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A Magyar Kultúra Napja
A Honvéd Kulturális Központban ez évben is január 20-án
ünnepelték a Magyar Kultúra Napját. Dr. Simicskó István, a
HM parlamenti államtitkára és Orosz Zoltán, a Honvéd Vezér-
kar főnökének helyettese is részt vett az ünnepségen. Dr.
Simicskó István beszédében elismerően szólt a honvédség
kulturális életének szervezőiről, a helyőrségi klubok veze-
tőiről, a pedagógusokról, a könyvtárosokról és a honvédséggel
együttműködő társadalmi szervezeteknél folyó kulturális tevé-
kenység szervezőiről. 

– E nap alkalmat ad arra, hogy megköszönjük és elismer-
jük mindazok munkáját, akik a kultúra terén sokat tesznek
a honvédelem gondolatának erősítéséért, a honvédségnél
is meglévő alkotótevékenység felkarolásáért, és az értékte-
remtő munka ösztönzéséért - hangsúlyozta beszédében
dr. Simicskó István.

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségét Ipacs József
nyugállományú ezredes, ügyvezető elnök képviselte a ren-

dezvényen. Az elismerésben részesültek között köszönthettük
Burai Gézánét (Várpalota), Halmosi János nyá. alezredest
(Székesfehérvár), Koncz János nyá. ezredest (Szentend-
re), Kovács Ferencnét (Szombathely), Mészáros Károly nyá.
alezredest (Budapest), Takács Imre nyá. hőr. alezredest (Győr)
és nem utolsósorban a Balassi Kórust (Budapest) valamint
a Marcali Bajtársi Dalárdát.

A Prima Primissima-díat elnyert Honvéd Együttes műso-
ra után Kocsi László alezredes, a HM Parlamenti Államtit-
kárság Társadalmi Kapcsolatok osztályvezető- helyettese nyi-
totta meg a honvédség amatőr képzőművészeinek kiállítását.

K.L.
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1996 óta, négy cikluson keresztül lehettem a
Szövetség elnöke. Sok szép feladat, élmény,
eredmény, tapasztalat, barátság. Köszönöm.
Ha már néhány dologról van módom írni, talán
az alábbiak a legfontosabbak.

Elsőként talán azt érzékelhetjük, hogy a
BEOSZ „láthatóvá” tette a nyugállományúak
ezreit: tagjai lettünk a magyarországi Nyugdí-
jasok Országos Szervezetének; az Országos
Idősügyi Tanácsban is tagok voltunk négy évig;
ott voltunk/vagyunk a legfontosabb fórumokon
tárca-, országos és nemzetközi szinten. Érdek-
védelmi stratégiánk lényege az volt, hogy egy
hadsereg csak annyira legyen katonás, ameny-
nyire muszáj, és annyira legyen szociális, ameny-
nyire csak lehet. Elértük, hogy
� megmaradtunk a „jogállási törvényben”

(sőt, visszahozattuk az egyszeri előléptetés lehe-
tőségét!);
� konkrét felelősei vannak a velünk kap-

csolatos tennivalóknak (a „hadkieg”-ek megyei
szervezetei, érdekvédelmi szakemberei);
� támogatottak a BEOSZ nagy program-

jai (nemzedéki találkozók, idősek fórumai);
� tagjai vagyunk az érdekegyeztetés és

érdekvédelem tárcaszintű vezető testületeinek
(HÉF, HIT),
� résztvevői vagyunk a tárca és a civil szer-

vezetek közötti társadalmi párbeszédnek.
Nem sikerült az életkori korlátok lebontása:

a fiatalon nyugállományba kerültek sajnos nem
jöttek el a BEOSZ egyesületeibe, a Szövet-
ség nem tudta őket szervezeteibe integrálni
(pedig nem ránk haragudtak, nem bennünk csa-
lódtak!). A tagegyesületek működési körülmé-
nyeit, és ami a legfájóbb: a nyugállományúak
jogait sem sikerült teljes körűen megőrizni (nem
vigasz számunkra, hogy ez hasonlóan történt
országosan is). Ugyanakkor a honvédség poli-
tikai és katonai vezetése – és még megannyi
parancsnok és szakember – változatlanul elkö-
telezett idősebb bajtársai iránt, befogad és támo-
gat bennünket. Ma ez óriási érték. Köszönet érte.

A szervezet is megerősödött. Amikor 1996-
ban megválasztottak, 46 tagegyesületben kb.
négyezren voltunk. Ma 94 tagegyesületben és
három tagszövetségben több mint tizenegy-
ezren vagyunk tagjai a BEOSZ-nak. Persze lép-
tek is ki sorainkból: Nagyatád, vagy a közel-
múltban Keszthely. Kár értük. (Amit mi kínke-
servesen kiharcolunk, annak eredményeit
viszont ők is élvezik, de a közös terheket nem
tudják vállalni. Na meg a szolidaritás tetteit.
Lelkük rajta. Nem rogytunk meg távozásuk miatt,
és a kapu még mindig nyitva áll visszafelé is.)

Beváltak a régiók, nagyszerű partnereink a
tagszövetségek: a MEBSZ, a MVRSZ és a
HOHE. Lett BEOSZ Emlékérem, megalapítot-
tuk a Katonák Példaképe Díjat. Jól és hasz-
nosan működik a Szövetség Tanácsadó Tes-
tülete: mert nagyszerű emberek alkotják. Csak
a pénz, az osztható pénz volt mindig kevés.
(Annyi sohasem lesz, amennyi elég is lenne!)
Azt is nehezen értették meg néhányan, hogy
nem az üres zseb a riasztó, hanem az üres
fej és az üres szív. Nem a Szövetség hibája a
bennünket körülvevő világ gazdasági, társa-
dalmi, kulturális tőkeszegénysége!

A telefon-fax készülékek után jöttek a marok-
telefonok, és ma már alig van egy-két olyan egye-

sület, amelyik számító-
gépen nem elérhető.
Van újságunk, honla-
punk. Az előbbit egyre
többen dicsérik és támo-
gatják is megjelenését.
Az utóbbit néhányan
dicsérik, néhányan bírál-
ják: kevesek használják
rendszeresen. És nem
tudtunk kitörni a „média-
gettóból”. Javítani kelle-
ne közösségi oldalainkat,
hátha egy-két témát
beemelnének a média
főáramába azok az
újságírók, akik egyre gyakrabban ezeken az
oldalakon lelnek rá érdekes történetekre, sze-
mélyekre. Az Európai Unióban 2012 az aktív
időskor, a generációk közötti szolidaritás éve.
Meg az európai viasz kitalálásának éve – a spa-
nyolviasz helyett. (A kínaiak – a világ népes-
ségének ötöde – számára ez a sárkány éve.)
Itthon, 2012 a víziók éve, a nyitott fülek éve, a
jó ötletek éve, a harcok folytatásának éve stb.
2012 a különös bájak éve is: a haszontalan
demonstrációk éve (mellette és ellene), az értel-
miségi sürgés-forgás éve, a valódi diskurzus hiá-
nyának éve stb, stb. Meg a BEOSZ éve is lehet,
ha mindenki akarja. Ebből az egészből az első
mondatnak van a BEOSZ számára üzenetér-
téke!

A BEOSZ-nak kell majd bizonygatnia tény-
leges és potenciális hasznosságát. Pedig most
adódna egy újabb lehetőség a nemzedékek
közötti szolidaritás megőrzésére. (Néha azt kívá-
nom, hogy a ma még aktív állományban, mun-
kaviszonyban lévők saját bőrükön tapasztal-
ják meg jelen döntéseik következményeit.) Vagy
itt van az önkéntes munka, a díjazással nem
járó munkavégzés megfelelő kereteinek bőví-
tési lehetősége: a BEOSZ és tagjainak óriási
potenciálját sokkal jobban ki kellene használni
a honvédség, a társadalom számára.

Nem könnyíti a Szövetség helyzetét az sem,
hogy ma még semmi sem mutat arra, hogy bár-
kit is ösztönöznének az aktív időskorral kap-
csolatos konkrét célok melletti elkötelezettség-
re, és az ez évi jelentősen csökkentett költ-
ségvetési tételek láttán biztosan tudhatjuk: ebben
az évben sem lesznek finanszírozhatók az idő-
seket támogató projektek. Jobb, ha a BEOSZ
arra készül, hogy: (1) a közvélemény idősek-
kel kapcsolatos nézetei nem fognak kedvezően
alakulni, (2) nem lesznek jobbak a párbeszéd
lehetőségei, és (3) gyengülni fog az időseket fel-
karoló civil szervezetek támogatottsága.

A BEOSZ értékeinek megőrzése mellett az
egyik fő kihívás a szervezet vezetői előtt az elke-
rülhetetlenül közelgő nemzedékváltás sima lebo-
nyolítása. Minden szervezeti szinten! Csak fel-
készült csapattal és fegyelmezett munkával lehet
rá esély.

Ha egy mondatban kell megfogalmaznom üze-
netemet, akkor ez így hangzik: soha ne feled-
jék, hogy egy közösségre nézve a legnagyobb
veszély az egyértelmű és közös cél elvesztése!

Sok sikert BEOSZ!

SIPOS GÉZA LEKÖSZÖNŐ ELNÖK

3

Múltról és jövőről – jelen időben Tartalom
A Magyar Kultúra Napja 2
Múltról és jövőről – jelen időben 3 
A küldöttgyűlés előkészületei 4
Továbbra is „együtt egymásért” 5
– a Szövetségről a küldöttgyűlés előtt –

Mindent a bajtársiasságért 6
Még egyszer a nemzedéki 
találkozóról 7
Ülésezett a BEOSZ 
Tanácsadó Testülete 7
Katonasírok Fehérváron 8
Beszédes hallgatás 9
Számadás 9
Új szervezet alakult 10
Megemlékeztek 
Gidófalvy Lajosról 11
„Múlt nélkül nincs jövő…” 11
A Kegyeleti Múzeumban jártunk 12
Évforduló Recsken 14
Növekedtek a megélhetési 
gondok 14
Ennyiért dolgoztál… 15
Nyírbátori évzáró bál 16
Orosházi közgyűlés 16
Nevessünk többet 16
Karácsonyi ünnepség 
a Noszlopyban 17
Kilencvenöt éves 
bajtárs köszöntése 17
Életet az éveknek 18
Átalakult ellátások, 
megváltozott szabályok 18
Évforduló Fehérváron 19
Veres Péter emlékezete 20
Összefogás Győrben 20
Veterán siker Várpalotán 21
Látogatás az alma materben 21
Londonért hajt! 22
Évzáró a Bemnél 23
A kultúra ünnepe 23
Kecskeméti karácsony 24

A BAJTÁRSI

EGYESÜLETEK ORSZÁGOS

SZÖVETSÉGÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA

FELELÕS KIADÓ: 
SIPOS GÉZA NYÁ. EZREDES, 

A BEOSZ ELNÖKE

SZERKESZTÕBIZOTTSÁG ELNÖKE:
PINTÉR FERENC. NYÁ. EZREDES

SZERKESZTÕK: 
GRÓF FERENC NYÁ. ALEZREDES,

KACSÓ LAJOS NYÁ. EZREDES,
MÉSZÁROS KÁROLY NYÁ. ALEZREDES

A HÍRLEVÉL INTERNETES

ELÉRHETÕSÉGE: www.beosz.hu
CÍM: 1440 BUDAPEST,  PF. : 22.
E-MAIL: BHIRLEVEL@GMAIL.COM

Bajtarsi hirlevel I_2012:Bajtarsi hirlevel marcius uj.qxd  2012.02.28.  15:47  Oldal 25



Elsőként, a jelölőbizottság elnöke mun-
katervet készített, amiben megjelölte
a legfontosabb, legelsőnek megoldandó
feladatokat. Ennek megfelelően, az Alap-
szabály szerint áttekintettük a jelölen-
dők funkcióját és létszámát. Ezt köve-
tően kezdhettünk csak el személyekben
gondolkodni. Mindenekelőtt az elnök sze-
mélyére szóló javaslatot kellett kialakí-
tani. Mivel Sipos Géza nyá. ezredes baj-
társ – jelenlegi elnökünk – több hivata-
los fórumon és a bizottság előtt is elmond-
ta, hogy nem kívánja tovább betölteni az
elnöki funkciót, elhatározását tisztelet-
ben tartva, más személyt kellett keres-
nünk. Ismeretes, hogy a BEOSZ elnö-
ki funkciója a megtiszteltetés mellett rop-
pant nagy erőfeszítést, hozzáértést, jól
működő kapcsolati rendszer meglétét,
véget nem érő áldozatos munkát tesz
szükségessé, ezért megnyugvással töl-
tött el bennünket, hogy Kelemen József
nyá. altábornagy úr – aki korábban már
volt a BEOSZ elnöke – elvállalta a jelö-
lést az elnöki funkcióra. Jól ismeri a
BEOSZ-t, hiszen az utóbbi években a
Tanácsadó Testület elnökének helyet-
teseként dolgozott. 

Ezek után a jelölőbizottság folytatta
a munkáját, de most már minden jelölt-
tel kapcsolatban kikértük az altábornagy

úr véleményét is. Itt kell megemlíteni,
hogy soha, egyetlen jelölttel kapcsolat-
ban sem mondta azt, hogy nem szeret-
ne vele dolgozni. Legtöbbször azt vála-
szolta: „Nekem megfelel, a bizottságra
bízom, hogy kit jelöl”. A bizottság minden
jelölttel személyesen vagy telefonon

elbeszélgetett. De nemcsak azokkal, akik
a beszélgetések során a jelölésre szá-
mításba jöttek, hanem azokkal is, akik
potenciálisan alkalmasak voltak az adott
funkció betöltésére. A személyeket leg-
többször bekérettük a BEOSZ hivatalos
helyiségébe, vagy felkerestük a mun-
kahelyén, esetenként a lakásán. A
beszélgetéseket rendszerint a bizottság
elnöke, néhány bizottsági taggal együtt
folytatta le. Gondot fordítottunk arra is,
hogy az iroda dolgozóinak a véleményét
megkérdezzük. Nagyon sok értékes infor-
mációt kaptunk tőlük.

Amikor összeállt a kép, és a névsor-
ban azok szerepeltek, akiket minden-
ki, vagy a legtöbben jelöltek, akkor a jelö-
lőbizottság elnöke a névsort ismertette
a BEOSZ elnökségével. Az elnökség
a jelentést néhány jobbító kiegészítés-
sel elfogadta.

A Jelölő Bizottság jelöltjei:
BEOSZ Elnökség:
� elnök: Kelemen József nyá. altbgy.
� ügyvezető elnök: Ipacs József nyá.
ezds.

4

A küldöttgyűlés előkészületei
A BEOSZ 2012. március 12-re összehívott Tisztújító Küldöttgyűlésének előkészítése az Alapsza-
bálynak megfelelően időben elkezdődött. A Választmány az Alapszabály alapján, 2011. május 1-én
megválasztotta a jelölőbizottságot Sinyi Imre nyá. ezredes elnökletével. A bizottság személyi össze-
tétele híven tükrözi a BEOSZ területi és szervezeti rendszerét. 
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Beszámolásra, tisztújításra készül a Szö-
vetség. Az elmúlt négy évről történő
számadás néhány kérdésben elkerül-
hetetlenül visszatekintést követel az indu-
lásra, a kezdetekre, a Szövetség törté-
netét végigkísérő dilemmákra. A mára
vonatkozó helyes következtetések levo-
násának is fontos feltételét képezi ez a
gondolkodás. Ezt a módszert igénylik a
környezetünkben, napjainkban történő
változások is. Az új civil törvény, a tárca
szoros költségvetése, a szűkülő üdülé-
si lehetőségek, a helyőrségi klubok meg-
változott működési feltételei, a szociális
gondoskodási körbe tartozók megválto-
zott státusú csoportjának – szolgálati jára-
dékosok – megjelenése, a tagság átlag-
életkorának további növekedése.

