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Ifjú tiszteket avattak
„Magyarország büszke önökre, és azt várja, hogy
magyar katonához híven lássák el feladataikat, mind
hazánk biztonságának védelme, mind pedig szö-
vetségi kötelezettségeink teljesítése során” – mond-
ta Áder János köztársasági elnök nemzeti ünne-
pünkön, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen vég-
zett hetvenhat honvédtiszt-jelölt tisztavatási ünnep-
ségén, a Kossuth téren.                 

Az ünnepet megelőző belső avatáson dr. Ben-
kő Tibor vezérezredes, a HM Honvéd Vezérkar főnö-
ke is köszöntötte a hadnagy-jelölteket. 

Hende Csaba honvédelmi miniszter a tisztjelöl-
tekhez szólva hangsúlyozta az összetartozás jelen-
tőségét, kiemelte, hogy honvédtisztekre mindig
szüksége lesz az országnak.

Az avatáson az eskü szövegét Gömör Marian-
na hadnagy, a Magyar Honvédség Ludovika Zász-
lóalj kiválóan végzett honvédtisztje mondta elő,
a hetvenöt honvédtiszt-jelölt pedig büszkén ismé-
telte szavait. Az esküjüket az ifjú tisztek – régi
hagyományt felelevenítve – kardrántással erősí-
tették meg. 

(honvédelem.hu)
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A Bajtársi Egyesületek Országos Szövet-
sége ebben az évben rendezi meg a XXI.
Katonanemzedéki Találkozóját. Ez a ren-
dezvény szoros kapcsolatban van a
BEOSZ hagyományápolási feladatrend-
szerével. Egyrészt azért, mert az évek
múlásával önmagában is mint értéket meg-
jelenítő hagyomány „működik” másrészt a
találkozók egyes programjaikon, esemé-
nyein a honvédelem, a magyar honvédség
haladó hagyományai népszerűsítésének,
a katonagenerációk összefogásának fon-
tos fórumaként vannak jelen.

1990. február 27-én (a Szövetség meg-
alakulásakor), három nagy katonanemze-

dék élt együtt (a Magyar Királyi Honvéd-
ség, a Magyar Néphadsereg és a Magyar
Honvédség). 1989–90-ben, hazánkban, a
demokratikus intézményrendszer kiala-
kítása, kialakulása során, a társadalmi
önszerveződésekkel egy időben lehető-
ség nyílt, sőt (a hadsereg belső békéje
szempontjából) jogos igényként vetődött
fel, ennek a három nagy katonai-bajtársi
közösség közötti együttműködés megte-
remtésének, összefogásának erősítése.
Csak ez által vált lehetségessé az elmúlt
évek, évtizedek alatt keletkezett, felhal-
mozódott ellentmondások, feszültségek fel-
oldása, az egyes generációk közötti
„kiegyezés” megteremtése. Ebben a nagy
társadalmi méretű vállalkozásban kiemelt

figyelem irányult katonamúltunk, történel-
münk, nemzeti értékeink objektív alapokon
történő, kutatására, feldolgozására, a
hagyományápolás módszereinek és esz-
közeinek minőségileg új alapokon törté-
nő fejlesztésére.  

Ezeket a kihívásokat felismerve a
BEOSZ 1990. február 27-én elfogadott „Ala-
pító nyilatkozata” célként fogalmazta meg:
„a hazafiság eszményére épülő honvé-
delem ügyének szolgálatát, a hadsereg
nemzeti jellegének erősítését, a magyar
katonai hagyományok ápolását.”  

Ilyen előzmények és alapos előkészítő
munka után 1992 októberében a BEOSZ

és a Honvédelmi Minisztérium együtt-
munkálkodásában kerülhetett sor, a „Kéz-
fogás a honért” jelszó jegyében, az első
Katonanemzedéki Találkozó megszerve-
zésére, Balatonkenesén. A rendezvényen
76 szervezet (60 társadalmi, 9 katonai, 4
tudományos, 3 egyházi) képviselői vettek
részt, akik a 180 küldöttükkel Magyaror-
szág valamennyi (itthoni, és külföldön élő)
katonanemzedékét képviselték.

