A hetvenöt évesnek csak az mond.
iuk jó|van, fusi| |gyekezz e|jÖnniötlíz éV
mÚ|va is| Koós Gábore|nókÜnk köszöntő
szavai után nevetéslő| |ett hangos a park'
meílJulka, Elzsike, Féí, sándor műsora
Vette át a szót - amiben égy remek hú.
zássa| megem|ékeaek a 80 éve szLj|etei|
kerü|ettársunkró], Hoii Gézáró| is' Kijár|

a taps nekik is' az em|ék]apol átvevők.
nek is. Koccintások, kőszönlő szavak,
kövekeaek, majd csendes kana azássa|
Ío|l.la1ódotl az estébe foÍdu|ó dé|után - a
mLjanyaglányéíhoz Ülófl kaná| ha|k han.
gor ao...

Besöléledett, mégsem akalódzott
fé|beszakítani a beszé|getésl, de amikoÍ
Vége |ett az estnek' nem maradt ki a di.
csé|ók közüLa Íószeíepel cs€ndben e]Íog.
|a]ó sem, merttöbb szájbó| e|hangzotl az
aszta|tó] nehezen Íe|ke|ók íészélő ' hogy:
o|yan jó ízű lyúkpörkö|Íet Iehetlőzni ezek
a|ait a p]a|áníák a|atl|

IO EVES EGYUTTMUKODES
A szabo|csi Honvéd MÚszaki Ha.
gyományőrző Bajlársi EgyesÜ|et és a
FET|V|ZlG (Fe|ső Tiszavjdéki VjzÜgyi
|gazgalóság) együt{műkijdése 1 0 éVre
tekjnl vissza az áÍ. és be|vízvédé|em
terü|e1én' Az e|ső háÍom évben csak a
',|ebiztosÍ1otl'' szeÍnélyek vetlék részt az
a|kaImazási terü|eteken évenÍe megiar.
1ott'mÚszaki napon''' Az egyesÜ|eti tag.
ság kérésénék..egíe|e|ően, a negyedik
rendezvénytő|, már az egész tagság ré.
szére biaosítotlák a Íészvélel'így kerÜ|l
soí ez éVben is a 10' közös szakmai nap
meglanására Kisar és Túristvándi térsé.
ge0en.

A szatmár'Beregi Na1úípark |álogalói
központjában, Kisarban Bodnár GáspáÍ
igazgaló megnyilóját kóvelően Kovács
József egyesü|eti e|nök köszönlót1e a
jeIen|éVóke1' kü]ön megem1ítVé dr'Végh
Feíenc ny' Vezérezredes és Bodnáí Gás'
pár ilsáe etbe|i tagokat'

Ezl köVelően Gacsá|yi Józsei
terü|eli Íe|ügye|ó tartott igen
színvona|as ismertelőt a Túr ár'
le rü|elének védeImi munká|alai.
ró], a Tisza-szamos.közi áÍvíz.
VédeImi mUnkák Ío|yamatairó|.
A táékozatót köVetően résa
Vet|Ünk az épü|elben |évó,Jan.
ösvény, seg ílségéVe| a környék
hagyományainak, munkaeszkó.
zeinek iniera|dív bemulatásán'

A műve|eli terü|etre utazva,
megá||tunk a Íe|újÍtott Luby kasté|yná|.
Nagyletszést Vá|loti kia csodá|atos íó.
zsapark' ami a Tisza.iáj büszkesége is
|ehet' EzÚtta| is köszönjÜk az üzeme|te.
tők kedvességél és á|dozaios munkáju'
ka| a szép |átvány biaosíiásáéít.

ATúr bukógá|jához indu|Va' út közben
meg|átogattuk a szaimárcsekei csóna.
kos.fejfás lemetől és a Kö|csey-em|ék.
műVét' A bukógátná| |éVő vendég|őben

egy kozós ebéden Veitünk résa, majd
hazaindu|tUnk- KöszönetteI tanozunka
FET|V|Z|G igazgaiójának és munkatár
sainak a színvona|asan megszervezetl
szakmai napéri, a jó hangu]alú progra.
mokért' Remé|jÜk, hogy a jó kapcsoa1
még hosszú éveken át fennmarad a
FETIVIzIG és €gyesű|e|ünk közöit'

KUxÚcsu GYTFGY
EGYESÜLÉÍ ÍÚDTsiTT
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ARANYESO HARKANYBAN
A szontgndlei Kossuth Lajos NyugdÍjas
K|ub Ezüstíény Együttésé még tavassza|
bonovézet| a Vl' országos NyugdÍjas
Ki.Mit'Tud? r€ndézvényéÍe' Az e|ő. é5
közópdönló után ióhétett a döntő' amit
június Végén Halkányban réndeztek
meg' Az e|só nap a lésztvéVők Íe|vonu.
|ásáva| kezdődött. a Thérmá| Hot€|tó| B
nagyszÍnpadig' A megnyiló után kézdelét
V6tte a nagyszabásÚ mggméÍetl€tés.