Az egyesületek az induláskor, a sza-
bályoknak megfelelő bírósági bejegy-
zéssel szinte egy időben ismerték fel,
hogy több tucat szervezet egyénileg nem
tarthat kapcsolatot a honvédelmi tárcá-
val. A honvédelem érdekeinek megje-
lenítése, koordinálása, a nyugállományú
katonák és hozzátartozóik érdekeinek
képviselete összefogás nélkül erőtlen,
gyenge lenne. Ez pedig nem szolgál-
ná a honvédelmi vezetés és a katona-
közösségek érdekeit sem.

Az egyesületek megalakulását köve-
tő néhány hónap után, az egységes fel-

lépés igénye hívta életre a Szövetséget,
melynek célszerűségét, szükségessé-
gét a közösségek többsége ma is belát-
ja. Hiszen az egyesületek önállóságát
a nagyobb közösséghez tartozás nem
befolyásolja, saját döntéseik alapján ter-
vezik programjaikat, helyileg képvise-
lik, megjelenítik a honvédelem ügyét,
ápolják a katonai hagyományokat, segí-
tik a kedvezőtlen helyzetben lévő, segít-
ségre szoruló társaikat. Ugyanakkor tud-
ják, hogy a tárca előtti megjelenést, tag-
jaik érdekképviseletét a 92 tagegyesület
egyenként nem láthatja el, de még a 3
tagszövetség sem. Ennyien egyszerre
nem ülhetnek ott a Honvédelmi Érde-
kegyeztető Fórum ülésein, de a Hon-
védelmi Idősügyi Tanácsnak sem lehet-
nek mindannyian tagjai. Érdekeiket e
szervezetekben a Szövetség jeleníti meg.
E képviselet jelentőségét még fokozza,
hogy folyamatban van a – tervek sze-
rint 2013. január 1-jén hatályba lépő –
jogállási törvény és benne a nyugállo-
mányúak jogait és járandóságait meg-
határozó szabályok előkészítése.

Végiggondolva a szövetségbe tömö-
rülés értelmét, joggal merül fel az a kér-
dés, hogy mennyire erkölcsös a küz-
delmeken kívül maradva, azokban sem-
milyen részt nem vállalni, de az ered-
ményeket sajátnak tekinteni. A Szövet-

ség a megoldásra váró kérdések felis-
merését, összegyűjtését, a kezdemé-
nyezést, az érdekek megjelenítését, kép-
viseletét jelenti. Eredményessége nagy-
mértékben múlik azon is, hogy ezt hány
egyesület, mennyi nyugállományú nevé-
ben lehet tenni. A távol maradóknak vagy
távozóknak döntéseiket ennek ismere-
tében érdemes végiggondolni. 

Az előzőek tükrében kimondhatjuk,
hogy a Szövetséghez tartozás nem lehet
pusztán anyagi megfontolások tárgya. A
jogszabályok értelmében a tagegyesü-
leteknek tagsági díjat kell fizetni, így
ennek létéről nem lehet vitát nyitni. A tag-
díj mértékéről lehet vitatkozni és kell tár-
gyalni, de ebben a vitában az nem kér-
dőjelezhető meg, hogy a honvédelem
ügye, a nyugállományú katonák érdekei
eredményesen csak együtt, összefogva
jeleníthetőek meg.

Az évtizedek próbáját kiállt „együtt egy-
másért” jelszó jegyében talán nem tűnik
túlzásnak kijelenteni, hogy 2012. már-
ciusban, a BEOSZ tisztújító rendezvé-
nyén a választmány tagjai és a küldött-
gyűlésen megjelenő egyesületi képvi-
selők részvételükkel hitet tesznek, elkö-
telezetten állást foglalnak a szövetségi
tagság mellett.

A szövetség iránti elkötelezettséggel:
SZERKESZTŐSÉG

Továbbra is „együtt egymásért”
– a Szövetségről a küldöttgyűlés előtt –

alelnökök: 
� Daróczy Ferenc nyá. ezds.
� Esküdt Lajos nyá. alez.
� Juhász István nyá. r. ezds.
(Az alapszabály szerint a BEOSZ régi-
ók és a tagszövetségek vezetői funk-
ciójuknál fogva azelnökség tagjai.)
BEOSZ Tanácsadó Testület:
� elnök: dr. Végh Ferenc  nyá. vezds.
� elnökhelyettes: dr. Helgert Imre nyá.
ezds.
� titkár: Simon Béla nyá. ezds. 
� tagok:  Gulyás Zoltán ddtbk.
� Huszár János ddtbk.
� Szabó József ezds.
� dr. Havasi Zoltán r. ddtbk.
� Szekeres István nyá. ddtbk.
� Erdős László nyá. ezds.
� Fekete József nyá. ezds.
� Takács Imre nyá. hőr. alez.

BEOSZ Ellenőrző Bizottság:
� elnök: Sztanó Zsuzsanna  őrgy.
� elnökhelyettes: Vámosi János t. alez.
tagok:       
� Rai Istvánné szds.
� Tóth Lászlóné nyá. zls.
� Nacsa Ferenc nyá. zls. 

A jelöltek névsora egészen a küldött-
gyűlés kezdetéig változhat, javaslatokat
a jelölőbizottság elnökéhez kell benyúj-
tani. Változhat még a küldöttgyűlésen
is, ha valaki ott nyújt be kiegészítő javas-
latot.

A tisztségviselők megválasztására
a küldöttek jogosultak. Küldöttek lehet-
nek a tagegyesületek közgyűlésein
megválasztott személyek. A tagegye-
sületek a létszámuknak megfelelően
választhatnak küldötteket, azaz minden
megkezdett 100 fő után egy küldöttet

delegálhatnak. A küldötteket tagszer-
vezeteik látják el megbízólevéllel. A kül-
döttgyűlés szavazati joggal rendelke-
ző összlétszámát a tagegyesületek által
delegált küldöttek és az elnökség lét-
számának összege adja. Az elnökség-
be természetesen beletartoznak a régi-
óvezetők és a tagszövetségek elnö-
kei, tehát a mandátumaikat az elnök-
ségben kapják meg, azaz nem terhe-
lik saját szervezeteik küldötteinek lét-
számát.

A jelölőbizottság munkája a küldött-
gyűlés kezdetéig tart, ezért kérem a tisz-
telt olvasókat, a tagságot, hogy a jelöl-
tekkel kapcsolatos észrevételeiket,
javaslataikat juttassák el a bizottság
elnökéhez.

FEKETE JÓZSEF NYÁ. EZDS.
A JELÖLŐBIZOTTSÁG TAGJA
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Szolidaritás, segítőkészség és lele-
ményesség – ez a három emberi
tulajdonság jutott eszembe, amikor
a személyes beszélgetés előtt szám-
ba vettem Fekete József nyugállo-
mányú ezredesnek a BEOSZ-ban
végzett eddigi tevékenységét. A min-
dig derűs, megfontolt szavú tüzér-
veterán - aki hosszú évekig Szent-
endrén a Kossuth Lajos Katonai Főis-
kola tüzér tanszékének vezetője volt
– az elmúlt 22 évben nemcsak részt-
vevője volt a BEOSZ-ban folyó mun-
kának, hanem alakítója is.

A „mozgalmi múltjáról” csak két dolgot
emelt ki: alapító tagja volt a Gábor Áron
Tüzér Bajtársi Egyesületnek, amely
1990-ben a bajtársi egyesületek között
az elsők között „bontott zászlót”, és min-
dig szívügye volt a nyugállományú kato-
nák szociális helyzetének javítása.

– 1998-tól tagja vagyok a Magyar Hon-
védség Szociálpolitikai Közalapítvány
Kuratóriumának, és 10 évvel ezelőtt a
Bajtársainkért Közhasznú Alapítvány
Kuratóriumának is tagja lettem. 2008-tól
pedig a BEOSZ Tanácsadó Testületébe
választottak be. Mindezeket azért emlí-
tettem meg, hogy bemutassam, 20 éven
át benne voltam az élet „sűrűjében”. A
BEOSZ eredményeinek egy kis része
az enyém is, az elkövetett hibák pedig
az én lelkemen is száradnak - mondta
eddigi munkájáról Fekete József. 

Amikor pedig szóba hoztam, hogy
tudomásom szerint neki is kezdemé-
nyező szerepe volt abban, hogy a
BEOSZ elnökségi tagjai és tisztségvi-
selői az információáramlás korszerűsí-
tésének jegyében mobiltelefonokat kap-
janak, röviden így idézte fel a „mobilta-
lan” időket: 

– Ma már nehezen képzelhető el, de
igaz, hogy a kezdeti időkben, úgy 1996
körül, a BEOSZ székhelye a Gidófalvy
utcában volt, ahol összesen 3 apró iro-
dával rendelkeztünk, de a legnagyobb
baj az volt, hogy mindösszesen egy HM-
és egy városi telefonnal rendelkeztünk,
amelyekkel vidékre nem lehetett tele-
fonálni. Az információáramlás segítése
érdekében én is szorgalmaztam, hogy a
Bajtársainkért Alapítvány pénzügyi
támogatásával vegyünk mobiltelefono-
kat, amelyekkel elláttuk az elnökségi

tagokat és a régióvezetőket.
Ma ezek használata a világ
legtermészetesebb dolga,
de akkoriban óriási lépést
jelentett a BEOSZ munká-
jában. Napjainkban már
megvalósulóban van az a
törekvés, hogy a BEOSZ
valamennyi tagegyesülete
és fontosabb tisztségvise-
lője interneten is elérhető
legyen. 

– Amikor a BEOSZ 8-10
évvel ezelőtti szociális és
karitatív tevékenységéről
kezdtünk beszélgetni, Feke-
te József nem titkolta, hogy
a BEOSZ-nak sajnos jelen-
leg nagyságrendekkel keve-
sebb anyagi lehetősége van
a szociális munkára, mint
korábban. 

– 2002-ben például még
létezett a „HONVÉD BÁL”
intézménye. A HM-mel tör-
tént megállapodás szerint a
BEOSZ részt vett a bál
szervezésében, ezért a
befolyt összeg egy részét megkapta, és
azt szociális és karitatív tevékenység-
re fordíthatta. Csak azért, hogy a nagy-
ságrendeket érzékeltessem, például
2002-ben a befolyt összeg, a szponzo-
rok befizetéséből 6 895 000 Ft, belé-
pődíjból         2 720 000 Ft, tombolából
500 000 Ft, összesen 10 115 000 Ft volt. 

Akkoriban ezt a pénzt a Bajtársainkért
Alapítvány kezelte, és a beérkezett
pályázatok alapján a BEOSZ szociális,
karitatív és pályázatokat kezelő mun-
kabizottság javaslatára került elosztás-
ra. Pályázhattak egyének, bajtársi egye-
sületek és honvédségi kisalegységek.
Pályázni lehetett szociális segélyre és
adományra. A szociális segély egysze-
ri, adómentes támogatást jelentett, amit
adott feltételek megléte esetén kapha-
tott meg az illető. A segély nagysága a
körülményektől függően 10 000 Ft-tól 50
000 Ft-ig terjedt. Még arra is figyeltünk,
hogy amikor megtudtuk, hogy az Irakban
szolgáló bajtársaink ellátása nem a leg-
megfelelőbb, az egyik, ellátásukra indí-
tott repülőgéppel egy televíziót küldtünk
nekik. 

Fekete József arról is beszélt, hogy

a BEOSZ szociális tevékenysége – jóval
kevesebb anyagi lehetőséggel – a Baj-
társainkért Alapítvány Kuratóriumának
jóvoltából, ma is bürokráciamentesen
folyik. Ha szükség van rá, rövid tanács-
kozás, adategyeztetés után még gyors-
segélyt is tudnak folyósítani. 

– Egy évvel ezelőtt az egyik bajtársunk
fiának temetésen voltunk, ahol arról érte-
sültem, hogy a fiú hosszan tartó beteg-
sége és a temetési költségek a családot
anyagilag nagyon rossz helyzetbe hoz-
ták. Amíg a falucska templomában tar-
tott szentmiséről autóbusszal a teme-
tőbe kiértünk - ami nem tartott tovább 20
percnél - az ott lévő egyesületi vezető-
vel történt megbeszélés után én hívtam
össze a Bajtársaink Alapítvány Kura-
tóriumát konferenciamegbeszélésre.
Rövid megbeszélés után egyetértettünk
abban, hogy a családot segélyben része-
sítjük, sőt a segély összegében is meg-
állapodtunk. Így, amikor az autóbusz-
ról leszálltunk, a bajban lévő bajtársun-
kat már tájékoztatni tudtam a döntés-
ről.

Jellemző, hogy napjainkban már új
problémák is jelentkeztek a szociális gon-
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dozás terén. Sorra jelentkeznek például
az 55-56 éves, korkedvezménnyel nyug-
állományba került „obsitosok”, akik már
nem nyugdíjat, hanem adóköteles járan-
dóságot kapnak. Sajnos számukra már
nem sokat jelent az egyszeri segély, és
ha egykor távoli kis helyőrségben szol-
gáltak a kérelmezők, már a tartalékos
szolgálatra való jelentkezés - a magas
útiköltségek miatt - sem jelent megoldást
– sorolta Fekete József az „obsitosok”
körében nemrég felmerült szociális prob-
lémákat.

Arra a kérdésre, hogy a nyugállo-
mányba került katonák körében milyen
emberi normák a legfontosabbak, vála-
szul elmondta a következőt:

– Nemrég a Honvéd Hagyományőr-
ző Egyesület (HOHE) egyik rendezvé-
nye után leültem beszélgetni két volt
ludovikás tiszttel, és azt kérdeztem tőlük,
hogy a ludovikás hagyományok szerint
melyek a legfontosabb katonaerények.
Rövid gondolkodás után a következő
válaszokat kaptam: hazaszeretet, becsü-
let, feddhetetlenség, bátorság, kitartás
és bajtársiasság. Az volt a véleményük,
hogy a felsoroltak közül különösen a baj-
társiasságra, a segítőkészségre és a
szolidaritásra kellene nagyobb gondot
fordítani. A 75 év feletti obsitosok például
már a „idős” emberek közé tartoznak
(a volt ludovikások nagy többsége már
90. évén is túl van, tehát nagyon idős),
akiknek sokféle egészségügyi és meg-
élhetési gondjaik vannak.

Ők javasolták azt is, hogy elsősorban
az „idősekre” és a „nagyon idősekre” gon-
dolva a legnagyobb helyőrségekben cél-
szerű lenne létrehozni az obsitosok nap-
közi otthonát, és a „Szolidaritás Alapít-
ványt” is. A fiatal tisztek körében pedig
jobban kellene tudatosítani a katona-
nemzedékek összefogását, a bajtársi-
asság fontosságát. Egyikük így fogal-
mazott: „Legyünk barátok a békeidőben,
hogy a bajban bajtársak lehessünk.” Ez
azt is jelenti, hogy többet kellene talál-
kozni a még aktív fiatal tiszteknek az obsi-
tosokkal, hogy ha bajba kerülnek, köl-
csönösen megértsék gondjaikat és élet-
helyzetüket. 