Ma már túl a XX. találkozón, ebben az
évben is megrendezzük az immár hagyo-
mánnyá vált Katonanemzedéki Találko -
zónkat, melynek mottója: „ Együtt egy-
másért – együtt a jövőért!”, szorosan kap-
csolódik a „Tevékeny időskor és a nem-
zedékek közötti szolidaritás európai éve”.
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Találkozás huszonegyedszer

Tisztelt Bajtársnők és Bajtársak!

Köszöntünk Titeket és a Bajtársi Egyesületek Szövetségének minden tag-
szervezetét az Európai Unió által meghirdetett „Tevékeny időskor és a
nemzedékek közötti szolidaritás éve” alkalmából.

A BEOSZ elnöksége  
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A Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetsége június hónapban rendezte meg
a BEOSZ és Tagszövetségesei Konfe-
renciáját, amely valójában egy konzul-
táció volt az együttműködési stratégia
kialakítása céljából. A rendezvény aktu-
alitását az adta, hogy érvénybe lépett az
egyesülési jogról, a közhasznú jogál-
lásról, valamint a civil szervezetek műkö-
déséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény. Fontos tényező volt
továbbá az is, hogy az ország és így a
Magyar Honvédség igen nehéz anyagi
körülményei miatt, a honvédelmi tárcá-
hoz kapcsolódó civil szervezetek is lénye-
gesen visszafogottabb pénzügyi hely-
zetben végezhetik az elismerten tár-
sadalmilag hasznos, közérdekű és
közösségteremtő tevékenységüket. 

A rendezvényünket a 38 fő BEOSZ
tisztségviselőn kívül, megtisztelte rész-
vételével Kocsi László alezredes, a HM
PÁT Társadalmi Kapcsolatok Iroda iro-
davezető helyettese és Csányi Klára,
a BM Személyzeti Főnök képviselője.

A BEOSZ Alapszabályzata szerint a
Szövetség tagjai az alaptagszervezetek
(összesen 90), a tagszövetségek (4)
és egyéb bajtársi közösségek. Az alap-
szabályzatunk semmilyen más tagsá-
gi formációt nem tesz lehetővé.

Megalakulásunk óta az az álláspon-
tunk, hogy az alaptagszervezetek és a
tagszövetségek – mint bejegyzett jogi
személyek – tevékenységüket teljesen
önállóan, az alapszabályuknak megfe-
lelően végzik. Felügyeletüket az ügyész-
ség látja el. A BEOSZ feladata, a közö-
sen elfogadott elvek alapján, az orszá-
gos szintű képviselet, a szolidaritás, a

bajtársiasság és az együ-
vé tartozás tudatának erő-
sítése, valamint a magas
szintű és igényű közös
tevékenység megszerve-
zése.

A résztvevők hangsú-
lyozták, hogy időszerű volt
ez a rendezvény, hiszen
valamennyiünk érdeke a
vitás kérdések tisztázása.

A Magyar Ejtőernyősök
Bajtársi Szövetsége, a
Magyar Veterán Repülők
Szövetsége és a Honvéd
Hagyományőrző Egyesület
részére a tagszövetségi
státusz teljes mértékben
megfelel, önállóságukat
semmi nem veszélyezteti,
teljesítik a Küldöttgyűlés
által megszavazott szövetségi hozzá-
járulást. Ezen szövetségek egyre
nagyobb szerepet töltenek be, részvé-
telükre és megjelenésükre, a HM és más
országos rendezvényeken a BEOSZ
szervezetei egyre jobban számítanak.
Számukra a legnagyobb gond a tagság
elöregedése, létszámuk csökkenése, de
példákkal bizonyították, hogy megfele-
lő programokkal más állománykategóri-
ák is megnyerhetők a közösen elfoga-
dott célok megvalósítása érdekében. Ezt
mutatja, hogy Debrecenben 15 fő hiva-
tásos katonával, Budapesten pedig 26
fő ludovikás hallgatóval hoztak létre új
egyesületeket.