V|. Nyugdíios Ki-Mit.Tud?

A bomutatókat
három h6|yszÍnen'
három napon át
tartották még' A
nagyszrnpaoon, a
műve|ődési házban
és a ThéÍmá| Hot€|
konfelenciat€ímé.
ben' A hálom nap
a|att 202 produkciót

értéké|t a zsűri' m€|y€k között szó|ó.
éngk' vels-plóza, népdaIkijrök' néptánc'
sgyéb lánc is 5zérépe|t. Együt|ésünk a
nagyszínpadon lar|otla 6|óadását' amive|
aÉny minósítést sze2 eil'

A nagy me|€g e||enéle sikorű|l ogyjó
hangu|alú' k6||6mes hétvégét iö|toni Hal.
kány válosában'

HoRVÁTHJ€NóNÉ

FoTó| KAP GÁBoH

EM LE KTABLA MAGANADOMANYBO L
szént Lász|ó, a határőlólök Védószentje napián,
Győl-Kortvárosban' a Helálór Em|ékhe|yné|' am€|y
az oÍszág ]egszebb i|y6n ém|ékhe|yg' a kÖze|mú|t.
ban a csa|ádom összáíogásáVá|, ko|só sggítség né|.
kü|' I szt€| €tÜnk jo|6kónt Bm|é'(táb|áI h€|y€aÜnk g|'

A soÉ||ományú határőrök az adotl komak meg.
f0|e|6én pé|dfuan ho|ytá|ltak a haza véde|mébén'
lvind€n kóÍü|mónyék között' éJé|' nappa|' süVÍtó
8zé|b6n' d€rm€sáó hidegb€n' hóvihaÉan vegy
l6kk€nő hőségb6n, mindig e||átták a Ígladatukbó|
adódó köt6|osségükét' 1998 ápr|||sáben a hatán
ór3ég kÖ|6]ékóbó| |eszol6|l az ulo|só so*etone Is'
2004.ben csat|akoztunk az EuróDai tJnióhoz. azóla
az á||amhatárok nyitottak' átjáÍhatók |eltek' A soÉ|.
|ományú hatáÉlök 6mlókót az országban 6|sókánt'
éltó|az év|ő|€m|óktáb|a óei. Az em|éKáb|áre a
voIt Halálór K€lü|olparancsnokságokat Véséttük
'é|. Az 6m|ékh€|y ogész éVb€n |álogatható' aki ara
jár' em|ékü| he|y6zz6n 6| 6gy n6mz€tiszín sza|agot,
gyújtson mé9 69y mécsost a hatálődzol soÉn é|.
hunyl baj|álsaink om|ékére és lisá6|eiérc'

TAxÁcs |MRE NY' MTÁFóR ALE2aEDES
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A XVIII
FESZT
Ebben az éVben is ínegrendezlék a nem
zetköz hírnéVÍe szert tetlfesztjvá]t Kar
cagon' A rendezvényen több minl500
Íőzőedényben rotyogó birkábó| készÜ|t
éikek egyike a Karcagi NagykL]n Bajláí.
s] EgyesÜ|élé Vo|t' Ezen a napon Rab
János ny' iÍnagyía, a szeívezet e|nökéle
és csapatáÍa több m nt 120 adaq bjrka
pÖrkÖ|t e készílésé és tá a|ása Várt Íe|.
adatkénl' Dr' Fazekas sándo| és Vaíga
M háy min isztereknék az eseményt
mé|tató szavat kóVetően' a résztvevókel

KARCAGI BIRKAFOZO
VALON

Kovács Sándor, a Jász'Nagykun Szo|nok
megyei kÖzgyű és e|nöke és Dobos Lász
|ó. Karcag po|gáímestere köszöntötte'
mikizben máÍ te|jes íoídu aton dÜbörgötl
az étekkészító nagyÜzenr, amiben sze
rényen, de megbízhatóan működótt a mi
egyesÜ|etünk 'gépezete,. is. Akik még
nem Vetlek íészt i|yen rendezvényen'
azoknak csak aján|ani |ehel, nemcsak

a birkapörkö|t mindenen áthato|i i|ala'
|ehengeÍ|ő ízhatása miatl (bár éz sem
semm l), hanem az esemény ÍnagáVa|
ragadó' maÍadandó élményi nyÚ]tó forga.
taga rniatt is' A karcagiegyesÜ|etné| ez
hagyományápo|ás Vo|ia jaVábó|, anrihez
csak gÍaiu|á|ni IeheiI