Fekete József végül elmondta, hogy
tapasztalatai szerint az obsitosok szo-
ciális helyzete sokkal kedvezőbb két
szomszédos országban, Ausztriában és
Szlovéniában, s ezért tanulságos lenne
jobban megismerni a szociális gondos-
kodás otthoni formáit.

KACSÓ LAJOS

A XX. Katonanemzedéki Találkozó tapasz-
talatai, élményei hosszabb távra is hitet,
megerősítést adnak a további munkához. Ma
is jó átélni, felidézni azt a gondolatot – melyet
újra megerősített e nagyszerű rendezvény
–, hogy a különböző korokban szolgált kato-
nákat összeköti a haza iránt érzett szere-
tet, elkötelezettség. Ez erőt ad a hivatás
korábbi és jelenlegi szolgálóinak egyaránt.

Felemelő pillanat volt hallgatni, ahogy a
rendezvény megnyitásakor idősebbek és fia-
talabbak, az Obsitos fúvószenekar kísére-
tével közösen énekelték a Himnuszt, az utó-
kor emlékezetére elültették a nemzedékek
fáját, felavatták Balassi Bálint költő és kato-
na kopjafáját, megörökítették a Lenkei Egye-
sület és a határőrség emlékét. A meghitt
ünnepi pillanatot, a megemlékezést, a húsz
évvel korábbi emlékek, az azt követő talál-
kozások történetének felidézését a részt-
vevők – mint ahogy ezt többen vissza is jelez-
ték – tovább viszik egyesületeikbe, helyi
közösségeikbe, és őrzik emlékezetükben.

A résztvevőkhöz szóló gondolataikban a
parlamenti államtitkár és a vezérkarfőnök nagy
jelentőséget tulajdonított a nemzedékek közöt-
ti szolidaritásnak és együttműködésnek. Ennek
megerősítésére, továbbvitelére biztattak a
fórumon elhangzott mondataik.

Nagyszerű volt látni, hogy az idősek és fia-
talok vagy éppen a pályára készülő „ludo-
vikások”, milyen gyorsan értik meg egymást,
találnak közös témát. Ez jellemezte az aktív
pályát már befejezett katonát, a parancs-
noki beosztásba készülőt, de a katonai pálya
sajátos területét művelő tábori lelkészt is.

Korosztálytól függetlenül közös gondolat-
ként jelent meg, hogy itt nemcsak a külön-
böző időszakokban szolgált szakma képvi-
selői találkoznak, hanem az egymást köve-
tő nemzedékeket végigkísérő elhivatottság,
a haderőnemi, fegyvernemi és katonai szak-
mai büszkeség is megjelenik. A koronként
eltérő színvonalú technikától, szervezeti ele-
mektől függetlenül, volt egymás számára
mondanivalójuk, mert együttesen állapítot-
ták meg, hogy az eredmény, a siker záloga
mindig az ember volt.

A fiatalabbak érdeklődéssel hallgatták az
idősebbek tapasztalatait, a szolgálat során
szerzett élményeiket. Az idősebbek pedig
nyitottak voltak a ma szolgálatot teljesítők erő-
feszítéseire, a missziós szolgálat tapaszta-
lataira, a szakma művelésében megélt küz-
delmeikre, és tudtak egymásnak minden idő-
szakra érvényes gondolatokat átadni.

Figyelem kísérte a Koronaőrség, a Ludo-
vika Zászlóalj parancsnokának tájékozta-
tóját. Nyílt helyeslésre, egyetértésre talál-
tak az utóbbi szervezet parancsnokának azon
gondolatai, melyek nagy hangsúllyal szóltak
arról, miként igyekeznek a színvonalas elmé-
leti képzés mellett a hallgatók gyakorlati fel-
készítését megoldani.

Köszönet a Honvédelmi Minisztériumnak,
hogy támogatásával lehetővé tette a XX. jubi-
leumi Katonanemzedéki Találkozó megtar-
tását, a katonák különböző generációinak
találkozását, tapasztalatcseréjét, a szolida-
ritás elmélyítését, melyből a honvédelem
ügye mindig megerősödve kerül ki.

P. F.

A Tanácsadó Testület ülésén, dr. Gál Andor
nyá. ezredes tájékoztatója alapján, megvi-
tatták az egyesülési jogról, a közhasznú jog-
állásról, valamint a civil szervezetek műkö-
déséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. tv („Civil tv.”) végrehajtása során, a
Szövetség és tagegyesületi számára adódó
2012. évi feladatokat.  

Megvitatták és elfogadták továbbá a
BEOSZ küldöttgyűlése elé terjesztendő, a
testület négyéves munkájáról szóló beszá-
molót. A TT a négy év során, 14 ülésen 19
napirendet tárgyalt, és az Alapszabálynak
megfelelően a Szövetség elnöksége és tag-
egyesületei számára időszerű kérdésekhez
kapcsolódó ajánlásokat fogalmazott meg. Így
például  a következőket:

– A Magyar Honvédség idősügyi straté-
giája a nyugállományú katonák és család-
jai színvonalas ellátásának biztosításáról.
Szövetségünk érdekvédelmi feladata és esé-

lyeink a szociális képességeink erősítésé-
ben.

– A katonai hagyományok ápolása, a
hagyományteremtés kultúrájának aktuális
tennivalói szövetségünkben, a honvédelem,
a haza sorsáért vállalt felelősség erősíté-
sében.

–   A szerződéses, missziós és önkéntes
tartalékos állomány körében végzendő szer-
vezőtevékenység és a megvalósítás lehe-
tőségének módjai.

–  A nők, katonafeleségek és özvegyek
a BEOSZ tagszervezeteiben és egyesüle-
teiben. Számarányuk, helyzetük, megbe-
csültségük, aktivitásuk és szorgalmuk kohé-
ziós erejének hatása a BEOSZ egészére.

A TT elnöke, dr. Végh Ferenc nyá. vezér-
ezredes elismerését és köszönetét fejezte ki
a testület tagjainak az elmúlt négy évben vég-
zett önzetlen és eredményes munkájukért.

SIMON BÉLA NYÁ. EZREDES, TT TITKÁR
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Székesfehérvár katonaváros, hiszen az
1741-ben megalakult huszárezred után
több mint hetven katonai alakulat,
parancsnokság talált itt otthonra. Har-
coltak a török ellen, de itt szervezeték
a győztes Pákozdi csatát és innen indul-
tak az első világháborúba a 17-es hon-
véd és a 69-es cs. kir. gyalogezredek,
a második világháborúba a 3. Szent Ist-
ván Gyalogezred. Több ezren haltak hősi
halált az Isonzónál és a Don-kanyarban.

Fehérvár őrzi és ápolja katonamúltját.
Harminc katonai emlékhely – szobrok,
emléktáblák, temetők – emlékeztetnek
hős katonáinkra. A török elleni küzdel-
mekre Wattay és Varkocs kapitányok
szobrai, az 1848–49-es szabadság-
harcra a Turul és a pákozdi emlékmű, az
első világháborúra a fekvő katona, 17-
esek, 69-esek, huszárok szobrai, míg
a második világháborúra a harangem-
lékmű és a doni kápolna.

A Szentlélek katonai temetőben fehér
kőkeresztek alatt 600 első világháborús
katona nyugszik – akik a hadikórházban
hunytak el –, és a kopjafák mellett 160
második világháborús hős pihen, akik
a fehérvári harcokban haltak hősi halált.
Ott talált örök nyugodalmat több mint két-
ezer német katona is. A Rác temető-
ben negyven omladozó kősisak alatt első
világháborús osztrák–magyar katona, és
több hadifogoly szerb és orosz katona

pihen. A szovjet katonatemetőben is több
száz orosz katona sírja van, akik a máso-
dik világháborúban estek el.

A katonai temetőkön kívül sok kato-
na – tiszt, tábornok – pihen egyéni, csa-
ládi sírokban a városi temetőkben.

Már néhány éve kutatom a sírokat.
Több mint ötven katonasír van a fehér-
vári temetőkben, amelyekben azok nyug-
szanak, akik a 48-as szabadságharc-
ban, illetve az első és második világ-
háborúban zászlóalj-ezred-hadosztály-
parancsnokok voltak, és a harcok után
Fehérváron találtak örök nyugalmat.

A legrégebbi katonasír felirata: „Tekin-
tetes vitézlő Vastag Pál úr cs. kir. ezre-
des főstrázsamester meghalt 1829-ben
élt 78 évet”. Az 1848-as szabadság-
harcosok közül itt nyugszik: Say Viktor
cs. kir. altábornagy, Rosty István 1848/49
honvéd alezredes, Pék Alajos honvéd
orvos, Tassy Béla honvéd százados, Fej-
ér megye főszolgabírója.

Az első világháborúban harcoltak: Koos
Ottó tábornok, Pour Gyula százados, aki
az Isonzónál halt hősi halált, de vitéz-
sége miatt az alakulata hazahozta és
itt temették el katonai díszpompával.

A második világháborúban harcoltak:
vitéz Hollósy-Kuthy László altábornagy,
aki mint hadosztályparancsok a Donnál,
Tordánál és a Kárpátok védelménél har-
colt, Kálmán László repülő ezredes,
Ferenczy György ezredes, és még töb-
ben, akikről még ma is keveset beszé-
lünk.

Itt nyugszik Schultzer Fe renc volt had-

ügyminiszter, Shvoy István tábornok, a
honvédség volt főparancsnoka, Zech
Arnolc cs. kir altábornagy, a honvéd
lovasság főparancsnoka és sorolhatnám
tovább. E sírok között több található
amely gondozatlan és kidőlt sírkeresz-
tek, elmosódott feliratok, gazos sírhant-
ok vannak rajtuk.

Kezdeményezésem, a „Fogadj örök-
be!” egy katonasírt meghallgatásra talált
az ÖHP-parancsnok Kovács József altá-
bornagynál és Cser-Palkovics András
polgármesterünknél, akik személyesen
rendbe tettek két katonasírt. Ezt követ-
te, hogy a katonai alakulatok, az össz-
haderőnemi parancsnokság és a 43. hír-
adó és vezetéstámogató ezred is vál-
laltak 3-3 katonasírt. Következtek a tár-
sadalmi szervezetek, a honvéd nyug-
állományú klub, a veterán repülők, a Wat-
tay Bajtársi Egyesület és a MATASZ.
Tizenöt sírt tettek rendbe, a feliratokat
felfestették, virágot, koszorút helyeztek
a sírokra és halottak napján már gyer-
tyát gyújtva emlékeztek a hősökre. Ezek
a szervezetek vállalták a sírok további
gondozását és az ott nyugvó katonák
emlékének ápolását. 

Bízunk abban, hogy még több társa-
dalmi szervezet és iskola is bekapcso-
lódik a mozgalomba, egyszer minden sír
gazdára talál és rendszeresek lesznek
a megemlékezések. Javaslom a BEOSZ-
nak – egy ilyen irányú felhívással – moz-
gósítani a Szövetséghez tartozó szer-
vezeteket is.

JOBBÁGY ANTAL NYÁ. EZREDES

8

Katonasírok Fehérváron
„Fogadd örökbe”!
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A BEOSZ irodában és tagegyesülete-
inknél alig győzzük fogadni a nyugdíj,
illetve most már szolgálati járandóság
kézhez vételét követő telefonokat. A leg-
gyakoribb vélemények, kérdések a
következők:

– miért büntetnek azért, mert más
választási lehetőség hiányában, a pálya
kiteljesedése előtt nyugdíjba kénysze-
rültem;

– az aktív szolgálat befejezésekor is
nehezen éltem meg, hogy a természe-
tesnél korábban léptem ki arról a pályá-
ról, melyet hivatásul választottam, tele
voltam bizonytalansággal, nem tudtam,
miként folytatódik majd az életem;

– a hagyományos nyugdíjaslétet nem
tudtam elképzelni; foglalkoztatott, hogyan
fogom kiegészíteni az illetmény és a
nyugdíj közötti különbözetet; a csalá-
dom, köztük még tanuló gyermekeim
miként élik meg, hogy az életkorban még
fiatal férj, apuka, otthon marad, mikor

elindulnak reggelente a munkába, az
iskolába, mit felelnek, ha az apuka fog-
lalkozása felől érdeklődnek.

Aztán azzal folytatják, hogy:
– éppen túlestem ezeken a gyötrő kér-

déseken, az új, nem általam választott
életem elrendeztem, amikor hibás let-
tem és szégyellni kellett magam azért,
mert korán nyugdíjba kényszerültem. A
társadalom is csak azt látta az egész-
ből, hogy viszonylag fiatalon egész jó
nyugdíjat veszek fel. Az nem jutott el
az ítélkezőkig, hogy ezt nem én válasz-
tottam, a rám kényszerített helyzetet
ugyancsak nehezen éltem meg, félbe-
szakadt az a pálya, amire egész éle-
temben készültem és amelyen hittel,
elhivatottsággal tettem a dolgom.

Tudja-e valaki ezekre a kérdésekre
a megnyugtató – a helyzetet átélő kol-
légák számára is – elfogadható választ?
A szolgálati járandóság bevezetésével
bekövetkezett jövedelem- csökkenést

az önkéntes tartalékos szolgálat válla-
lása előzheti meg, ami legalább visz-
szaad egy kicsit a honvédségből. Azt
viszont még talán senki nem tudja, hogy
mi van azokkal, akik nem férnek bele
a létszámba, milyen alapon és ki dön-
ti el, hogy kinek csökken a járandósága
és kinek nem. Vagy miért maradnak ki
eleve a lehetőségből azok, akik olyan
munkaképesség-csökkenéssel kerül-
tek nyugállományba, ami direkt módon
nem függ össze a katonai szolgálattal,
de egyenes következménye annnak a
bizonytalanságnak, ami a honvédség
létszámcsökkenéséből, a folyamatos
átszervezésekből következett?

Jó válaszok híján, leginkább csak hall-
gatjuk a telefon másik végéről érkező
panaszokat. Megértjük és együttérzünk
az érintettel, és sokszor – még ha ez
a helyzeten nem is változtat – már az
is megnyugtató, hogy volt, aki meghall-
gatta a kollégát, bajtársat, aki önhibáján
kívül ebbe az élethelyzetbe került. Lehe-
tőségeink ezzel – minden jó szándék
ellenére – nagyrészt véget is érnek.

MZ

A debreceni Nagy Sándor laktanya szín-
háztermében a Bocskai István Bajtár-
si Egyesület tartotta meg éves beszá-
moló közgyűlését. A rendezvényen az
egyesület tagságán túl megjelent
Görömbei Lajos nyá. ezredes, a
MATASZ Hajdú-Bihar megyei elnöke,
Pénzes Sándor, a balmazújvárosi „48-
as Olvasó Népkör” elnöke és a 2. Kato-
nai Igazgatási Központ parancsnoká-
nak képviseletében Molnár András szá-
zados, érdekvédelmi tiszt.

Kiss Csaba nyá. százados, az egye-
sület titkára köszöntötte a megjelente-

ket, megemlítve, hogy nem könnyű idő-
szakról kell számot adni a közgyűlésen.