Valamennyi résztvevő rendőr és hatá-
rőr szorgalmazta, hogy a Belügymi-
nisztérium tekintse példának a honvé-

delmi tárca társadalmi szervezetek irá-
nyába folytatott tevékenységét. A 14 fő
hozzászóló igen sok kérdést, javasla-
tot tett elsősorban az érdekvédelem,
hagyományőrzés, a szövetségi együtt-
működés témakörökben. Természete-
sen az előremutató, közös nevezőben
is megegyeztünk. 

A BEOSZ támogatja az önálló ágazati-
belügyi tárca által is elfogadott szerve-
zet működését. Készségesen áll ren-
delkezésükre a közös tevékenységün-
ket megfogalmazó együttműködési meg-
állapodás kidolgozásában és elfogadá-
sában.

A REHOSZ vállalja az 1168 fő rend-
védelmi BEOSZ tag érdekképvisele tét,
a speciális hagyományápoló munkájuk
szervezését és összehangolását. A
BEOSZ és a REHOSZ együttesen fel-
lép, hogy a két érintett tárca összehan-
golja a nyugállományúak irányába foly-
tatott tevékenységét, beleértve az ún.
„járadékosokat” is.

Összességében elmondhatjuk, hogy
több ehhez hasonló konzultációra lenne
szükség a BEOSZ életében felmerülő
vitás kérdések megoldásához. Hisszük,
hogy a tárgyalóasztalnál hozott döntés
a legeredményesebb. A BEOSZ ez úton
is megköszöni valamennyi résztvevő
aktív tevékenységét, jóindulatú, előre-
mutató hozzászólását.

IPACS JÓZSEF NYÁ EZDS.
ÜGYVEZETŐ ELNÖK
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Tagszövetségesek konferenciája
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A minisztérium főosztályvezetője el -
mondta, hogy a tárcának két pályázati
kiírása is sikerrel zárult. Különösen nagy
érdeklődést váltott ki az Életút pályázat,
amelyre 2500 pályamunka érkezett, és a
résztvevők többsége életük egy-egy meg-
határozó eseményét idézte fel vissza-
emlékezésében. Terveik között szerepel
az Életút pályázat legsikeresebb írásait
papíralapú kiadványban is közzétenni.

A tárca „Kor-Társ” című pályázata is
sikeres volt, amelyre civil szervezetek
jelentkezhettek, és például kulturális vagy
hagyományőrző programjaik megvalósí-
tásához anyagi támogatást kértek. A beér-
kezett mintegy 1100 pályázóból kétszá-
zat tud a tárca támogatni.

Hulák Zsuzsanna elmondta, hogy az
Idősbarát Önkormányzati Díj pályázati
kiírása is megtörtént és a díjkiosztóra októ-
berben, az Idősek Világnapján, a Művé-
szetek Palotájában kerül majd sor. A
„Tevékeny időskor és a nemzedékek
közötti szolidaritás” program legjelentő-
sebb eseményei a tárca internetes olda-
lán is megtekinthetők. A minisztérium
internetes oldalára a BEOSZ elnöksé-
ge is elküldte a szövetséget bemutató
anyagot. 

(http//europa.eu/ey2012main.jsp?cattd
=100J&langld=hu)

Kelemen József, a BEOSZ elnöke a
látogatás során hangsúlyozta, hogy a Baj-
társi Egyesületek Országos Szövetsé-
ge ebben az évben rendezi meg a XXI.
Katonanemzedéki Találkozóját, amely
szorosan kapcsolódik az Európai Unió,
„Tevékeny időskor és a nemzedékek
közötti szolidaritás” programjához.

A BEOSZ tevékenységének alapvető
céljai közt szerepelt kezdettől fogva, hogy

széles teret biztosítson a nemzedékek
közötti párbeszéd, együttműködés és
szolidaritás gondolatának, melyet ren-
dezvényei szellemisége mindenkor kife-
jez. Ez az évek múlásával önmagában is
mint hagyomány, értéket jelenít meg.