FÉKÉÉ |sTvnl NY' EzuEDEs
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A BEM ES A BA|ÁSS| _ |SMET S|KEREs VOLT...
MáÍ az eókészítő közös e|nökségi Íj|ést
köVetóen aho| az e|nökségi tagok
nemcsak a fe|adatokai beszé|ték meg'
hanem az e|gondo|t ún' speciá|is gu.
IyáságyÚs éteImintát is megkósloIhatiák
- |éirejött a bará1i, bajtáÍsi ker|iparti is'
A két egyesü|etbó|, va|amint a meghívott
békeíenntartók közösségébő| mintegy
1 20 bajlárs és azok hozzáIar|ozói vo|
takje|en a ku|tuÍális juniá|is pÍogramon.
IleghÍVásunkra és órömijnkre Ve|Ünk Vo|t
a két Ba|assjs, BEosZ'a|e]nök, VóÍós
és szlanó zsuzsanna' Va|amint az N,4H
nyugdÍjasok Ügye]nek inlézője, Bé|aVáÍi
N4 k|ós százados is'

A résztvevőkel a Vendég|átó egyesÜ
|etek e]nökei köszönÍötlék, majd az a]ka'
|oÍnhoz kötódó e]ismeÍések áladására és
köszönlésekíe kerü|l soí' Együtt köszón
tÖttÜk a ao. szÜ|etésnapjál ünnep|ó dr.
B' Nagy János ny' ezredest és a 1öbbi,
a kÖze|i napokban ünnep|ő szÜ|etés' és
névnapos barátainkat' Ezu1án kövel
kezett - a Bem Egyesület áÍnyas íákka|
öVezett Udvaíán _az igazi ku|turá|is keÍti
padi' aho| e|ószöropeíett.musica| műsor
Vo|t' Íne|yel Gregus Anikó műVész és
bi||entyűs kísérője szo|gá|1a1ott. Ezt az
]gazán ki|űnő da|os Vá ogaiást köVette a
Bem Egyesü|et kéi tagjának a2 Ún. íetro
tréf ás párbeszéd szösszenet soroza1a,
majd a Balassi Egyesület énekes.bi||en.
tyűs műVészpáÍosa, Gyu|ai Erzsébet és
Ráihy Józseí gondoskodott a jeIen|évók
igazán szinvonaIas szórakoztatásáróI.
A résztvevők ÖÍömére még ezze| nem
Volt vége a ku|turá|is programnak' mert

a ha||gatóság nagy megelégedéséíe,
é|őzene] kíséretie| - a Ba|assj EgyesÜ.
|et több kórustagja öná|ló e|őadóként js
megvi||aniotta énekműVészi iudását'

A műVészeti gyónyöÍűségekéi a két'
honVédségi speciá|is gUIyáságyúban,
Nagy Karcsi Íózésj műVésztudományá.
Va készíiett babgU]yásvacsora te|ítetle,
me|yhez már az ásván}^r'ízen kíVü|csa.
pol söÍt és kiiűnő boÍt is fogyaszthattak a
Íésztvevők' Nagyon kedves színfo|tja Volt
a dé|utánnak a Bern Egyesü|et e|nÖksé.
gitagja, Kovács Emike á|ta| e|őkészíteit
és ]ebonyo|ított' igazán Ót|etes nyere.
mén},1áÍgyakból á||ó tombo|asoÍso|ás- A
hagyományokhoz híVen az estébe nyú|ó
ku|1urá]is ker|i par|it Vidám' ke||emes
láncca|zártuk, meyhez a zenét F]áthy
Jóska szo gá|lalta'

t _-b. :
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ERDELYI KORUTMAS
A Dózsa Gyöígy Honvéd Nyugd|jas
Egyesü|et sikeÍes kiándu|ás| szeNezett
EÍdé|ybe. A részvevók a négynapos út
során megismeÍkedlek az útvona| menti
telepü|ések nevezelességeive|' nép.
művészeléVe ' és történe|mi hagyomá.
nyaiva|' KÜ|ön Íelkeresték a Medve. és
Gyi|kos.tavat, a parajdisóbányál, és a
Békás.szoíosl' Az ulazás során minden.
kijó| éíeae magál' és sok Újé|ménnye|
gazdagodva lérl haza.