Szarka János nyá. ezredes, az egye-
sület elnöke az elnökség beszámoló-
jában megemlítette, hogy a visszame-
nőleges törvények hátrányosan érin-
tették a fiatalabb, 57 év alatti bajtársa-
inkat. Közel hatvanezer forinttal csök-
kent jövedelmük az adó-és járulékfi-
zetés miatt. Mintegy húsz fő ennek
következtében várhatóan felfüggeszti
tagságát, hiszen elsősorban megélhe-
tést, családjaik eltartását biztosító mun-
kát kell keresniük. A szociális gondos-
kodás területén is kedvezőtlen válto-
zásokról beszélt az elnök.

A honvédségi üdülők üzemeltetésé-

nek átadása a jelentősen megemelt árak
mellett csökkenő keresletet eredmé-
nyezett nyugdíjasainknál. A szociális
segélyezés keretösszegének csökke-
nése pedig nagyobb anyagi terhet jelen-
tett nekünk, mert a kiesett pénzt az
egyesületnek kellett biztosítani. A kegye-
leti gondoskodásban bekövetkezett ked-
vezőtlen változások ellenére az egye-
sület tisztességesen elbúcsúztatta
elhunyt bajtársait.

A beszámolóhoz öten szóltak hozzá,
köztük Majoros László nyá. ezredes, aki
éles szavakkal bírálta, hogy hónapról
hónapra megcsonkítják a nyugállomá-
nyú katonák jogait.                                                   

OLÁH LÁSZLÓ NYÁ. ALEZREDES

Beszédes hallgatás

Számadás

Bajtarsi hirlevel I_2012:Bajtarsi hirlevel marcius uj.qxd  2012.02.28.  15:47  Oldal 31



A Honvédség létszámának racionali-
zálása kapcsán 2011. november 15-én
megszűnt az MH Kelet-magyarországi
Hadkiegészítő Parancsnokság és az MH
Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő
Parancsnokság, a Honvéd Vezérkar Sze-
mélyzeti Csoportfőnökségből kivált a
Katonai Igazgatási Osztály. Ugyanakkor
az MH Katonai Igazgatási Központ bázi-
sán a megszűnő és kivált szervezetek
bevonásával megalakult a Magyar Hon-
védség Hadkiegészítő és Központi Nyil-
vántartó Parancsnokság. A jogelőd szer-
vezetek összlétszáma 345 fő volt, míg
az új szervezet 326 fővel alakult meg.

A korábban meglévő feladatok meg-
maradtak, azonban a Magyar Honvéd-
ség önkéntes tartalékos rendszere fej-
lesztésében kiemelt feladatot kapott a
parancsnokság. Az állománytáblájához
csatolt ideiglenes állományjegyzéken
több mint 5500 önkéntes tartalékos
beosztást rendszeresítettek, melyekre
a toborzási feladatokon túl, a jelentkezők
felvételével kapcsolatos személyügyi
eljárásokat is le kell folytatni. Az orszá-
gos hatáskörű, hatósági jogkörrel fel-
hatalmazott szervezet felelős egyben
a már meglévő megyei és a jövőben
megalakításra kerülő járási kormány-
hivatalokkal való együttműködésért a
katonai igazgatási szakterületen.

A központosított vezetés lehetővé teszi,
hogy az erőforrások felhasználása, a
szakterületek irányítása, a feladatok vég-
rehajtása egységes követelménytá-
masztással valósuljon meg. Az enge-
délyezett létszám nem tette lehetővé,
hogy minden megyében azonos lét-
számmal legyen jelen a szervezet, ezért
egy elsőre bonyolultnak tűnő, de a ter-
hek megosztását lehetővé tevő „lép-
csőzetes” szakmai vezetési struktúrát
alakítottak ki.

Három katonai igazgatási központ
(Budapest, Debrecen, Székesfehérvár)
felel a területi katonai igazgatási feladatok
végrehajtásáért. E szakterületen irá-
nyítják és felügyelik a szakmai aláren-
deltségükbe utalt területi szervek tevé-
kenységét. A katonai igazgatási köz-
pontok, a parancsnoksághoz hasonló-
an, a katonai igazgatási és hadkiegé-
szítési feladatok területén hatósági jog-
körben járnak el. A hadkötelezettség
bevezetését követően sorozó- közpon-
tokká alakulnak át.

A három katonai igazgatási központ,
valamint a további négy toborzó- és
érdekvédelmi központ (Kaposvár, Sze-
ged, Szolnok, Veszprém) felelnek a terü-
leti toborzó- feladatok végrehajtásáért.
E szakterületen irányítják és segítik a
szakmai alárendeltségükbe utalt megyei
irodák tevékenységét, továbbá segítik
az érdekvédelmi, kegyeleti feladatok tel-
jesítését. Ezzel a szervezeti struktúrá-
val minden központ – Budapest kivé-
telével – három megyére kiterjedő hatás-
körrel végzi munkáját.

A további megyékben katonai igaz-
gatási és érdekvédelmi irodákat alakí-
tottak ki, általában 4-5 fő munkatárs-
sal. Az irodák fő feladata az érdekvé-
delmi és kegyeleti szaktevékenység. A
toborzás területén kizárólag ügyfélszol-
gálati, míg a katonai igazgatási szak-
területen ügyfélszolgálati, előkészítői és
kapcsolattartói feladatokat végeznek.

A parancsnokság, a jogelőd szerve-
zetek feladatait a hagyományoknak meg-
felelően, de a feladatokhoz biztosított for-
rások ésszerű felhasználásával kíván-
ja végezni, megfelelve a megújuló jog-
szabályi környezetnek. Ehhez valam-
ennyi együttműködési megállapodást
felül kell vizsgálni, szükség esetén újra
kell értelmezni és valós, végrehajtható
tartalommal kell feltölteni a kölcsönös-
ség elvének érvényesítésével, a felek
vállalásainak és elvárásainak egyér-
telmű rögzítésével.

Az elmúlt két hónapban már felszín-
re kerültek az egyes területek bizony-
talan szabályozásából eredő értelme-
zési problémák. A hiányosságok meg-
szüntetését a parancsnokság kezde-
ményezte.

A parancsnokság egyik legfontosabb
feladata a honvédség gondoskodási

körébe tartozókkal kapcsolatos – jog-
szabályokban meghatározottak szerin-
ti – érdekvédelmi, kegyeleti szaktevé-
kenység. Minden magán- és jogi sze-
mélyt partnernek tekint a szervezet, akik
szerepet vállalnak ebben a feladatban.
Nem szabad azonban megfeledkezni
arról, hogy azon személyekről történő
gondoskodásért is felel a parancsnok-
ság, akik nem tagjai egyetlen nyugál-
lományú klubnak sem. Ebből adódóan
meg kell ragadni minden lehetőséget az
érdekvédelmi szervezetek látóköréből
kikerült gondoskodási körbe tartozó sze-
mélyek felkutatására és szociális hely-
zetük, körülményeik felmérésére.

Másik különösen fontos feladat az
állampolgárok körében a honvédség
népszerűsítése, hiszen vannak olyan
országrészek, ahol a polgári lakosság és
a katonák közötti kapcsolatot csak a terü-
leti katonai igazgatási szervek és a nyug-
állományú katonákat tömörítő „civil” szer-
vezetek biztosíthatják. A parancsnok-
ságnak, a Magyar Honvédség részeként,
mint állami szervezetnek, a kormányzati
célok megvalósításában is szerepet kell
vállalnia. Ezek különösen a foglalkoz-
tatáspolitikai és azzal összefüggésben
a hátrányos helyzetű térségek, telepü-
lések felzárkóztatását segítő célkitűzé-
sek.

Az ügyfélfogadási időpontok 2012. feb-
ruár hónaptól megváltoznak. Hétfői
napon 18.00-ig fogadják az irodák az
ügyfeleket, míg kedden csak délig. A töb-
bi napot nem érinti a változás. A szer-
dai szünnapon kizárólag kegyeleti ügyek-
ben lehet felkeresni a szervezetet.

Az új szervezetről további információk
és az ügyfélfogadási elérhetőségek meg-
találhatók a www.hadkiegeszites.hu hon-
lapon.

10

Új szervezet alakult
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Születésének 111. évfordulója alkalmá-
ból tartottak megemlékezést Gidófalvy
Lajos ezredes emléktáblájánál a XIII.
kerületben. A róla elnevezett katonai
lakótelepen állami, katonai, társadalmi
és civil szervezetek képviselői koszo-
rúzták meg a neves katona emlékhelyét.

Willerné Takács Margit költőnő sza-
valta el költeményét, amelyben a béké-
ért folytatott küzdelem fontosságát hang-
súlyozta. Ezután Bősze József alezre-
des, a Gidófalvy Emlékbizottság elnö-
ke méltatta a testület névadóját, ismer-
tette Gidófalvy Lajos életútját.

Az ünnepség záróakkordjaként követ-
kezett a koszorúzás. A XIII. Kerületi
Önkormányzatot képviselte dr. Tóth

József polgármester, Borszéki Gyula
alpolgármester és Karácsonyi Zoltán
önkormányzati képviselő. Koszorút helye-
zett el a hősi halált halt katona emlék-
táblájánál Szanyi Tibor országgyűlési
képviselő, majd többek között a Hon-
védelmi Minisztérium és a Magyar Ellen-
állók és Antifasiszták Szövetsége, vala-
mint a Gidófalvy család emlékezett virág-
gal az ezredesre. A Bajtársi Egyesüle-
tek Országos Szövetsége és a Balas-
si Bálint Bajtársi Egyesület nevében
Erdős László nyá. ezredes helyezte el a
megemlékezés koszorúját a Yad Vas-
hem Intézet által a „Világ Igaza” kitün-
tetettje emléktáblájánál.

E. L.

„ Kevés nemzet tud olyan
férfiakat felmutatni, akik
ennyire hősök lettek volna
és egy nemzet sincs, mely
a Hunyadiakat felülmúló
férfiakat nevelt volna.”
(1807 – Habsburg Károly
főherceg, főhadvezér)

E gondolatok jegyében
október 22-én a Tolna
megyei Báta település –
EU- támogatással felújí-
tott művelődési központ-
jának parkjában a Honvéd
Hagyományőrző Egyesü-
let  (HOHE) TM. szerve-
zet bátai tagozat tagjainak
díszőrsége mellett, ünne-
pélyes keretek között
Herendy János apátplé-
bános megáldotta és fel-
szentelte Hunyadi Mátyás
mellszobrát.

A szobrot a Hunyadiaknak a Bátai
Apátsághoz (1093. Szt. László kir.) fűző-
dő szoros kapcsolata emlékére a HOHE
TM szervezet nevében Nagy János nyá.
ezredes, a szervezet elnöke Árvai János
nyá. alezredes katonaszobrász, a szo-
bor alkotója jelenlétében térítésmente-
sen adta át Huszárné Lukács Rozáliá-
nak, Báta település polgármesterének
és rajta keresztül a település lakóinak.

Polgármester asszony az adományo-

zólevél átvételét követően mondott
beszédében nagyra értékelte a HOHE
TM. szervezet két évtizedes hagyomá-
nyőrző tevékenységét, és köszönetet
mondott a szobor adományozásáért,
Árvai János nyá. alezredesnek a szobor
elkészítéséért és a Bécsben élő Sar-
kady-Szabó Julianna honfitársunknak a
szobor elkészítési költségeinek viselé-
séért, majd a szobrot megőrzésre és
további gondozásra a település nevében
átvette. 

Az ünnepségen a helyi lakosokkal
közösen részt vettek és virágot, koszo-
rút helyeztek el a TM. Bajtársi Egyesü-
let Zrínyi Miklós Honvéd Nyugállomá-
nyúak Klubja és a HOHE TM. szervezet
képviselői, valamint a HOHE TM . szer-
vezet bátai tagozat tagjai.

Az eseményről a Tolna Táj TV és a TM.
Népújság tájékoztató tudósítást közölt.

NAGY JÁNOS NYÁ. EZREDES

HOHE TM. ELNÖK

Megemlékeztek Gidófalvy Lajosról

„Múlt nélkül nincs jövő…”
(Babits M.)
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Az MH Budapesti Nyugállományúak
Klubjának híradótagozata meghívta az
együttműködő híradószervezeteket egy
közös kultúrtörténeti rendezvényre. Az
éves együttműködő értekezleten részt
vevő Puskás Tivadar Híradó Bajtársi
Egyesület, a Váci Esze Tamás Honvéd
Nyugdíjas Klub, a Fejér megyei Honvéd
Nyugállományúak Klubja híradószek-
ciója, valamint a ZMNE Bolyai Nyug-
állományúak Klubja elnökei elfogadták
a meghívást. Így került sor a Fiumei úti
sírkertben található Kegyeleti Múze-
um meglátogatására. Az együttműködő
híradószervezetek 46 fővel jelentek
meg; egy fiatal muzeológusnő kalauzolta
a jelenlévőket a múzeum területén. Meg-
tudtuk tőle, hogy Magyarország egyet-
len kegyeleti múzeumát a Budapesti
Temetkezési Intézet Zrt. 1991-ben hoz-
ta létre. Az intézet eredeti célja az volt,
hogy a még megtalálható relikviákat
Budapesten és környékén összegyűjt-
se, és azokat bemutassa. A gyűjtés a
későbbiekben kiterjedt egész Magya-
rországra és a Kárpát-medencére. Az
újabb eredmények bemutatása szük-
ségessé tette a múzeum kibővítését,
valamint a kiállított anyagok tematikus
átrendezését. Ez a munka 1998 áprili-
sában fejeződött be, amikor két terem-
mel bővült a kiállítási terület. A Kegye-
leti Múzeum öt kiállítóhellyel várja a láto-
gatókat. 

Az első teremben kapott helyet a Kár-

pát-medence néprajzi, népművészeti
anyaga. Az elmúlás a népszokásokban
az élet folyamatába illeszkedő nap volt,
amely a külsőségekben ugyanúgy meg-
jelent, mint az érzelem és a hiedelem
világában. A fehér szín az európai kul-
túrterületen a Somogy megyei Csököly
községben maradt fenn legtovább, a
világviszonylatban is híressé vált Fehér-
gyász formájában. Több régió gyász-
kellékei díszítőfiguráit piros, sárga, kék
és fekete színű fonallal hímezték. Ebben
a teremben láthatók még az előbbieken
kívül csitári, széki, csángó, tápiósági,
matyó és csömöri sváb népviseleti és
népművészeti anyagok is. 

A városi polgárság zárt életének nem

A Kegyeleti Múzeumban jártunk 
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felelt meg a falusi gyász nyitottsága. Csa-
ládi körben a gyász kifejezésének
fegyelmezett rendben kellett zajlania.
Ezt a fegyelmet részben feloldotta a
gyász pompája, amelynek elterjedése
megteremtette a városi lakosság kegye-
leti kultúráját. Ennek tárgyait a követ-
kező helyiségekben fedezhettük fel. A
múzeum második termében üveges és
oszlopos, az egyedi bányász-szertartás
kocsi, valamint több „Szent Mihály lova”,
a vitrinekben gyászhuszár-egyenruhák,
lószerszámok, hímzett lótakarók, kan-
deláberek, gyertyatartók és zsinóros
díszbotok láthatók. A terem főfalán a XX.
század budapesti nagy temetkezési
meneteinek és Kossuth Lajos temeté-
sének fényképanyaga tekinthető meg.

A harmadik helyiségben, szertartás-
teremben, a gyászszertartásokon hasz-
nált kellékeket, egyházi öltözékeket, női
gyászruhákat, szertartáskönyveket,
ima- és énekeskönyveket láthattunk.
Külön tárlóban kaptak helyet a magyar
színészekről készített halotti maszkok,
a krepp-papírból készült szemfedő és
fejpárna, és egy ritkaság, a „kolostor-
koszorú”. Ebben a teremben őrzik az
1928-ból származó „Ida hazatér” emlék-
falat és a Deák mauzóleum négy szür-
kegránit feliratos tábláját.