Az 1990. február 27-én megalakult Szö-
vetség működése idején, három nagy
katonanemzedék élt együtt (Magyar Kirá-
lyi Honvédség, a Magyar Néphadsereg
és a Magyar Honvédség). 1989–90-ben,
hazánkban, a demokratikus intézmény-
rendszer kialakulása során, a társadalmi
önszerveződésekkel egy időben lehe-
tőség nyílt e három nagy katonai-közös-
ség közötti együttműködés megterem-
tésének, összefogásának megvalósítá-
sára. Csak ezáltal vált lehetségessé az
elmúlt évek, évtizedek alatt keletkezett,
felhalmozódott ellentmondások, feszült-
ségek feloldása, az egyes generációk
közötti „kiegyezés” megteremtése. Ebben
a nagy társadalmi méretű vállalkozásban
kiemelt figyelem irányult katonamúltunk,
történelmünk, nemzeti értékeink objektív
alapokon történő kutatására, feldolgo-
zására, a hagyományápolás módszere-
inek és eszközeinek minőségileg új ala-
pokon történő fejlesztésére, az időskor
hasznos és tartalmas eltöltésének meg-
valósítása szervezeti kereteinek meg-
teremtésére. Ennek érdekében a BEOSZ
más civil társadalmi szervezetekkel, tele-
pülési önkormányzatokkal együttmű-
ködve munkálkodik a tartalmas időskor
megteremtéséért. 

A BEOSZ elnöke elmondta, hogy a
Szövetség egyesületeiben a nyugállo-
mányú katonák és hozzátartozói értel-
mes cselekvési lehetőséget, programot
találnak. Szívesen gondolják végig a
közös sikereket, szakmai tapasztalato-
kat, és együtt keresik fel a kiemelkedő tör-
ténelmi, honvédelmi hagyományokat őrző
helyeket.

Közösen énekelnek, ismerkednek az
internetes programokkal, nyelveket tanul-
nak, részt vállalnak a honvédelmi isme-
retek terjesztésében. Köszöntik a jubi-
leumi születésnaposokat, segítik a szo-
ciális rászorulókat, számon tartják, ápol-
ják a helyi katonasírokat. Erről a sokoldalú
tevékenységről a BEOSZ a katonanem-
zedékek októberi találkozóján számve-
tést készít.

K.L.

Tevékeny időskor
Az Európai Unió a 2012. évet a „Tevékeny időskor és a nemzedékek közöt-
ti szolidaritás” évének nyilvánította és a program megvalósítására és koor-
dinálásra az Emberi Erőforrások Minisztériuma kapott megbízást.

Miután a BEOSZ elnöksége úgy határozott, hogy kapcsolódik ehhez a prog-
ramhoz – a katonanemzedékek idei találkozóján is napirendre tűzi –, Kele-
men József nyá. altábornagy, szövetségünk elnöke nemrégiben az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumában felkereste Hulák Zsuzsannát, az Idősügyi
és Nyugdíjbiztosítási Főosztály vezetőjét, hogy tájékoztatást kapjon az idő-
sekre vonatkozó uniós követelmények megvalósulásáról.
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„Szeretnék hidat építeni a honvéd-
séghez kötődő társadalmi szerveze-
tek és az aktív, illetve a volt katonák
részére, mert szükség van azokra az
információkra, tapasztalatcserére,
amivel külön-külön is rendelkezünk.”–
mondta Kun Szabó István dandártá-
bornok az MH vitéz Szurmay Sándor
Budapest Helyőrség Dandár (MH
BHD) parancsnoka a társadalmi szer-
vezetek vezetőinek és képviselőinek
szervezett találkozón.

Ennek a rendezvénynek elsődleges
célja volt a kölcsönös együttműködés
kialakítása, vagyis megtalálni azt az
irányt, amely felé el lehet indulni. Kun
Szabó dandártábornok kihangsúlyozta,
hogy a támogatásnak, segítésnek

nagyon sok formája van és ez
nem mindig a pénz, ezzel a
meghívott vendégek is egyet-
értettek.