Kes s |snÁ

FEL EVSZMAD JOBAN-ROSSZBAN
Bensiséges csa ádi összejöVete| kereté.
ben Únnepete arany|akoda|mát a seres
házaspár: seres Józseí nyU9á||ományú
határőr dandánáboÍnok' a Nyírbálorj Ha.
|áíóí |gazgatóság vo|l igazgaoa' va|amint
szeíeleit páíja, a NyÍíbátoíban megbecsü.
|ésnek és lisae|ehek öíVendó Badar |lona
||dikó nyugdíjas tanítónő. A FehérgyaÍma.
ton, i|letve Heímánszegen szÜ|etett f.a-
tatok Nyírbátorban ta|áhak egymásÍa. és
mondlak örök hŰséget 50 éWe| eze|őtt.
szere|mÜk és szerete|ük |egyőzÖtt minden
e|őtlüklornyosu|ó akadályl. Míg a Íérj a
határőr életpá|ya rögös útján ha|adt e|őre
Viharos gyorsaságga|. addig hitvese bete|.
jesítene a Iegnemesebb emberi hivalást:
odaadássa| készíte|te íe| a Íe|nőt| é|etÍe
az aLsó iagozatos cseme|éket. s közben
ÍéL|ő gondda| óriáe a csa|ád] |űzhe|y me|e.
gél' biztosította a íérj karrierjéhez. Íe|e|ós.
ségte|jes munkájához szÜkséges nyugodt.

kiegyensÚlyozott hát|erel. neve|te kél
gyermekÜket' szeíe|mük á|dását és gyÜ.
mö|csét. Most Összejöt|ek a gyermekék,
Unokák és köze|i család|agok' hogy mind.
ezekér| kÖszöne|et mondjanak. A könnye.
ivel kÚszkÖdő ,.öÍökiÍjÚ,. pár megerősítetie
egykon hűségeskojét' me|y a|é| évszázad
során megé|töÍÖmök és |ekÚzdÖtt akadá.

|yok esszenciájakénl még acé|osabban
csengetl, mint 50 éWe| eze|ótt'

A Nyírbáto' Ha|árőr |gazgatóság Nyug.
dijas Egyesü|et em|ék|apját és ajándékát
Fodor sándor és íe|esége nyújlot|a át'
hosszÚ, bo|dog' szerelet|e| és békesség.
ge| le|i é|etet kÍVánva.

ELISMERES
n sÁNlyÁszvÁnosrŐt

DobszaiJózseí ny. a|ezlédgs' a Vána|otai
Gábor Áron Nyugá|lományúak K|ubiának
e|nóke' a xxx|. VáÍpa|otai napok meg-
nyitóján vette át a város emlékp|akettiét
Ta]abér Mária po|gáÍmester asszonyló|.
Az e|ismereshez gralu|á|unkl

Sz.P.o.
A *uó ELVÉEE.
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EGYUTT SZO LGALTAK, EGYUTT
UNNEPELTEK
KÖszÖnÖm a haza és a honvéde|em iránli
e|kóte|ézetiségüket, aktíV munká|kodá'
sukat a maqyar iönéne|mi és katonai
hagyományok ápo|lísa, a szo|idaíitás' a
bajtárciasság és a2 együVé taíloás tuda
lánakerősítéseérdekében| üdvözó|le
|evé]bén a nrega|aku|ásának 45' éVÍoÍdu'
|ójái ünnepő Kiskőrös He|yóÍség Nyugá|'
|ományúak K|Ubjalagjait dr' Benkó Tjbor
VezérezÍedes' Honvéd Vezéíkaí íónök'

E ődeik em]éke e|őtt lisztelegve Ünne
pe|ték egyesÜ |etÜk fenná||ásának negy.
venótödik é,v,fordU|óját a KiskóÍös He|y'
őrség Nyugá||ományúak Klubja tagjai'
A szervezet 1971. februáí 17.én a|aku|t
azza| a cé||a|' hogy a nyugá||ományba
Vonu|t kaionáknak
taÍta|mas' kózösség.
építő e|Íog|a|iságot
nyújtson' és haté.
kony érdekképvise.
|etet biztosítson. Az
a|apÍtók tizennyo|can
Vo tak, a k|ub e|ső e|.
nökéVé cséke Lajos
nyugá||ományú ő|-
nagyot vá|aszották.
Az e|nÖkhe|yettes
BátorÍa|Vi Ká|mán
nyugá||ományú rend.
ór százados' a tit
kár KőVágó Vende|
nyugá||ományú rend.
ór őÍnagy Vo|i' A
közösséget most Fadgyas lstván nyugál
|ományú őrnagy Vezeti, mUnk4ál ehókhe
|yetteskénl Gotifried Bé]a nyugá||ományÚ
ezíedes segíti' a titkári téendóket Duchai
JózseÍné nyugá||ornányÚ bÚntetés.V'Ágíe'
hajtásiőrnagy |átja e|' aszociá|is ügyeket
lúe||heÍ sándor nyugá||ományú őmagy
inlézi' szakács Lász|óné nyugá||ományú
töIzszász|ós a gazdasági fe|e|ós, a ku|
turális programokat pedig Jakab JózseÍ
nyugá||ományú f őhadnagy koordinálja'
A klubnak jelenleg 118lagja van.