A negyedik, egy szinttel lejjebb lévő
teremben, amely „Az út vége” nevet kap-
ta, a temetők jellegzetes tárgyi emlé-
kei láthatók. Így a váci Fehérek Temp-
loma régészeti feltárásából származó
fakoporsók, szegecsekkel díszített és
festett koporsófedelek, a szegvári fűz-

fakoporsó, valamint kriptai ércszarko-
fágok, a ritkán alkalmazott szívurna, a
hollóházi porcelángyár teljes urnavá-
lasztéka, és a népi sírjelek, azaz fej-
fák. 

Az ötödik teremben időszaki kiállítá-
sokat rendez a Kegyeleti Múzeum.

A látogatást a sírkertben fejeztük be,
egy idegenvezető segítségével, meg-
tekintettük a mauzóleumokat és a neve-
zetesebb síremlékeket. Az idegenve-
zető ismertette (amit a múzeumban is
láthatunk), hogy napjainkban mind a
temetkezéseknek, mind a halottakhoz
kapcsolódó kegyeletnek a legkülönfé-
lébb megnyilvánulásait tapasztaljuk.
Vannak, akik ragaszkodnak a test elte-

metéséhez, mások a hamvasztást
választják, egyesek méregdrága emlék-
műveket építenek, megint mások a
folyókba (tengerbe) szóratják hamvai-
kat. Mindez függ az elhunyt társadal-
mi helyzetétől, vallási hovatartozásá-
tól vagy egyszerűen a helyi szokások-
tól.  

A sétánk befejezésével gazdagabbak
lettünk azzal a tudattal, hogy születés
és halál, bölcső és koporsó mindannyi-
unk életének része. A halál nem elvi-
selhetetlen titok, hanem természetes
biológiai folyamat. A hozzánk közel állók
elvesztése mindig nagy fájdalommal jár,
aminek a feldolgozásához hozzájárul-
hatnak a sírkerti séták, azok misztikus
hangulata, szellemisége és egyben
nyugtató üzenete, hogy az élet a halál-
lal nem ér véget, az utódaink biztosítják
a folyamatot és gondoskodnak az
elhunytak végtisztességéről. 

Ilyen gondolatokkal fejeztük be a teme-
tői sétánkat, amely emlékezetes élményt
adott számunkra az ország talán leg-
patinásabb sírkertjeben, ahol a legtöbb
kiemelkedő államfő nyugszik. Magyar
történelmünk elmúlt két évszázada nyo-
mon követhető és megtekinthető sír-
emlékek formájában, ami megegyezik
egy múzeumlátogatás élményével. A
programon részt vevő bajtársak hason-
ló gondolatokkal távoztak, és az volt a
véleményük, hogy minden korosztály
számára lehetővé kell tenni a nemzeti
sírkert megismerését, biztosítva a nem-
zeti örökségünk hírnevének továbbter-
jesztését.     

SOÓS TAMÁS NYÁ. ALEZREDES

HÍRADÓTAGOZAT

Bajtarsi hirlevel I_2012:Bajtarsi hirlevel marcius uj.qxd  2012.02.28.  15:48  Oldal 35



14

A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egye-
sület tíz tagja részt vett Recsken a
kényszermunkatábor megnyitásának
61. évfordulójára szervezett megem-
lékezésen. A Puskás Tivadar Távköz-
lési Technikum meghívására 450 diák
és 50 tanár társaságában 10 autó-
busszal indultunk az emlékpark hely-
színére. 

Az ünnepi beszédet dr. Schmitt Pál
köztársasági elnök tartotta. Szólt arról,
hogy akik a magyarságért szenvedtek,
azok nem hiába viselték el a meg-
aláztatásokat, nem fölöslegesen adták
életüket, hiszen végül az erkölcsi győ-
zelem az övék lett. Ezzel példát is adtak
minden ma élő magyar ember szá-
mára.

Ez után a Recski Szövetség elnöke
emlékezett életének itt töltött idősza-
kára. Szólt a jelenlévő Puskás-techni-
kum tanulóihoz, akiknek (ahogy fogal-
mazott) egy új világrendet kell felépí-
teniük. Isten segítségét kérte ahhoz,
hogy a ma élőknek már ne kelljen fegy-
vert is fogniuk emiatt.

Az ünnepi műsor után a megemlé-
kezés virágait Schmitt Pál mellett a Pus-
kás-technikum diákjai az igazgató, dr.

Horváth László vezetésével helyezték
el. Számos országos és helyi politikai
szervezet, egyesület képviselője is
koszorúzott. 

A recski kényszermunkatábor 1950
és 1953 között működött. A bírósági íté-
let nélkül fogva tartottak között a tár-
sadalom minden rétege jelen volt, a
munkástól a volt földbirtokosig. Több
ismert ember is volt közöttük, például
Faludy György költő. Összesen mintegy
ezerötszázan járták meg a recski mun-
katábort. A kőbányában végzett mege-

rőltető, napi 12 órai munka, a rossz táp-
lálkozás, az orvosi ellátás hiánya miatt
egytizedük életét vesztette.  A recski
emlékművet 1991-ben, az emlékparkot
pedig öt évvel később1996-ban avatták
fel a volt politikai foglyok kezdeménye-
zésére. A volt foglyok közül ma még több
mint harmincan élnek, néhányan közü-
lük a megemlékezésen is ott voltak. Az
ünnepség a Szózat eléneklésével ért
véget.

Köszönjük Puskás! 
Köszönjük Igazgató Úr!

A honvédségnél tevékenykedő társa-
dalmi szervezetek beszámolóiban ma
már vissza-visszatérő gondként merül
fel az idősödők és az idősek több szem-
pontból romló élethelyzete. A Magyar
Honvédség Szociálpolitikai Közalapít-
ványának titkárát, Gyuris Mihály nyug-
állományú ezredest arról kérdeztük,
hogy a nagy múltú közalapítvány mit tud
tenni a megélhetési gondokkal küsz-
ködő katonacsaládok segélyezéséért.

– A Magyar Honvédség Szociálpoli-
tikai Közalapítványa 2011. évben a Szol-
gáltatási Szabályzatban rögzítetteknek
megfelelően folytatta a szociálisan nehéz
helyzetbe kerültek segélyezését. A
tárgyévben a közalapítvány kuratóriu-
mához 973 fő segélyezési javaslata
érkezett. Az érdekvédelmi irodák (köz-
pontok) munkatársaival való szoros
együttműködés hozzájárult ahhoz, hogy
a kuratórium a segélyt kérők életkörül-

ményeinek, szociális helyzetének isme-
retében hozza meg döntéseit. A beér-
kezett javaslatok köréből 886 fő kérel-
mét a kuratórium elfogadta, 87 kérel-
mezőjét támogatni nem tudta, mivel a
meghatározott feltételeknek nem felel-
tek meg. Anyagi támogatásért főként az
idős, beteg, alacsony nyugdíjjal ren-
delkezők fordultak a közalapítványhoz.
Az indokok között több esetben szere-
pel a lakhatás, a megélhetés költsé-
geinek emelkedése. Azon nyugállomá-
nyúaknál, akik még gyermeket nevel-
nek, az iskoláztatási költségek fede-
zése is esetenként nehézségekbe ütkö-
zik. Az egyedül élők, vagy az egy nyug-
díjból élők helyzetére az jellemző, hogy
megélhetésüket több esetben nehezen
tudják biztosítani, és ezért az ő segé-
lyezésük is fontos feladat.

– A közalapítvány kuratóriuma az
elmúlt évben konkrétan hány rászoru-

ló részére tudott segélyt biztosítani?
–  A közalapítvány kuratóriuma 380

fő nyugállományú katona részére
12.240.850 Ft-ot, 111 fő nyugdíjas köz-
alkalmazott, köztisztviselő részére
3.133.200 Ft-ot, míg 395 fő árva és
özvegy részére 14.833.550 Ft-ot folyó-
sított.

– A múlt évben a közalapítványnál
összesen mennyi pénz volt biztosítva
a segélyezésre?

– A honvédelmi tárca a tárgyévben
a gondoskodási körben lévők, a nagy-
családosok, gyermeket egyedül neve-
lő szülők, valamint a katonai szolgálat
alatt balesetet, egészségkárosodást
szenvedettek, haláluk után ellátásra
jogosult hozzátartozóik részére 36,1 mil-
lió forint céltámogatást biztosított, ame-
lyet a közalapítvány 2 millió forinttal egé-
szített ki.

K.L.

Évforduló Recsken

Növekedtek a megélhetési gondok
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A társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továb-
biakban: Tny.) 83/B. §-a  szerint mind-
azok esetében, akik az öregségi nyug-
díjkorhatár betöltése előtt öregségi nyug-
díjasként a tárgyévben biztosítással járó
jogviszonyban állnak, illetve egyéni vagy
társas vállalkozóként kiegészítő tevé-
kenységet folytatnak, meghatározott
összegű, a nyugdíjjárulék alapját képe-
ző kereset, jövedelem megszerzése után
a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. 

A rendelkezés szerint mindaddig, amíg
a nyugdíjas adott évi (nyugdíjjárulék-ala-
pot képező) keresete nem éri el az ún.
éves keretösszeget (a tárgyév első nap-
ján érvényes kötelező legkisebb mun-
kabér – minimálbér – összegének tizen-
nyolcszorosát, (2012-ben 93.000 forintx18
= 1.674.000 forint), a keresete mellett
a nyugdíjat is korlátozás nélkül felvehe-
ti. Ha azonban a kereset meghaladja az
éves keretösszeget, a következő hónap
1. napjától a tárgyév végéig, de legfel-
jebb az irányadó öregségi nyugdíjkor-
határ betöltéséig a nyugdíj folyósítását
szüneteltetni kell. Ha a keretösszeg túl-
lépésére decemberben kerül sor, a dec-
emberi nyugdíjat vissza kell fizetni. 

Ha a nyugdíjas 2007. december 31-én
a korhatár előtti öregségi nyugdíjak meg-
szüntetéséről, a korhatár előtti ellátás-

ról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény 1. § c) pontja
szerinti korhatár előtti öregségi nyug-
díjban (előrehozott, csökkentett össze-
gű előrehozott öregségi nyugdíjban, kor-
kedvezményes nyugdíjban, korenged-
ményes nyugdíjban, bányásznyugdíjban,
ún. „művész” nyugdíjban) részesült, a
korlátozás szempontjából a 2012. június
30-át követően szerzett jövedelem vehe-
tő figyelembe. 

Ez a rendelkezés azokra 
– a nőkre vonatkozik, akik 40 év jogo-

sultsági idő alapján a nők kedvezményes
öregségi teljes nyugdíjában részesülnek; 

– a nőkre vonatkozik, akiknek a 2012.
január 1-jét megelőzően megállapított
korhatár előtti öregségi nyugdíját hiva-
talból a nők kedvezményes öregségi tel-
jes nyugdíjaként folyósítják tovább, ille-
tőleg 

– az 1954. évben vagy azt megelő-
zően született személyekre vonatkozik,
akiknek szolgálati nyugdíja öregségi
nyugdíjként kerül továbbfolyósításra. 

Az éves keretösszeg elérését – annak
bekövetkezésétől számított 15 napon
belül – az érintett nyugdíjasoknak a folyó-
sítási törzsszámra való hivatkozással be
kell jelenteniük a Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatósághoz. (A bejelentési kötelezettség
elmulasztása esetén a nyugdíjas az eset-

leges jogalap nélkül kifizetésre kerülő
ellátás teljes összegének visszafizeté-
sére kötelezhető.) 

Felhívjuk az érintettek figyelmét arra,
hogy – annak ellenére, hogy nem minő-
sülnek nyugdíjasnak – az említett ren-
delkezést megfelelően alkalmazni kell
a korhatár előtti ellátásban, a szolgálati
járandóságban, az átmeneti bányászjá-
radékban, valamint a balettművészeti
életjáradékban részesülő személyekre
is. 

Ha a felsorolt ellátásban részesülők
keresőtevékenységből származó tárgy-
évi (nyugdíjjárulék-alapot képező) kere-
sete meghaladja az ún. éves keretösz-
szeget, az ellátásuk folyósítását – az elő-
ző pontban foglaltaknak megfelelően – a
tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó
öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig szü-
neteltetni kell. 

A szolgálati járandóság, az átmeneti
bányászjáradék, valamint a balettmű-
vészeti életjáradék nem nyugellátás,
ezért 2012. január 1-jétől a felsorolt ellá-
tásokban részesülő foglalkoztatottak nem
minősülnek nyugdíjasnak, az egyéni vál-
lalkozói engedéllyel rendelkezők, illető-
leg a társas vállalkozás tagjai pedig nem
minősülnek kiegészítő tevékenységet
folytató egyéni vagy társas vállalkozó-
nak. 

1 Tny. 83/B. § (1) Ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött, a 18. § (2a)-
(2d) bekezdése alapján megállapított, vagy a korhatár előtti öregségi nyug-
díjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandó-
ságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján
továbbfolyósított öregségi teljes nyugdíjban részesülő személy a tárgyév-
ben a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, illetve egyéni
vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fize-
tendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes köte-
lező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a további-
akban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap
első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi
nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósí-
tását szüneteltetnie kell. Ha a fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves
keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szü-
neteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást – a
84. § alkalmazásával – vissza kell fizetni. Ha a nyugdíjas 2007. december
31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár
előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény
1. § c) pontja szerinti korhatár előtti öregségi nyugdíjban részesült, a 2012.
június 30-át követően szerzett jövedelem vehető figyelembe.

(2) A nyugdíjfolyósító szerv a nyugdíj folyósításának szüneteltetéséről,
újbóli folyósításáról, valamint a jogalap nélkül felvett nyugellátás visszafi-
zettetéséről – a nyugellátásban részesülő személynek a 97. § (5) bekezdése
szerint tett bejelentése, illetve az állami adóhatóság által közölt éves keret-
összegre vonatkozó összesített adatok alapján – hivatalból dönt.

(3) Az e §-ban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók arra a személyre, aki
a nyugdíjának folyósítását a 83/A. § alapján teljes naptári évre szünetelteti.