A találkozó első felében a
parancsnok bemutatta a dan-
dár működését, valamint az
elmúlt és az idei év első felé-
ben végrehajtott feladatokat,
illetve felvázolta azokat a ter-
veket, amelyek még megva-
lósításra várnak. Ezt követő-
en a május 18-án – a Hősök
terén és a Napozóréten –
megtartott Helyőrségi Tavaszi
Szemléről készített össze-
foglaló filmet nézték meg.  Kun
Szabó dandártábornok elő-

adásában kitért a dandár új névválasz-
tásának okaira, és röviden bemutatta
vitéz Szurmay Sándor katonai életpá-
lyáját.

A találkozó szükségességét az is
mutatta, hogy 24 egyesület, társadal-
mi szervezet képviseltette magát. A fel-
szólalásokban egyértelműsítették, hogy
nagyon vártak már a társadalmi szer-
vezetek felé történő nyitásra, a kölcsö-
nösségen alapuló munkakapcsolat kiala-
kítására, hiszen mindannyian rendel-
keznek képességekkel, amit a másik fél
számára tudnak biztosítani. Több eset-
ben elismerésként hangzott el, hogy a
dandár szerteágazó és sokszínű prog-
ramokat vállal fel Budapest helyőrség-
ben, amely valóban segíti a katonák és
a társadalom közötti kapcsolat kialakí-
tását, erősítését. Nagyobb szerepvál-
lalással, tehát az egyesületek, szerve-
zetek bevonásával, alkalmak biztosítá-
sával még színesebb rendezvények
valósíthatóak meg, melyhez képessé-
gek felajánlása is társult a vendégek
részéről. A rendezvény végén a jelen-
lévők megállapodtak abban, hogy fél-
évenként találkoznak. Ez a kezdemé-
nyezés kiváló lehetőséget nyújtott arra,
hogy megismerjék egymás képessége-
it, közösen gondolkodjanak az együtt-
működés megvalósíthatóságáról, és sok
tekintetben példaértékű törekvést való-
sítsanak meg a közös munka során.

6

Híd az együttműködéshez
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Folyik az új Hjt-vel kapcsolatos tájékoz-
tatás, szakmai egyeztetés. Az eddig
megismert tervezet azt mutatja, hogy
a törvény integránsabb részét képezik
a nyugállományú katonákkal kapcsola-
tos megfogalmazások. A megismert jog-
szabálytervezet alapvetően megőrzi a
nyugállományú státusszal kapcsolatos
szociális ellátási formákat. A vélemények,
javaslatok megformálásában az elnök-
ség tagjai is részt vettek, a fórumokon
a nyugállományú katonákkal kapcsola-
tos álláspontot a BEOSZ képviselte,
Kelemen József nyá. altábornagy, elnök
és Galló István nyá. ezredes, szociális
ügyvivő részvételével.

Az új jogszabály, a tervek szerint 2013.
január 1-el lép hatályba.  

7

Új jogállási törvény 

Nehéz különbséget tenni az első két
fogalom tartalma között, hiszen min-
denütt szinte azonos értelemben hasz-
náljuk a társadalom mindennapi életé-
ben. A fogalmak meghatározását moti-
válja az a tény, hogy a 2012-es eszten-
dőt Európában a „Generációk Évének”
hirdették meg, illetve a Bajtársi Egye-
sületek Országos Szövetsége napi-
rendre tűzte a huszonegyedik Katona
nemzedéki Találkozó megszervezését.
Felvetődhet, hogy vajon húsz év múltán
változott-e a találkozók tartalma és cél-
kitűzése a „kézfogás a hon védelemé-
ért” jelszava?  

A körülöttünk zajló bonyolult politikai
és gazdasági folyamatok a társadalom
egészére hatással vannak, melyeket
saját hétköznapjainkban is érzékelhe-
tünk. Ezek kedvezőtlen következményeit
csakis széleskörű nemzeti összefogás-
sal, a generációk és nemzedékek közöt-
ti együttműködéssel és párbeszéddel
leszünk képesek csökkenteni. A meg-
felelő élet-, munka- és szolgálati körül-
mények szintjének fenntartása, megőr-
zése igényli minden társadalmi csoport
összefogását, az egymás iránti felelős-
ségét, együttműködését és öntevékeny
kezdeményezését. A társadalom gond-

jainak enyhítésében jelentős szerepet
tölthetnek be a „nem állami szerveze-
tek”, civil kezdeményezések is.