A jubieumiia|á kozó résztvevőit a Pelófi
SándoÍ N4űve|ődési Központban Fadgyas
István nyugá||ományÚ őrnaqy' a k|ub e|
nöke köszóniÖtte, majd fe|e|evenítette az
elmú|l neg}./enÖi év je|entősebb esemé.
nyeit.

Az ünnepi megem ékezés Végén a |eg.
jobbak munkáját kü|ón is megköszönték'

A nyugál|omá.

ügye érdeké.

idón át végzett

kája e|ismeÍé.

delmi miniszer
az Aranykor KilÜnteló cím aÍany íokozatát
adományozl,a Kormány Sándor nyugá|.
|ományÚ ezredesnek, bÍonz fokozatáVa|
schi||er Kata|in nyugá||ományú őmagyot
túnlette ki' Nagy |stván nyugál|ományú

SzöVersége Fadgyas |stván, Haskó lmre
nyugá||ományÚ óÍnagyokat és Fábi Já.
nosnét' az [/H 93' Petőfi sándor Vegyl.
véde|mi Zász|óa|j paÍancsnoka pedig
Kóka sándornét és Szipócs Pétert része.

a|ezredesnek a HonVédeIeméÍt Kilúnte-
tő cím |. íokozatíl adományozta' ^rpa
Lajos nyugá||ományú a|ez.edes, Ba*óczi
FeÍenc és Léhoczki Péler munkáját em
|ékláagya| kÖszönte meg' A Honvéd Ve
zéÍkaÍ Íőnöké o|áh |mre nyugál|ományú
tözszász|ósnak adományozott emléktár
gyat, az MH osszhaclerőnemi Parancs.
nokság parancsnoka pedig Deli Józseí,
GottÍÍied Bé|a nyugál|ományÚ ezíedese
kel és szakács Lász|óné nyugáItományÚ
ászlóst Íészesílette e|ismerésben'

Az N4H Hadkiegészítő és KözponliNy;|.
VánlaÍtó Parancsnokág parancsnoka em
|éktárgyat és em|ék|apot adományozott a
jubilá|ó k|ub tagságánal' Duchai JózseÍné
nyugá||ományú btinteiés.Végrehajtási ó.
nagy, HajdÚ Jánosné és Gya|og sándo.'
né munk4át pedig em|ék]appa| köszönte
meg- A BaitáÍsi EgyesÜlelek országos

sílette e ismerésben'
A BajtáÍsi Egye.
sü|etek országos
szövetsége DéJ-a|.
Íö|di Bégió e|nöke
LőÍincsik Pá|né,
Taíkó Lász]ó. a szeF
vezet tisaeletbeli
a|ehöke pedig zö|d
Sándoí nyugá|o.
mányú a|ezÍedés
munkáját köszönte
meg. A jubi|á|ó k|ub
e|nöksége Jakab
JózseÍ nyugá||o.
mányú Íőhadna.
gyot' Fábi János
főtörzszász|óst' Ko.

Vács |mre rendóí íótözszász óst és szabó
Gézánéi részesÍtette eIismerésben'

A jubi|eumi ün nepségen résá vett tÖb.
bek kóa szabó József ezredes, a Honvéd
VezérkaÍ szémé|yzeti csopoítÍőnökség
Humánszo|gá|ati osztá|y osa44/ezetője,
HazUga Káro|y nyugá||ományú a|iábor.
nagy, a Bajtársi Egyesü|elek országos
szövetségé e|nöke, Ke|emen József
nyugá||ományÚ a|táboínagy, a szóVetség
lisaeletbe|i e|nöké, Miklovicz János ez.
redes, az MH 93' PeiőÍisándoí Vegyivé
de|mi Zász|óa|j parancsnoka' dr' Kovács
GyóÍgy nyugá||ományú ezíedes, a Bajiársi
EgyesÚletek országos SzöVelsége Dé.
a|fÖ|di Régió e|nöké' De|iJózsef és sinyi
lmre nyugá||ományÚ ezredesek' a Íégió
tszleletbe|i e|nökei' Va|amint a régióhoz
taílozó nyugá||ományú.k|ubok képvlse|ói.