(4) A nyugellátás szüneteltetésének időtartama alatt az érintett nyugdí-
jasnak minősül. Az ellátás újbóli folyósítása során a 83/A. § (3) bekezdé-
sében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

2 1. § E törvény alkalmazásában
c) korhatár előtti öregségi nyugdíj: az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem
töltött személynek járó
ca) előrehozott öregségi nyugdíj,
cb) csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj,
cc) korkedvezményes nyugdíj,
cd) bányásznyugdíj,
ce) korengedményes nyugdíj,
cf) az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogo-
sultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet alapján megállapított öreg-
ségi nyugdíj,
cg) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkor-
mányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2012. janu-
ár 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregsé-
gi nyugdíj,
ch) az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló
2004. évi LVII. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései
alapján megállapított öregségi nyugdíj,
ci) az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. tör-
vény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján meg-
állapított öregségi nyugdíj,
cj) szolgálati nyugdíj;

Ennyiért dolgoztál…
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Zenés-táncos összejövetellel
búcsúztatta az óévet a Nyír-
bátori Határőr Igazgatóság
Nyugdíjasai Egyesület tag-
sága. A gazdagon felöltözte-
tett karácsonyfa, a korhűen
elkészített Betlehem, az ízlé-
sesen díszített terem saját-
ságos ünnepi hangulatot köl-
csönzött az eseménynek.
Átszellemültünk az eljövetel-
ről, a Megváltó születéséről
szóló énekek és versek hatá-
sára. Derűt és nosztalgiát vál-
tottak ki belőlünk a gyermek-
korunk kántálási, csillagozá-
si és betlehemezési szokásait
felelevenítő jelenetek. A meg-
hitt percek hangulatát fokoz-
ta, amikor néhány lelkes hölgy
tagtársunk megejtően szép
mézeskalácsokat tartalmazó
tálcákkal lepett meg ben-
nünket. A város közkedvelt
csárdája által felszolgált változatos és
ízletes vacsora elfogyasztása után fel-
idéztük a mögöttünk hagyott év legszebb
és legizgalmasabb pillanatait: az erdé-
lyi, visegrádi, esztergomi, hortobágyi,
erdőbényei, lillafüredi és sóstói kirán-

dulásokat, a majálisi főzőversenyen
szerzett fődíjat, a közös szalonnasü-
téseket és főzéseket, a nyugdíjas- egye-
sületek versenyein elért kiváló ered-
ményeket, valamint az ismereteinket
gazdagító színes előadásokat és egyéb

programokat. A tombolasorsolást köve-
tően pedig véget érni nem akaró mula-
tozás vette kezdetét, melyhez a zenét
ezúttal is Pásztor István szolgáltatta,
valamennyiünk megelégedésére.

VINCZE ISTVÁN ELNÖKSÉGI TAG

Kecskeméten – ahol 24 nyugdíjasklub
működik – már hagyomány a klubok
részére  minden év őszén megren-
dezni a  humorfesztivált.

A múlt évben (2011)  már az ötö-
diket szerveztük meg. Klubunk (a
Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi

Egyesülete) a II. Humorfesztiválon  ért
el a csoport kategóriában III. helyezést,
és a legutóbbin „egyéni” I. és  cso-
port III. helyezést. 

Az V. Humorfesztiválra egyébként
19 klub nevezett. A fesztiválon bemu-
tatott csoport és egyéni produkcióin-

kat – a tagság kérésére – a klubtag-
ságunknak is bemutattuk.

Chaplin – a nagy nevettető – mon-
dását akár mottónak is elfogadhat-
nánk. Chaplin azt mondta: ”Minden
olyan nap, ami nevetés nélkül telik el,
elvesztegetett idő.”

MEZŐ ISTVÁN NYÁ. EZREDES

KECSKEMÉT

Nyírbátori évzáró bál

Nevessünk többet

2012. január 20-án az Orosházi Fegy-
veres Testületek Nyugállományúak
Klubja mint közhasznú szervezet évi
tisztújító közgyűlést tartott az orosházi
Eötvös-iskola éttermében. A következő
ciklusra megválasztották az elnököt és
az elnökségi tagokat. Az éves és a cik-
lusra visszatekintő beszámolót Kiss

Imre, a klub elnöke ismertette. A köz-
gyűlésen sor került a tisztújító válasz-
tásra. 

A tagság újraválasztotta a régi veze-
tést, mely ismételten kifejezte a részt-
vevők megelégedését. Az elnök Kiss
Imre nyá. honvéd ezredes maradt,
elnökhelyettes Vasadi István kat.véd.

nyá. ezredes lett, és  titkárnak Borsi
Ferenc nyá. honvéd századost válasz-
tották a tagok. Gazdasági vezetőnek
újraválasztották Medgyesi Lászlónét.
Vezetőségi tagok lettek: Gabnai István
polgári tag, Szokolai Imre  nyá. ren-
dőr főtörzszászlós és Janurik Mihály
nyá. tűzoltó  főtörzsőrmester. A pénz-
ügyi ellenőr bizottság tagjai: Lipcsei Ist-
vánné, Gabnai Istvánné és Sisák Elek-
né lettek. 

Orosházi közgyűlés
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Kaposváron évek óta ha -
gyomány a karácsonyi
meg emlékezés a Noszlopy
Gáspár Honvéd Nyugállo-
mányúak Klubjában. A ben-
sőséges rendezvény két
részből tevődött össze. Az
első részben a rászorulók
segélyt kaptak a Noszlopy
Gáspár Honvéd Nyugállo-
mányúak Klubja Összefo-
gás Alapítvány 225.000 Ft
összegű támogatásából. Az
összegből 15 fő részesült
támogatásban, akik egye-
dül élnek, kórházi kezelés-
ben részesültek, vagy
haláleset történt a család-
ban. 

A rendezvény második
részében műsoros esten
vettünk részt a Helyőrsé-
gi Klub nagytermében, 95
fő részvételével. Pető Lász-
ló nyugállományú alezre-
des, elnök köszöntője után
Markovics Mór Milán, római katolikus
tábori lelkész főhadnagy tartott kará-
csonyi megemlékezést. Ezt követte a
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános
Iskola fúvószenekarának bemutatója.

Karácsonyi műsort adtak a Gyakorló
Általános Iskola tanulói is, majd a Nosz-
lopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak
Klubjának „OBSITOS” kara karácso-
nyi dalokkal kedveskedett a közönség-

nek. A műsor után a vezetőség tagjai
szerény ajándékcsomagot adtak át a
klub tagjainak, majd zene és baráti
beszélgetés következett.

DINYA MIKLÓS NYÁ. ŐRNAGY

Karácsonyi ünnepség a Noszlopyban

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy
személyesen adhatom át a Hende Csa-
ba honvédelmi miniszter által aláírt okle-
velet a 95. éves Bélai Gyula nyugállo-
mányú ezredesnek, a legidősebb sze-
mélyügyesnek, aki ma is köztisztelet-
nek örvend!” – mondta Bozó Tibor dan-
dártábornok, a Honvéd Vezérkar sze-
mélyzeti csoportfőnöke a Balassi Bálint
Bajtársi Egyesület klubtermében ren-
dezett ünnepségen.

Bélai Gyula 1917-ben született, köz-
katonaként 1943-ban túlélte a Doni-tra-
gédiát, és az új magyar hadseregben
1949-től-1975-ig szolgált, mint a mun-
káját nagy lelkiismerettel végző sze-
mélyügyi tiszt.

A születésnapi ünnepségen a Balas-
si Egyesület kórusa dalokkal köszön-
tötte a 95 éves obsitost.

K.L.

Kilencvenöt éves bajtárs köszöntése
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A 2012. évet az Európai Unió az Aktív
Időskor és a Generációk Közötti Együtt-
működés Évének szenteli. Több mint 20
évvel ezelőtt 137 klub alapította meg
a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet
az éveknek” Országos Szövetségét. Az
alapítók, közöttük mindenekelőtt Knoll
István, akinek a neve ma is ismerősen
cseng, olyan gondolatokat fogalmaz-
tak meg, amelyek az Európai Unió ünne-
pi évet előkészítő dokumentumaiban
olvashatók. Hegyesiné Orsós Évát, a
Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az
éveknek” Országos Szövetség elnö-
két arról kérdeztük, hogy milyen tevé-
kenységet végeznek klubjaikban.

– Hagyományőrző csoportokat, nép-
dalköröket, tánccsoportokat, vers és pró-
zamondók baráti köreit, színjátszó cso-
portokat hoztak létre, a hazai és kül-

földi előadók részvételével fesztiválokat
szerveztek. Felismerték, hogy a mun-
kával teli, aktív évek után olyan évtize-
dek következnek, amelyeket érdemes
megtervezni, megtölteni tartalommal.
Ma valószínűleg azt mondanánk, hogy
az öngondoskodás alapjait tették le. Knoll
István filmes, televíziós személyiség volt.
Nem volt nehéz felismernie, hogy e
közösségszervező munkájában a média
igazi segítője lehet. S ki ne emlékez-
ne az általa megálmodott, sikeres Ablak,
és benne az Életet az éveknek című
műsorokra! Talán az sem túlzás, e
műsorral sokat tett azért is, hogy tuda-
tosítsa, az idősödés ügye mindannyi-
unk ügye, társadalmi kérdés.

– Milyen programokat szerveznek az
Aktív Időskor és a Generációk Közötti
Együttműködés Évére?

– Közel 1200 klubunk, százezernél
több nyugdíjas tagunk számos prog-
rammal készül az Aktív Időskor és
a Generációk Közötti Együttműködés
Évére. Utazás- és üdülésszervezés-
sel, vidám fesztiválok, művészeti és
sportvetélkedők, szakmai konferen-
ciák rendezésével hívjuk fel a figyel-
met az idősödők és idősek sok szem-
pontból romló helyzetére, az egymás
iránt egyre fogyó megértés, szolida-
ritás fontosságára, arra, hogy a mél-
tó időskor feltételeinek megteremté-
se a társadalmi béke záloga. Azt
reméljük, hogy az együttműködés
eredményeképpen rendezvényein-
ken sokan részt vesznek majd a hon-
védségi nyugdíjasklubok és bajtársi
egyesületek tagjai közül is.

K.L.

Az elmúlt év végén zajló jogalkotási hajrá
nemcsak a szokásos év végi változáso-
kat hozta ajándékba, hanem két olyan új
törvényt is elfogadtak, amelyek lényegesen
befolyásolják az ellátásokat. A korhatár előt-
ti ellátásról és a szolgálati járandóságról
szóló törvény és a megváltozott munka-
képességű személyek ellátásairól szóló tör-
vény szabályai különösen azok számára
érdekesek, akik 2011. december 31-én még
nem töltötték be az öregségi nyugdíjkor-
határt. Ezek a törvények módosították a
szolgálati viszonyban állók jogállásáról szó-
ló törvényt is, így bizony érintettek lettek
a hozzátartozói ellátásban részesülők is.  A
korhatár előtti ellátásokról szóló törvény
lényegesebb pontjait a decemberi szám-
ban már részletesen bemutattam, de a szol-
gálati járandóság első folyósítását köve-
tően ugrásszerűen megnövekedett érdek-
lődés tapasztalatai alapján, most a követ-
kező témaköröket emelném ki: a szolgá-
lati járandóság összegének csökkentési
szabályait, a mentesülési okokat, illetve a
mentesülés lehetőségeit, továbbá a csa-
ládi adókedvezmény igénybe vételének
lehetőségét. 

A szolgálati járandóság összegét úgy
határozták meg, hogy a 2011. december
havi nyugellátás összegét először csök-
kentették a személyi jövedelemadó mér-
tékével (16%), majd ezt egészítette ki a

2012. évre járó nyugdíjemelés összege.
A csökkentés mértékére a törvény alsó
határt határozott meg, így a csökkentés utá-
ni összeg nem lehetett kevesebb 117 000
Ft-nál, ami a minimálbér 150%-a. Ez a sza-
bály azonban nem volt alkalmazható azok-
nál, akik egyébként is csökkentett ellátás-
ban részesültek.

Például: 
1.) ha a 2011. december havi ellátás

összege 228 000.-Ft volt, a csökkentés utá-
ni összeg 191 520 Ft lett, ami a 2012. évi
emelés után 200 562 Ft-ra módosult, ez lett
a januári folyósított összeg.

2.) ha a 2011. december havi ellátás
összege 135 000 Ft volt, a csökkentés utá-
ni összeg 113 400 Ft lett volna, de mivel
nem lehet kevesebb 117 000 Ft-nál, így ezt
kellett figyelembe venni a januári emelés-
nél, ami által a folyósított összeg 122 524
Ft lett.

Mentesülési ok lehet a már említett, a
minimálbér 150%-a, vagyis akinek az ellá-
tása ezt az összeget nem érte el, mente-
sült a csökkentés alól (törvényi kivétel az,
aki egyébként is csökkentett ellátást kap).
A másik ok lehet, ha a nyugállományba
helyezése a katonai szolgálatra való alkal-
matlanság miatt történt, és az alkalmat-
lanságot okozó megbetegedést minősítő
határozattal, a szolgálati kötelmekkel össze-
függőnek ítélték meg. Itt mindenképpen fel-

hívnám a figyelmet a kettős feltételre, és
arra, hogy a szabály utólagos vizsgálatra
és minősítésre nem ad lehetőséget. A men-
tesülésről az okmányok alapján a folyósí-
tó szerv dönt, ezért ilyen kérelemmel hoz-
zájuk kell fordulni. A harmadik mentesü-
lési ok az önkéntes tartalékosi szolgálat vál-
lalása, ami a szerződés megkötését köve-
tő hónaptól a megszűnés hónapjának utol-
só napjáig tart. 

Például:
A szolgálati járandóságban részesülő

dönt az önkéntes tartalékosi szolgálatvál-
lalásról. Első lépésben felkeresi a lakhe-
lye szerint illetékes toborzóirodát a regiszt-
ráció céljából. Szükség szerint részt vesz
az alkalmassági vizsgálaton, ennek ered-
ményétől függően, ha a szerződéskötés
2012. július hónapban megtörténik, akkor
augusztus 1-től mentesül a csökkentés alól.

Gyakori és fontos kérdés a gyermeket
nevelők körében a családi adókedvezmény.
A családi adókedvezményt az elért adó-
köteles jövedelemből lehet igénybe venni
vagy megosztottan – házastárssal, élet-
társsal – érvényesíteni. A szolgálati járan-
dóság összege nem adóköteles jövede-
lem, az adóbevallás során nem kell figye-
lembe venni, ebből következik, hogy a szol-
gálati járandóságból családi adókedvez-
ményt közvetlenül nem lehet érvényesí-
teni. Aki a családi adókedvezményt az adó-

Életet az éveknek

Átalakult ellátások, megváltozott szabályok
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év során nem tudja igénybe venni, mert sem
ő, sem a házastársa (élettársa) adóköteles
jövedelemmel nem rendelkezik, az adóévet
követő évben kérelemmel igényelheti. A
kérelmet az Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság által kiadott rendszeresített
nyomtatványon, a Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatósághoz kell benyújtani, melyhez csa-
tolni kell az állami adóhatóság és a Magyar
Államkincstár igazolásait is. 

Például:
A szolgálati járandóságban részesülő-

nek, illetve vele közös háztartásban élő
házastársának vagy élettársának szemé-
lyijövedelemadó-köteles jövedelme van.
A családi adókedvezményt a jövedelemből
a munkáltatónál leadott nyilatkozat alapján
érvényesítik. Az éves jövedelmükből az
adott adóévre vonatkozóan a családi adó-
kedvezményt csak részben tudták igény-
be venni, ebben az esetben a fennmara-
dó összeg az adóévet követően a szolgá-
lati járandóságból csökkentés címén tör-
tént levonás erejéig érvényesíthető.