A katonák közösségét szolgáló szö-
vetségnek is szüksége van a nemzedé-
ki összefogás erősítésére és az együtt-
működésre, nem csak saját érdekei kép-
viseletében, de a honvédelmi célkitűzé-
sek megvalósításához való hozzájáru-
lásban is. Feltehetnénk a kérdést, hogy
miben valósulhat meg ma a nemzedékek
közötti összefogás? Az idősebb nem-
zedék részéről a katonai értékek, hagyo-
mányok megőrzésében és átadásában
– mint a hazaszeretet, a hivatástudat, a
katonai tudás és szakmaszeretet -,
melyek erőt és példát adhatnak a nehéz
időszakokban a jelen katonáinak. A mi
nemzedékünk – élete és szolgálata folya-
mán – saját akaratán kívül belesodródott
különböző politikai korszakok történel-
mi viharaiba, de a katonai hivatás és tisz-
tesség szabályai szerint cselekedett, és
mindenekelőtt a haza szolgálatát tekin-
tette kötelességének.

A jelenlegi fiatalabb nemzedék –
ebben a ma sem könnyű időszakban
– példát merített az elődök – a régeb-
bi és a közelmúlt – katonanemzedéké-
nek kitartásából, szakma- és hivatás sze-
retetéből. 

Ehhez szükséges és aktuális ma is
a nemzedéki kézfogás.

Kelemen József

Generációk, nemzedékek, találkozások
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„Meggyőződésem, hogy a BEOSZ-nak
éppen úgy, mint a Honvédszakszerve-
zetnek, a jövőben a folytonosság és meg-
újulás jegyében kell tevékenykedni. Szö-
vetségünk életében az eddigieknél fon-
tosabb feladatnak az érdekeinket, vala-
mint az értékeink védelmét látom és az
érdekképviselet terén az eddigieknél job-
ban együtt kell működnünk.”

Kelemen József nyugállományú altá-
bornagy, a BEOSZ elnöke ezzel a gon-
dolattal kezdte azt az eszmecserét, ame-
lyet nemrégiben Czövek Jánossal, a Hosz
(Honvédszakszervezet) elnökével foly-
tatott. Már a beszélgetésük elején mind-
ketten megállapították, hogy a BEOSZ és
a Hosz között az elmúlt huszonkét évben
még soha nem volt olyan jó az együtt-
gondolkodás és együttműködés, mint az
utóbbi időben. Kelemen József elmond-
ta, hogy örül ennek a jó kapcsolatnak,
hiszen már 1991 és 1995 között, ami-
kor először volt a BEOSZ elnöke, meg-
született az az elhatározás, hogy a két
legnagyobb honvédségi társadalmi szer-
vezet között stratégiai együttműködést
kell kialakítani. Az együttműködés gon-
dolatát erősítette az is, hogy a BEOSZ
éppen úgy, mint a Honvédszakszervezet
az EUROMIL tagja lett. 

A „honvédelmi rendszerváltás” előké-
szítésében nagyon sok tapasztalatot, szel-
lemi muníciót adtak a nyugat-európai
országokban tett látogatásaink, ahol köze-
lebbről is megtapasztaltuk, hogyan műkö-
dik a hadsereg a demokráciában és a
demokrácia a hadseregben. Mindenhol
megnéztük, milyen érdekképviseleti szer-
vezetei vannak a katonáknak, az embe-
ri jogok hogyan érvényesülnek a hadse-

regben. 1993-ban, amikor a szövetség
képviseletében személyesen is részt vet-
tem az új honvédelmi törvény kodifiká-
ciós munkáiban, nagy viták voltak a tör-
vény előkészítői között, például arról, hogy
milyen jogai lehetnek a nyugállományú
katonáknak. Az akkor megfogalmazott
jogok folytonosságot nyertek és napja-
inkban is érvényben vannak.