TUDóSirÓNnol

28 B1,tó""|k,k,r



SZOMSZEDOLAS
A kiskunha asi Kuruc Vjtézek Nyugá||o.
mányú Egyesü|et kóze|50 ftis csoponja
te|t |átogatást Szegeden. Dé|e|ótti prog.
ramként szakavatot| veze|ő kísérelében
megismerkedhettÚnk a Fegyház és
Börtón' kózismertebb nevén a csi|lag.
bór|ón épÜ|etéve|' tájékoaatót kap|unk
az itt |o|yó munkáró|, a Íogva tanás kö.
ÍLiIményeiÍó|' Gasaronómiai élményként
a bór|ónben e|Íogyaszlot|unk egy finom
ebédet ]s'

oé|Utáni progÍamunkat a váíosnézó
kisvonalla| lórtént majd 1 óíás utazássa|
kezdliik, aho| ÍnegismerkedlünkaváÍos
nevezetességeive|' hasznos inÍormáci.
ókka| gazdagodva Szeged lörténe|mé.
ből és építészeli je||emzőibő|. Ezulán
tet|Ünk egy kis sélát a széchenyi téíen'
a K|auzá|téren' A további píogramunk
a Dóm |átogalásavo|t. lúegtekinlet|ük a
közeImú|1ban áladott muItiÍunkcioná|is
kiá||Ítóterel a2 a]tempjomban' Ezután egy
ks eíópriba köVelkezett' A csopori nagy
lészé megtetle a Dóm loronyki|átójához
vezéló közel 300 |épcsós utal' Az e|énk
|áru|ó lálvány csodá|atos vo|1, megéne a
|áÉdságol.

Hagyományápo|ó tevékenységünk
keíetében megem|ékezünk a vo|| M.
Kirá|yi szegedi 5' Honvéd Gya|ogezred
|' Vi|ágháborúban tanÚsitotl vitéz ma.
gatartásáíó|. KoszoíÚt he|yeaúnk e| az
ezred oóm Ía|án ta|á|ható em|éktáb|ájá.
ná ' Innen álsélá|tunk a Hósök kapujához.
aho| csepi Lász|ó ny. órgy'' a szegedi
Bajtársi K|ub e|nöke mutatta be nekünk
az |. Vi|ágháborÚ e|esetl hóse.' a 12 0oo
szegedi kalona emlékére készü|l a|kolás|'

A Járasztó nap végén még tetlünk egy
sétát a steÍánián, gyönyöíködtünk a mú.
zeum e|őni parkban és a rakpartró| nyi|ó

ki|átásban. KÖszönet|eI taÍ.
lozunk a programunkhoz
nyÚilott önzetlen segÍlsé.
gükérl Csepi Lász|ó ny' Őí.
nagynak' a bajlársi kub e!
nökének és Kispá|Jenő ny'
órnagynak, a k|Ub e|nök'
heIyeltesének' akik egész
nap segítették csopor|unk
zavarta|an szórakozásá|'

szÉGcTÉs LÁszLT NY' Ízls'
KUFIC VÍuEK NYU$LLoMÁNYÚ

EGYEsÚ!ET
ELNoXHEIYEÍiEs
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LOVERSENY CSEPREGEN
A BEOSZ NyUgat.D!nántÚ|i Bégiójához tanozó csepreg KÓz'
bizlonságáé.t Po gáíór és Bajlársj Egyesu|et az idei éVben
már haímadik alka|omma hirdette meg a kispuska óVersenyt'
A Íégii kieÍne|l íendezvényeként, a BEosZ támogatásáVa]
szervezlék meg' A halár menl kapcso|ata nk letlék nemzeikÓzi
Vé a versenyekel, Háíomíós csapatokka |ehetett nevezn ' emel
eti egyén Verseny s za]lolt' A kiírás a|apján á|ó lesthe|yzetbő
harom priba|öVés Után liz érléke|l |öVést adlak |e a veÍsenyzók
a 25 ÍnéterÍe á||ó cé|okra' Többen rnegjegyezték, hogy ',tú]

A Vérsenyre a köVetkező csapalok nevezlek'
szovéniábó| két Veteíán íendő. és katonacsapat|
Az osztrák BékeÍenntaítók bulgen|andi egyesÜ|elejló három

csapat (oPK); AzosztÍák Bajtálsi Eqyésü|etburgen|andi szer
Vezeiétő két csapat (ÖKB)] A Határőr Nyugdíjasok soproni
EgyesÚ elétó| háíom csapati