A rokkantsági nyugdíjban részesülőket
érintő törvény legfontosabb változása, hogy
2012. január 1-jétől rokkantsági nyugdíj, bal-
eseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs jára-
dék, rendszeres szociális járadék, átmeneti
járadék, bányász dolgozók egészségká-
rosodási járadéka nem állapítható meg.
A megváltozott munkaképességű szemé-
lyek ellátásaival kapcsolatosan még kidol-
gozás, illetve átdolgozás alatt vannak a rész-
letes szabályok, ezért most a fő szabályokról
említek meg néhány gondolatot.  Azok, akik
már ellátásban részesültek, 2012. január 1-
jétől, életkortól és egészségi állapottól füg-
gően új megnevezéssel részesülnek ellá-
tásban. Az új szabályok alapján történő
folyósításról a Nyugdíjfolyósító Igazgató-
ság mindenkinek – személyre szóló – tájé-
koztatást küldött. Öregségi nyugdíjként került
tovább folyósításra azon személyek ellá-
tása, akik az öregségi korhatárt (62 év) már
betöltötték. (Itt nem érvényesült a katonák
eltérő korhatári szabálya). Rokkantsági ellá-
tásként került tovább folyósításra azok ellá-
tása, akik az egészségi állapotukat tekint-
ve I. és II. rokkantsági csoportba tartoztak,
vagy a rokkantság III. csoportjába tartoznak

ugyan, de az öregségi nyugdíjkorhatárt 5
éven belül betöltik (1955. január 1-je előtt
születettek). Esetükben a tovább folyósítás
a soros felülvizsgálati kötelezettséget nem
érinti, vagyis akinél még felülvizsgálatot írtak
elő, azon részt kell venni. 

A rokkantság III. csoportjába tartozó és
1954. december 31-ét követően született
személyek járandóságát rehabilitációs ellá-
tásként folyósítják tovább. Nekik további
teendőik is lesznek. 2012. március 31-ig
arról kell nyilatkozniuk, hogy kérik ezen
„komplex minősítés” elvégzését, vagy igény-
be kívánják venni a rehabilitációs kártyával
történő foglakoztatás lehetőségét. A komp-
lex felülvizsgálat – újraminősítés – során az
egészségi állapot romlásáról és a rehabi-
litálhatóságról dönt a bizottság. Fontos, hogy
eddig az egészségkárosodás mértékét
határozták meg, most pedig a megmaradt
egészségi állapot mértékét adják meg.
Amennyiben rehabilitálhatóságot állapíta-
nak meg, akkor meg kell határozni ennek
irányát, feltételeit, és időtartamát. Aki nem
kérte a felülvizsgálatát, annak a rehabili-
tációs ellátását 2012. május 1-jével meg-
szüntetik. 

A változások között némi megnyugvás-
ra ad okot, hogy ebben az esetben gondoltak
azokra a szolgálati viszonyból rokkantsá-
gi nyugdíjba helyezett katonákra (fegyve-
res testületi tagokra), akik a korábbi sza-
bályok alapján jogosultak lettek volna szol-
gálati nyugdíjra. Vagyis azok a rehabilitá-
ciós járadékra jogosultak, akik 2011. dec-
ember 31-ig a szolgálati nyugdíj feltételei-
vel rendelkeznek – hivatásos állományból
kerültek nyugállományba, rendelkeztek,
vagy a rokkantsági nyugdíj idejét is figye-
lembe véve rendelkeznek 25 év szolgá-
lati idővel – kérhetik a szolgálati járandóság
megállapítását. Természetesen ennek meg-
állapítása esetén az új ellátásra is vonat-
kozik a csökkentés szabálya, viszont fel-
hívnám a figyelmet a szolgálati kötelmek-
kel összefüggő alkalmatlanság miatti men-
tesülési okra. 

A szolgálati viszonyban állók jogállásáról
szóló törvény 2012. január 1-jétől, a két
új törvény kapcsán több ponton is módo-
sult. Talán ezek közül is a legfontosabb, hogy

megszűnt a hozzátartozói ellátások eltérő
szabályozása, így a továbbiakban a hoz-
zátartozói ellátásokat a társadalombizto-
sítási nyugdíjról szóló törvény szabályai
szerint állapítják meg és folyósítják. Mivel a
jogosultsági szabályokban eddig sem volt
eltérés, a mostani változás lényege az ellá-
tás összegében lesz, vagyis megszűnt a
korábbi 36%-os mérték. Akik már kapják az
özvegyi nyugdíjat, vagy árvaellátást, azok
ellátása nem változik. Akiknek viszont janu-
ár 1-je után állapították meg az ellátást,
azt már az általános szabályok szerint szá-
mítják. Ez vonatkozik minden feléledő ellá-
tásra és azokra is, akiknek az ideiglenes
özvegyi nyugdíja 2012. január 1-je után szű-
nik meg, és számukra özvegyi nyugdíjat
állapítanak meg. 

A társadalombiztosítási nyugdíj szabá-
lyainak idei változásai közül néhány fon-
tosabb szabály. Változott a kereset utáni
0,5%-os nyugdíjnövelés szabálya. Akik
öregségi nyugdíjban részesülnek, azok
továbbra is kérhetik a nyugdíj-kiegészí-
tést az előző évben elért keresetük alap-
ján. A szolgálati járandóságban részesülők,
a 2011-ben elért kereset után még kér-
hetik a kiegészítést, azonban 2012. janu-
ár 1-jétől a járulékfizetéssel szolgálati időt
szereznek, ezért a kiegészítés ezen idő-
ponttól már nem jár. 

Méltányossági jogkörrel az Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság vezető-
je rendelkezik. Egyszeri segélyt adhat rend-
kívüli élethelyzetre – elemi csapás, hoz-
zátartozó halála, nagy kiadással járó beteg-
ség – való tekintettel, évente egy alkalom-
mal, aminek összege legalább 15 000 Ft,
de legfeljebb 42 500 Ft lehet. Segély annak
adható, akinek az egy főre jutó havi jöve-
delme nem haladja meg a 70 000 Ft-ot, vagy
egyedülállóként a 80 000 Ft-ot. Kivételes
nyugdíjemelés megítélésére is jogosult.
Kivételes emelést az kaphat, akinek a nyug-
díja és egyéb ellátása nem haladja meg
a 70 000 Ft-ot, dolgozni nem tud, jelentős a
kiadása és eltartó rokona nincs. Mind a
két ellátást a rendszeresített nyomtatványon
benyújtott kérelemmel lehet igényelni. 

SZTANÓ ZSUZSANNA ŐRNAGY

Megalakulásának 45. évfordulóját
ünnepelte a Fejér Megyei Honvéd
Nyugállományúak Székesfehérvári
Klubja. Ez a 45 év egy ember életé-
ben is szép kor. A klub átlagéletkora

igaz, hogy a 80 évhez közelít, de akti-
vitásban, hazaszeretetben, egymás-
sal való törődés és szeretet tekinte-
tében, az összetartozás érzésében
felülmúlják a fiatalokat is.

Az évfordulón több magas rendfo-
kozatú katonatiszt, városunk alpol-
gármestere és a megyei közgyűlés
elnöke is részt vett. Megható volt a klub
zászlajának megszentelése, és emlé-
kezetes műsort adott a Honvéd Együt-
tes négy művésze.

MÁRKUS ANTALNÉ NYÁ. ZÁSZLÓS

Évforduló Fehérváron
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115 éve született Veres Péter író, poli-
tikus, Magyarország II. világháború utá-
ni „koalíciós” időszakának honvédelmi
minisztere. Emlékére a MEASZ (Magyar
Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége)
szervezett a budapesti Gárdonyi Géza
utcában álló Veres Péter-emlékházban
ünnepi megemlékezést. 

Az egykori neves – népben, nemzet-
ben gondolkodó – irodalmár és politikus
szellemét a korhűen, használati tár-
gyaival berendezett múzeum dolgozó-
szobájában idézték meg a szép szám-
mal megjelentek, majd helyezték el az
emlékezés koszorúit a ház márvány-
táblája alatt. 

Életében az egész ország Péter bácsi-
jaként emlegették; jellegzetes volt alak-
ja: falusias öltözékével, nyakkendőtlen
ingével és csizmájával. Jelképszerű
embernek tűnt. A legszegényebb falu-
si, pásztor-, cselédemberek gyerme-
kéből emelkedett a magyar irodalom
egyik legkiemelkedőbb XX. századi kép-
viselőjévé és közéleti személyiséggé.
Illő rá Petőfi sora: „Kunyhóból jő mind,
aki a világnak szenteli magát…”

A Századunk című folyóirat közölte
első írásait, amelyek valójában olva-
sói levelek voltak. 1930-tól jelentek meg
a parasztsággal és a földkérdéssel fog-
lalkozó cikkei, de mindezek mellett ver-

seket is írt, melyeket a Korunk közölt.
Első jelentős műve, Az Alföld paraszt-
sága 1936-ban látott napvilágot. Szen-
vedélyes hangú publicisztikai írásokban
nyilvánított véleményt a kor legégetőbb
társadalmi kérdéseiről, ezáltal több író-
barátot maga köré vonzott, többek közt
a Bajcsy-Zsilinszky Endre belső köré-
hez tartozó Féja Gézát, a Puszták népe
íróját, Illyés Gyulát, a kálvinista sza-
bad parasztok leszármazottját, a neves
öregcserkész csapatalapító és faluku-
tatót Kovács Imrét. 1943-ban velük és a
Soli Deo Gloria Diákszövetséggel műkö-
dött közre a nagy nyilvánosságot kapott
balatonszárszói „Magyar Élet” konfe-
rencia rendezésében. Háborúellenes-
sége miatt bujkálnia kellett a németek
és a nyilasok elől. A világégést követő
idők egyik legnépszerűbb közéleti sze-
mélyisége volt. 1947–1948 között töl-
tötte be a honvédelmi miniszteri tiszt-
séget. Az 1956. októberi események
első napján az írószövetség elnökeként
Veres Péter volt azoknak a fiataloknak
az egyik vezetője, akik a Bem térről a
Parlament elé vonultak. Munkásságát
kétszer is Kossuth-díjjal ismerték el,
műveit 17 különböző nyelvre fordították
le, a közelmúltban is újra kiadták köte-
teit a Püski Kiadó gondozásában. 

A Veres Péter emlékére tartott főhaj-

táson Szekeres István nyá. dandártá-
bornok, a MEASZ egyik alelnöke mon-
dott bevezetőt, majd Hanti Vilmos, a
MEASZ és a FIR elnöke köszöntőt. Vitá-
nyi Iván szociológus, a MEASZ Nemzeti
Tanácsa elnöke személyes emlékeit
osztotta meg Veresről, valamint szavalta
el a „Ha nem lehettél szálfa” című köl-
teményt. Dorka József nyá. törzszász-
lós az „Én nem mehetek el innen…” kez-
detű Veres Péter-verset szavalta el,
Kerecsényi Zoltán, a MEASZ másik alel-
nöke Tüskés Tibortól idézett egy gon-
dolatot, majd felolvasta Veres Péter „Itt-
hon vagyok” című írásának részletét.
A méltóságteljes alkalmat jelenlétével
megtisztelte Veres István, az író fia, illet-
ve (ifj.) Veres Péter, az író unokája is.

- TUDÓSÍTÓNKTÓL -

A Győri Fegyveres Erők és Testületek
Nyugállományúak Klubja, nagyon terv-
szerű és példaértékű összefogással,
csodálatos közösségi élettel gazdagít-
ja munkáját. A klub vezetése, Kiss Géza
nyá. polgárivédelmi ezredes irányítá-
sával, a Bajtársi Egyesületek Országos
Szövetsége (BEOSZ) és a megyei Pan-
non Nyugdíjas Szövetség nyugdíjasok
irányában történő elkötelezettségére
alapozva, a klubéletet gazdagító prog-
ramokat a tagság igényei szerint állít-
ja össze. A folyamatosan növekvő tag-
létszám (jelenleg 127 fő) igen gazdag
közösségi élet részese. Ezen „vegyes”
tagság, amely honvédségi, rendőrségi,
határőrségi, polgári védelmi nyugdíjas
katonákból és özvegyeikből, továbbá

civil tagokból áll, az összefogásukkal
teszi gazdaggá a közösségi életet. A
2011. évet értékelő közgyűlést megtisz-
telte jelenlétével többek között Bozsóki
Attila alezredes, a 12. Arrabona Légvé-
delmi Rakétaezred parancsnokhelyet-
tese, Németh Lajos rendőr ezredes,
megyei rendőrfőkapitány-helyettes, Bári
Olga, a megyei Pannon Nyugdíjas Szö-
vetség alelnöke, Galló István nyá. ezre-
des, a budapesti Balassi Bálint Bajtársi
Egyesület elnökhelyettese, Anton von
Koblenc, az Osztrák Bajtársi Szövetség
bécsi elnöke, Szőke István nyá. ezredes,
a Honvéd Szakszervezet győri csoport-
jának elnöke, Mednyánszki János, a kis-
megyeri Napóleon Hagyományőrző
Egyesület elnöke, Stummer János nyá.

határőr alezredes, a Győri Határőr Igaz-
gatóság nyugdíjasainak elnöke, Feny-
vesi László nyá. főtörzszászlós, a
HOKOSZ elnökségének tagja, és más
jeles személyiségek.

Az elmúlt évet Kiss Géza értékelte,
majd Tamási János a PEB elnöke tet-
te közzé jelentését. Az ünnepség fény-
pontjaként Mednyánszki János emlék-
szalagot kötött a megyezászlóra, majd
dr. Takács Tibor rendőr ezredes, megyei
rendőrfőkapitány díszoklevéllel és tárgy-
jutalommal köszöntötte Greguss Géza
nyá. határőr ezredest, volt törzsfőnö-
köt 85. születésnapja alkalmából, ame-
lyet Német Lajos ezredes rendőrfőka-
pitány- helyettes adott át.

A gálaműsort Györgyfi József, a győ-
ri városi Nemzeti Színház énekművésze
szolgáltatta, amelynek óriási sikere volt. 

TAKÁCS IMRE NYÁ. HATÁRŐR ALEZREDES

Veres Péter emlékezete

Összefogás Győrben
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A nála harminc-negyven évvel fiata-
labbakat is maga mögé utasította az
1. Várpalotai Baráti Körök sportverse-
nyén a 73 éves asztaliteniszező, Dob-
szai József. Három sportágban (sakk,
asztalitenisz és teke) mérkőztek meg
egymással a hagyományteremtő ver-
seny indulói, s az asztaliteniszben 73
éves kora ellenére nem talált legyőzőre
Dobszai József nyugállományú alez-
redes, a palotai Bartos-iskolában tartott
viadalon.

– Pedig nem volt egyszerű dolgom, szó
szerint meg kellett szenvednem min-
den egyes pontért– mondja mosolyog-
va pétfürdői otthonában. – Azonban hiá-
ba a rutin, a harminc-negyven évvel fia-
talabb sportolók ellen jelentős hátránnyal
indultam. Végül sikerült győznöm, habár
utána napokig alig tudtam kikelni az ágy-
ból az izomláz miatt – mondja nevetve,
majd büszkén hozzáteszi, hogy az egyik
legnehezebb meccsét épp a fia, Zsolt
ellen vívta, aki nagy kedvvel űzi a sport-
ágat, s egyébként a harmadik lett.

Dobszai József története 1951 őszé-
re vezethető vissza, amikor a 12 éves

fiú először fogott ütőt a kezébe. – A vár-
palotai aknamélyítő tröszt telephelyén
minden nap késő estig ütöttük baráta-
immal a kaucsuklabdát, az üzemveze-
tőnek úgy kellett hazazavarnia minket
– emlékszik vissza a kezdetekre. Az esz-
tergomi középiskolai évek alatt is foly-
tatta a sportot, majd az iskola végez-
tével a Péti MTE kötelékébe állt. Az
59-es bevonulását követően a katona-
ságnál sem szakadt el a pingpongtól,
mindezt szerencsére szekszárdi felet-
tesei is támogatták. Katonatársaival több
ízben is megyei csapatbajnokságot nyer-
tek. Aztán, ahogy az lenni szokott, elő-
kerül egy ide kapcsolódó katonatörté-
net is.