Czövek János elmondta, hogy ő min-
dig tisztelettel tekint a nyugállományú
katonákra, főleg azokra, akik különösen
a hidegháború éveiben családjukkal
együtt nagy emberpróbáknak voltak kité-
ve, hisz volt, amikor évente másik helyőr-
ségbe kerültek és az egészségük is
veszélyeztetve volt. Napjainkban nagy
gondot jelent a hivatásos katonák szá-
mára, hogy az új Hjt.-nek megfelelően
60 éves korukig a fizikai- és egészség-
ügyi teljesítő képességüket olyan szin-
ten kell tartani, hogy megfeleljenek a

velük szemben támasztott követelmé-
nyeknek. A beszélgetés során sok szó
esett a nyugállományú katonák életkö-
rülményeiről, szociális és egészségügyi
állapotukról. Egyetértés volt abban, hogy
létre kellene hozni a „Honvédgondozó
Hálózat”-ot, továbbra is törekedni kel-
lene a honvédségi idősotthon megva-
lósítására, többet kellene foglalkozni az
özvegyekkel és a társadalom periféri-
ára szorult nyugállományú katonákkal.
A BEOSZ-nak Krasznai Andrea refor-
mátus lelkész személyében karitatív
ügyintézője van, és a Honvédszak-
szervezetnél a szociális ügyek intézé-
sét a szakszervezeti tisztségviselőkön
kívül a Honvédszakszervezet Alapítvá-
nya, a Katonákért Közhasznú Alapít-
vány segíti.

Czövek János, a Hosz elnöke végül
elmondta, hogy nemrégiben (augusz-
tus 24–26-án) Szlovákiában rendezték
meg a V4-es országok katona-érdek-
képviseleti vezetőinek találkozóját, ame-
lyen a Honvédszakszervezet képviselői
is részt vettek. A rendezvényen az érdek-
képviseleti szervezetek képviselői több
megbeszélést folytattak munkájuk sike-
reiről, gondjairól és megállapodtak abban,
hogy az októberben sorra kerülő prágai
tanácskozásukra meghívják az ukrán és
a szlovén katonai érdekképviseleti szer-
vezeteket is.

A nemzetközi tanácskozás legfőbb
tanulsága az volt, amit a magyar dele-
gáció is hangsúlyozott: a hadseregben az
érdekképviseleti munka sikerének titka a
szókimondás és az összefogás.

K.L.

8

Az érdekképviselet közös ügy

FELHÍVÁS
a bajtársi egyesületek vezetőihez 

Tisztelt Egyesületi Vezetők!
Keressétek fel a környezetetekben élő járandóságos katonákat és hívjátok Őket a

bajtársi közösségekbe. Beszéljétek meg, hogy számítotok rájuk, velük lehet teljes a
generációk egymásra épültsége, együttműködése.

A közösséghez történő csatlakozás nem jelent folyamatos lekötöttséget, minden-
ki csak az érdeklődésére számot tartó rendezvényeken vegyen részt. De időnként
jól esik együtt lenni, beszélgetni a szakmáról, a sikerekről, hallani a pályatársakról,
a barátokról.

A katona, aktív kora után sem nélkülözheti a bajtársi szellemet, az egymás iránti
bizalmat, a közösséget, amelyek egész pályáján elkísérték. A kiválás miatti keserű-
ségen is felül kell tudni emelkedni és erre legalkalmasabbak a katonaviselteket össze-
fogó nyugállományú klubok. 

A BEOSZ elnöksége
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A Nyugállományú Tisztek Szervezetei
Nemzetközi Konzultatív Tanácsa (IAC)
és az Oroszországi Fegyveres Erők
Nyugállományú Tisztjei Egyesületeinek
Nemzeti Szövetsége (MEGAPIR) meg-
hívására a BEOSZ képviseletében
Udvardy Endre nyá. alezredes, nem-
zetközi kapcsolatokért felelős ügyvivő
és Száraz Pál nyá. ezredes megfigye-
lőként vett részt a Pozsonyban 2012
májusában megrendezett találkozón. A
meghívásunk fő célja az volt, hogy léte-
sítsünk munkakapcsolatot és működ-
jünk együtt a nyugállományú tisztek
érdekeinek érvényesítésében. 