A megyébó| négy Pogá.ór EgyesÜ et csapata adia |e a neve'

A kÜ |icl csapatokat a tarlornány] e nökök Veze11ék' TÓbben
egyéniIeg Vá|]a||ák a nregméÍettelésl, A blztonsági rendszabá
|yok oklatása és a Íe|adat ]smerletése Után jó idójárásiVjszo
nyok kÓzöti kezdődÖt a cé|ok |ekÜzdése a seregekérl.

csapalban ésó he|yezelt: Körmendi Po|gá.őr EgyesÚ]et:
n; .od|| .  .ohá7A| l  o./Iíá.  Be.e 'enr ldroh 'egvel  '  ldoa I
|  "Ir  dd|h 1e ye7A- '  Gyö1gyo<lá| 's i  Po|qélo '  Tqyesu|e l
Egyéniben:
esó he|yezetl] Némelh sle|án;
második he|yezelt] Kondor At ai
harmadik he yezett:o|áh János,

Az eredÍnényeken kivÜ| a löVók ta|án a közös együli éinek
Örultek a eg]obban,

A nye|Vi nehézségeket nrego|dottuk Az osztlák ba]táÍsakka|
sokan tudtak németÜ kommuniká nj' míg a sz ovén baláta.
inknak a sz|ovén Veteíán katonák 1szte|etbe| e noke. LudV k
Jónás nyugá|ományÚ ezredes vo|t segitségÜ. Az eredmények
kihirdetése után úgy köszöntÜnk e| egymástó|, hogy iÓVőre
ismét la|á kozunk

KI RANDULAS A SZEPESSEGBE
A fi/isko|ci He|yőrség] Hagyományőftő
EgyesÚ|et événle szeNez közös kiíán.
du|ás| sz|ovákia kÜ|önböző táia!ra a löbb
mini 20 éves partnerre|' a KassaiNyug.
días KatonaiK]ubba|- Az ldén aa ÚNonal
Kassa, a szepes]várés Lőcse Vo|t'

A kassai baátainkat a Város e|e.
jén |éVő e|ső benzinkúhá| VettÜk fe|'
majd szakszerÚ navigá|ásuk ulán a
Krompachy |e|é vezető Íomantik]s, végig
erdők és tavak ÖVezte orczágúton köze.
IilettÜk meg KÖzép.Európa egy]k |egna.
gyobb középkor] Várának romjalt, me|y.
nek a]apierü|ete e|éria 4 heKárt- A VáÍ
a|atli paÍkíÍozóbó] minlegy 4o0 méterés
séta után ju|ottunkÍe|a Várba, me|ybe a
nyugdíjasok 4 EU/íő kapupénz ]etéte|e
u1án engedtettek be' |tt magyar nye|vű
szóró|apoi kaptunk, i||etve magnót' amely
anyanyeLvÜnkÓn ismertette a kije|ö|t
ponlokon a |átniva|ókat' Ha még egyéb

nye|vi prob|émáink adódtak' akkoÍ az a
kassai k|ube|nók Veje' Karo| Katrincak
ügyesen megojdot|a' Az idő ragyogó Vo|t,
a bastya tetejérő| |ehelett |átni a Magas.
Tálía hóÍedle csÚcsait' Aváraz utóbbi
években megszépÜ|t, fo|yamatos a kar.
bantaítása, sokan keíesik fe|'

A megíáradt |ovagok és úÍnőik a VáÍ
a|atli hangu|atos étteÍembe tértek be'
aho| sz|ovák népi ételisszeá||ítast _
benne knéd|it íogyasáottunk e|' Ke||ett
is ez, me'1vártak még bennünket Lőcse

Lócse je|enleg 14 ezer Íős jáÍási
székhe|y' Töíténe|me soÍlin vo|Í szepes
Váímegye székhe|ye is' GyönyöÍű szép
fótere te|e van nevezelességekke|. Mi a
x|||' században épü|l szenl Jakab{emp.
|omma| kezdlük' Ennek gyöngyszeme a
Lócsei Pá| á|ta| 1 502.ben készített Íőo
tár' me|y 18'62 méleíes magasságáva|a

V!lág egyik |egszebb és |egnagyobb gó
tikUs o|tára' Mailornya ]858 ban épü|i,
1626.ban a proteslánsok készíiiették or.
gonáját. A Thuízó.kápohában a Thurzók
sjrem|ékei sorakoznak' A lemp|omban
iemették elThököy |mre és Zlíny ||ona
egyet|en közös gyeÍrnekét is,