– 1961 júniusában a vegyivédelmi
csapatok nyári összevonását tartották a
Tapolca melletti Diszelben, ahol meg-
nyertem a hadsereg asztalitenisz-baj-
nokságát, majd Reményi Gyula ezre-
des, csapatparancsnok is kihívott egy
partira. Külön kérte, hogy minden tudá-
somat adjam bele, ne hagyjam nyerni
csak azért, mert a felettesem. Így tet-
tem, s nyertem is 21:3-ra. Húsz esz-

tendővel később újra találkoztunk, de
vezérkarifőnök-helyettesként is megis-
mert, s a keblére ölelt.

A leszerelése után a Várpalotai
Bányásznál folytatta, nem is akárho-
gyan. – Patkó Tamás, Varga József, Zol-
ler Béla, Diószegi Ferenc és jómagam
alkottuk a csapatot, 1965/66-ban veret-
lenül nyertük meg a megyei bajnoksá-
got, s jutottunk fel az NB II-be – mesé-
li, majd rögvest mutatja is a fényképe-
ket, okleveleket és korabeli újságcik-
keket, amelyek az ötvenes évektől nap-
jainkig szépen lefűzve sorakoznak.

Dobszai József nyugdíjasként is jelen
van a helyi sportéletben. – Az utóbbi
tíz évben a Gábor Áron Nyugállomá-
nyúak Klubja tagjaként, később elnö-
keként minden évben nagyszabású
sportversenyt rendezünk, ahol ádáz, ám
ugyanakkor baráti küzdelmek zajlanak
– mondja nevetve, majd zárásképp hoz-
záteszi, hiába a 73 esztendő, manap-
ság is rendszeresen játszik. Kacsintva
jegyzi meg, hogy az igen csinos szom-
széd lányokat, Kingát és Petrát okítja az
asztalitenisz rejtelmeire.

Az elmúlt év áprilisában ünnepeltük egye-
sületünk megalakulásának ötödik évfor-
dulóját. A megemlékezésen alma mate-
rünk rektora, prof. dr. hab. Zygmunt
Mierczyk mk. dandártábornok, nagy meg-
lepetésünkre és örömünkre a WAT Szol-
gálati Aranyérmével tüntette ki egyesü-
letünket, melyet nevében a meghívott
egykori tanárunk, a Kibernetika Kar egy-
kori parancsnoka, később az akadémia
tudományos rektorhelyettese, Andrzej
Chojnacki professzor adott át. 

A megemlékezésen és a kapcsoló-
dó eseményeken is többször elhang-
zott, hogy a Jarosław Dąbrowski Kato-
nai Műszaki Akadémia 2011-ben szin-
tén jubileumi megemlékezést tartott,
ugyanis alapításának 60. évfordulóját
ünnepelte. Az egyesületet az a rend-
kívüli megtiszteltetés érte, hogy a len-
gyel katonahallgatók napja, a „Dzień
Podchorążego” alkalmából, mint az
egyesület elnökét, engem is meghívott.
Varsóban csatlakozott hozzám Tátrai Ist-

ván is, aki egyesületünk tagja és ott él a
családjával. 

Az ünnepséget megelőzően fogadott
bennünket a rektor, majd ezt követő-
en a Kibernetika Kar dékánja, dr. hab.
Ryszard Antkiewicz is.

A kar dékánjánál tett látogatás után
dr. Janusz Furtakkal, a Teleinformatikai
és Automatikai Intézet igazgatójával,
egykori osztálytársunkkal megtekintet-

tünk néhány laboratóriumot és előadó-
termet, ahol ismét meggyőződhettünk
a képzés magas színvonaláról. 

Az ünnepségen a rektor köszöntöt-
te a megjelenteket, kiemelve köztük
az egykori magyar hallgatók képviselőit,
majd méltatta a WAT elmúlt 60 évének
eredményeit. Ezt követően a rektor kitün-
tetéseket és elismeréseket adott át. 

BALOGH JÁNOS ELNÖK

Veterán siker Várpalotán

Látogatás az alma materben
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– Amikor közelebbi ismeretségbe kerül-
tem vele, jöttem rá, hogy a sportág ver-
senyzői akkor kerülnek reflektorfénybe
rövid időre, ha valamely világversenyen
dobogós helyezést érnek el. Ám az ide
vezető út alatt nagyon magukra vannak
hagyatva támogatottság szempontjából.
A rengeteg edzés mellett már időben sem
férne bele a szükséges anyagi fedezet
megteremtése. Nem túl sok információ
található a birkózóról a wikipedián sem.
Teljes ledöbbenéssel tapasztaltam, hogy
a közelmúltban felavatott Haladás-emlék-
táblán, elfelejtették feltüntetni világbajno-
ki eredményét. Létjogosultságát érez-
tem egy rövid riportnak, hiszen Gábor a
világversenyeken hazánkat és szűkebb
pátriánkat is képviseli.

Hogyan és mikor kezdtél birkózással
foglalkozni?

– Nagyon aktív, örökmozgó kisgyerek
voltam, kifogyhatatlan energiával, a szü-
leim tudatosan tereltek a sport felé. Nagyon
sok sportágat kipróbáltam, de egyikben
sem sikerült teljesen levezetnem az ener-
giámat. 12 éves voltam, amikor édesapám
elvitt az első birkózóedzésre, amit azon-
nal megszerettem. Kezdetben heti 2-3
alkalommal edzettem, aztán amikor már
látszott, hogy van jövőm ebben a sport-
ban, akkor vált mindennapossá az edzés.

Melyik eredményedre vagy a legbüsz-
kébb?

– A legbüszkébb a két Eb- bronzér-
memre, a Vb-bronzérmemre, illetve a juni-
or Eb- bronzérmemre vagyok. De minden
eredményemre, versenyemre büszke
vagyok, más-más okok miatt mindegyik
fontos része az életemnek.

Mik a céljaid a közeljövőben?
Jövő augusztusban lesz Londonban az

olimpia, erre mindenképp szeretnék kijut-
ni. Ehhez áprilisban kell megszereznem
a kvalifikációt, amire már megkezdtük a
felkészülést. Márciusban még részt
veszek az Európa-bajnokságon, ott is jó
lenne szép eredményt elérni.

Mennyit és hogyan edzel, hogy ezt
elérd?

– Az év nagy részében edzőtáborban
készülünk, Magyarországon nincsenek
olyan ellenfelek, akik mellett komoly fej-
lődést tudnánk elérni. Nemrég két és fél

hetet Mahacskalában töltöttünk, de gyak-
ran járunk Romániába, Ukrajnába, Oro-
szországba, ahol a legnagyobbakkal edz-
hetünk együtt. Nem ritka a napi 6-7 órás
edzés – erőnléti edzés, birkózás, renge-
teg futás. Ezen a szinten már technikai-
lag hasonló tudású versenyzők vannak,
sokat számít, hogy erőben, állóképes-
ségben ki bírja tovább. Ha itthon vagyok,
akkor sincs megállás, naponta edzek a
Haladásban is. Itthon is csak a hétvégék
szabadok. 2-3 napnál több kihagyást nem
engedhetek meg magamnak.

Milyen tulajdonságok, adottságok szük-
ségesek ahhoz, hogy valakiből jó birkózó
legyen?

– Legfontosabb az erő, állóképesség
fejlesztése, a technika megtanulható, sok
gyakorlással jól fejleszthető. Minden súly-
csoportban más és más adottságok fon-
tosak. A testalkat nem annyira domináns,
gyakran egy középszintű birkózó kitar-
tással többre viszi, mint egy technikás,
jó adottságú versenyző, aki a gyorsan jött
sikerek után elbizakodottá válik. Megfe-
lelő kitartással, szorgalommal bárkiből
lehet jó birkózó.

Hogy készülsz fel egy-egy mérkőzés-
re?

– Fejben próbálok meg minél jobban ott
lenni, rákoncentrálni, minden mást kizár-
ni. Mivel a versenysúlyom 74 kg, és álta-
lában ennél 6-7 kg-val több vagyok, ezért
a fogyasztás jelentősen megviseli a szer-
vezetemet, ezt is kezelni kell mentálisan
és fizikálisan is. Gyakran nézem az ellen-
feleim meccseinek felvételeit, abból pró-
bálom kikövetkeztetni, hogy mire szá-
míthatok. Mindenkinek vannak kedvenc
fogásai, sokat számít, ha ezekre fel tudok
készülni és tudom valahogy hárítani őket.

Van-e kabalád, amit minden meccsen
magadnál hordasz?

– Konkrét kabalák nincsenek, sok hely-
ről, ahol versenyeztem, edzőtáboroztam,
hozok apró tárgyakat, amelyek mindig a
táskámban lapulnak. Ami nagyon fontos
nekem, hogy mindig ugyanabban a mez-
ben birkózom, ugyanazt a cipőt hordom –
ezeket edzésen nem használom, csak
versenyeken.

– Meddig lehet, illetve meddig tervezed
ezt a sportot űzni?

– Van még bennem erő, lehetőség, a
jövő évi olimpiát követően még egy négy-
éves ciklus simán bennem van. Ha a sérü-
lések elkerülnek, akkor 35 éves koromig
van keresnivalóm nemzetközi szinten.
Ezután sem szeretném abbahagyni a
sportot, esetleg külföldi csapatoknál lehet-
ne levezetni, edzőpartnernek leszerződ-
ni vagy az ottani bajnokságban elindul-
ni. Szívesen edzősködnék, ha lesz ilyen
irányú megkeresés.

Hogyan tudod megteremteni az anya-
gi hátterét? Vannak szponzoraid?

– Anyagi téren sajnos nem igazán meg-
becsült ez a sportág, nehéz boldogulni.
Egyesületi, válogatottszinten kapok jutta-
tást, illetve időnként a város nyújt támo-
gatást, de ez nem sok mindenre elég. Hoz-
zám közel álló emberek létrehoztak egy
alapítványt, ami a felkészülésemet és
az olimpiára való kijutásom feltételeit hiva-
tott megteremteni. A jelenlegi gazdasá-
gi helyzetben nagyon nehéz közcélra for-
rásokat szerezni, de nagyon bízom az
emberek segítőkészségében. Egy-két
helyi vállalkozás a szolgáltatásaival már
mellém állt – itt kiemelném a Szombat-
helyi Sensolite-ot, illetve a Peak Speed-
fitness-t – reménykedem, hogy lesz még,
aki szívesen támogatna.

Remélhetőleg sikerült kisebb fókuszt
irányítani Gáborra. A leendő szponzorok
figyelmét hívnám fel a nemrégiben lét-
rehozott alapítványra. Bármilyen hozzá-
járulás nagyban segítene a sportolónak
az olimpiáig tartó utat minél egyenlete-
sebbé tenni, hogy 100%-osan a felké-
szülésre tudjon koncentrálni.

LÁSZLÓ ATTILA

AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Hatos Gábor 
Sportpályafutásáért Alapítvány
Bankszámlaszám: 
11747006 - 20221191
dr. Müller Krisztina a kuratórium elnöke:
06-20/39-38-720

Londonért hajt!
Interjú Hatos Gáborral, 
a Szombathelyi Haladás birkózójával
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„Úgy gondolom egy munkában, de
sikerekben is bővelkedő éven vagyunk
túl” – kezdte bevezetőjét Györgypál
Csaba nyugállományú alezredes, a
Bem József Nyugdíjas Egyesület
elnöke, majd értékelte az egyesület

helyzetét, a benyújtott pályázatok
eredményességét. Tájékoztatta a köz-
gyűlést az elnyert, illetve kapott támo-
gatásokról, külön kiemelve és meg-
köszönve az állampolgárok SZJA 1%-
a felajánlásából származó 77 794 Ft-
ot.

2011-ben az egyesület két tagja
részesült elismerésben. A honvédel-
mi hagyományápolást segítő sokéves
munkájának elismeréseként Kiss
György tanácsnok honvédelmi minisz-
tériumi elismerést kapott, a Bajtársi
Egyesületek Országos Szövetsége
pedig egyesületünk egy tagját
„BEOSZ EMLÉKÉREMMEL” jutal-
mazta.

A költségvetési helyzet ismerteté-
se után az egyesület által szervezett
rendezvények kerültek értékelésre. A
különböző szórakozást és egész-
ségmegőrzést szolgáló rendezvények,

kirándulások mellett kiemelt fontos-
ságú tevékenység volt a hagyomá-
nyőrzés, illetve a város társadalmi éle-
tében való aktív részvétel.

Az elnökségi beszámoló után Korom
István nyá. rendőr főtörzsőrmester,
a Felügyelő Bizottság ( FEB ) elnö-
ke ismertette a FEB jelentését a 2011.
évben végrehajtott ellenőrzések
tapasztalatairól, az egyesület műkö-
dési rendjéről és a gazdálkodás hely-
zetéről.

A napirend zárásaként Czeller Zol-
tán polgármester, az egyesület öt tag-
jának – az egyesület működését segí-
tő munkájuk elismeréseként – a
„Jánoshalma értékei” című könyv egy-
egy példányát adta át.

A közgyűlés a vezetőség javasla-
tára a BEOSZ márciusi tisztújító köz-
gyűlésére Györgypál Csaba nyá. alez-
redest és Molnár Máté nyá. őrnagyot
küldötteknek választotta meg.        

GYPCS

FELHÍVÁS
az 1% felajánlására

Tisztelt Bajtársnő/Bajtárs!

Kérem, szíveskedjen megkérni
személyi jövedelemadó bevallá-
sára kötelezett gyermekeit, roko-
nait, szomszédait, hogy az 1%
felajánlásával támogassák az

alacsony nyugdíjjal rendelkező,
beteg, segítségre szoruló katona-

társainkat!

Kedvezményezett 
adószáma:

18054891-1-42
A kedvezményezett neve:

„BAJTÁRSAINKÉRT” 
ALAPÍTVÁNY

Töltsük meg tartalommal 
az „Együtt egymásért” 

kezdeményezést! 

Évzáró a Bemnél A kultúra ünnepe
Egyesületünk, a Repülők és Rend-
védelmiek Bajtársi Egyesülete meg-
emlékezett a magyar kultúra nap-
járól. Egyesületünk tagja, az est szer-
vezője, Újvári Ferenc színvonalas
előadással nyitotta meg az ünnep-
séget, majd tagjaink közül jó néhá-
nyan neves költők és írók művei-
nek előadásával színesítették a
műsort. Mező István nyá. ezredes és
Maron Józsefné saját írásaikkal tet-
ték emlékezetessé e szép napot. 

CSÓKA TAMÁS NYÁ. EZREDES

ELNÖK
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Kezdeményezésemre és jelentős anyagi hozzá-
járulásommal 2011. október 3-án a XX. Katona-
nemzedéki Találkozón, a balatonkenesei üdülő
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Határőrök kopjafája

Kecskeméti karácsony

A Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete már évek
óta az év utolsó klubnapján megrendezi a közös karácsonyi
estjét. Így tették ezt most is. December 19-én unokáikkal együtt
ünnepelték a karácsonyt. A feldíszített karácsonyfa mellett a gye-
rekek kedves gitárzenével tették emlékezetessé az idősek szá-
mára e szép napot, az idősebb korosztály – korát meghazud-
tolva – az alkalomhoz illő versekkel, karácsonyi dalok felidézé-
sével múlatta az időt. Az ünneplés közben jött hóesés még ünne-
pélyesebbé tette ezt a szép napot, emlékeztetve a megjelen-
teket a régmúlt időkre.

CSÓKA TAMÁS NYÁ. EZREDES

ELNÖK
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