A tér másik nevézeles épü|ete aThur
zó.pa|ol,a. sokszoí em|egetik, hogy az
1929.ben átadott lúisko|c Erdő K ncslári
Pa|ota (Deák tér, je|en|eg az Észak er.
dő székháza) hason|ít íá' Ez azonban
téVes, hiszen az csak ihLetője a miskolci
épL]lelnek' Ugyanis csak annak mintáiára
készü |'

Uiunkat Fodor Zo|lán és Bartha
György rnisko|ci ónkoímányzati képv
se|ik anyagi]ag lámogatták. Köszönjük
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BEM-SPORTNAP

A szeszélyessé vá|t időjáÍás idén is izga|massá
tet|e a rnáÍ hagyományosnak mondható Bem JózseÍ
Bajtársi Egyesü|et és a l'4agyar Budo magazin szeÍ
kesziősége á|ia hetedik a|ka|ommal megrendezett,
budobemuiatikkal egybekötött sporhap szervezését'
A Bem JózseÍ Á|ta|ános lsko|a mjntegy száz diákja
és a baitársiegyesÜ|el tagjajszámára most is em|é
kezetes é|ményl ie|enlett ez a néhány óra' Ezútta|a
Vendégek kÖzöttvo|t Gá|Judit, a Bem JózseÍÁ|1a|á
nos lsko]a igazgalója, aki szemé|yesen is tapasaa|
halta. mi]yen nagy élnrénylje|enl a tanintézet diákia
nak ez a rendezvény' Ar.lben teímészetesen ismél
nagy szerepe Vo|t a budo spoítágakból Íemek íze|ítól
adó harcrnŰVész mesteíeknek és tanítványaiknak'
akik a gyeÍekeket !s bevonták a kü|önbözó önvéde|mi
lechnikák gyakoíásába'

A hagyornányoknak megÍe|e|ően a 'füVes teíepen'
e|szóÍt cukoÍkák gyűjtéséVe| indu|i a program'

Hason|óan nagy érdek|ódés kÍsérte Bagi Lász|ó ny'
ezredes' 5 danos kyokushin karatemesleí és Íiata|
lanítványainak bemUlatoját' me|yet szintén kisdiákok
\d| ko,,ösen Véq7e|t '.ed7es.' kövelefl r/ is annyi'a
népszeÍű |et|' hogy a|ig |ehelett |eá||ítan'az alkalm]
edzesl, merl .nrndenkr tTereteTt volra resTl verni

A Vidám kaÍalézgatási kÖvelően dr' Zö||éi Zo|lán
ny. ajezredes, a danos kéziiusa.köze|harc mesler
é5.ariivá1ya keliIJ5a.kÖ7e|13rcbo|' vaiamInI önvé.
de mi .ogasokbo|ad|dk í7e||Tö| a kisd|a<oknak es 3
nyugdÍas koÍú nézőknek'

BáÍ a győztesek és he|yezeitek kupákat, érmekei,
ok|eve|ekel' tárgyjutalmakat Veheitek ái az ered.
ínényhirdetésnél' vég jg sporiszeÍű, vidám |égkörben
Ío|},.tak az ügyességi pÍóbák. így akik részl Vették
ezen a sportnapon' most is e|égedet|en mondogal.
ták| em|ékezetes é|ményben' remek progÍamban Vo|t
Íészük. JövőÍe is szíVesen jÖnnek| Amint a harcmtj.
Vészeli bemulatók rnesieÍei és tanítványaik. sői azok.
nak az önvéde|mi sportágaknak a képvise|ői (kung'íU'
|Tr uehwon.do) 's' akik a nodosu|| |dóponlra máí
nem ludták szabaddá tenni magukal'

Ieglöbbel de'lis a daÍlsv€.senyben rrér|ék öss7e
1udásukat' A győze|met ezút|a| dr' ZÖl|eiZo||án sze.
rezte meg.2. Ka|ina Bianka' 3. Wágner Kata|in' 4.

A férfi ügyességi VeÍsenyben: ] ' Búki Péter, 2'
s7eniérd'ássv Aldlés 3' Pongo EndÍe' 4' ['4agvds|
Marcel|, 5' Bagi Lász|ó'

A női ügyességi Versenyl Wágner Kaia|in nyer|e.
2' Büki Péterné' 3' Ka|ina B]anka' 4' Faragó ||ona' 5.
Bíró Józsefné'

BúK! PFER NY. ALaBEDES
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