A Nyugállományú Tisztek Szerveze-

tei Nemzetközi Konzultatív Tanácsa
tevékenységének fő iránya a nemzet-
közi kapcsolatok építése más országok
veteránszervezeteivel. Kelet- és Nyu-
gat-Európa, a Közel-Kelet és Ázsia után
Amerika, Afrika és Ausztrália nyugál-
lományú tisztjeinek szervezeteit is meg-
keresi, hogy fogjanak össze a globális
világ kihívásaival és fenyegetéseivel
szemben – mint a nemzetközi terroriz-
mus, a kábítószer elleni harc és más
tényezők – amelyek a világ civilizáció-
ját fenyegetik. Alapelve, hogy politikai
ideológiáktól mentes, és nem avatkozik
be más szervezetek és országok bel-
ső ügyeibe. A szervezet tagjainak együtt-
működése az alábbi fő területeken való-
sul meg:

- Konzultációk a veteránok és a nyug-
állományú katonák iránti kegyeleti és lel-
ki alapokon nyugvó kedvező állásfog-
lalással kapcsolatosan és a közvéle-
mény pozitív alakítása érdekében;

- Részvétel a fiatalság nevelésében,

hogy a becsületesség, a méltányos-
ság és a kölcsönös elfogadás, valamint
a barátság elvén fejlődjenek, segítség-
nyújtás a fiatalok egészséges életfor-
májának kialakításában, rávenni őket,
hogy fejlesszék testkultúrájukat és spor-
toljanak;

- Az országok közötti kulturális, szel-
lemi és üzleti kapcsolatok elősegítése az
„emberek diplomáciája” módszerével.

A második találkozó mottója: „Külde-
tés a békéért és a barátságért” jegyé-
ben az esti megnyitóra a P. O. Hviez-
doslav színházban került sor, ahol a házi-
gazda szlovák vezérkari főnökhelyettes
és Pozsony főpolgármestere volt a dísz-
vendég. A megnyitó után „A Tisztek Szo-
lidaritásáért”  emlékérem átadására
került sor, amelyet – nagy meglepeté-
sünkre – mi is megkaptunk.  A színvo-
nalas műsort a moszkvai Bolsoj Szín-
ház fiatal táncosai és a pozsonyi Ope-
ra énekesei, illetve a szlovák vezérkar
katonazenekara biztosította. A meghí-

vott delegációk tiszteletére nemzeti tán-
cokat adtak elő, így nekünk magyar nép-
tánccal kedveskedtek.

A másnapi plenáris ülésen a szer-
vezet elmúlt évi tevékenységéről szá-
moltak be, majd a szervezet strukturá-
lis változtatásáról, a vezetőség kibőví-
téséről hoztak határozatot, és az új tiszt-
ségeket betöltő személyek megvá-
lasztására került sor. Ezt követően F. Bla-
narik tábornok „A tisztek tradíciói: a kul-
túrák közötti dialógus mint a civil dip-
lomácia egyik módja” címmel tartott elő-
adást.  

Végül egy, az országok és kormányok
vezetőihez, társadalmi, veterán- vala-
mint ifjúsági szervezetekhez és a világ
nyilvánosságához forduló felhívást
fogadtak el a béke, barátság, bizalo-
merősítés jegyében. A további program
keretében a részt vevő küldöttségek
ismertették saját szervezetük tevé-
kenységét és az elnökség részére
apróbb ajándéktárgyakat adtak át. 

Másnap délelőtt Pozsonyban koszo-
rúzást tartottak, majd Novy Bar hatá-
rában a szlovák hagyományőrzők II.
világháborús csatajelenetet mutattak be
nagy sikerrel. A háromnapos találkozó
elérte a célját, összehozta a különbö-
ző országok katonáit a béke és barát-
ság jegyében kulturális és ideológiai hát-
terüktől függetlenül.

Biztosak vagyunk benne, hogy a kap-
csolat felvétele és fenntartása szerve-
zeteink között jó alapot biztosít az együtt-
működésre a nyugállományú tisztek
érdekében, és hozzájárul országaink
polgárai barátságának erősítéséhez. 

UDVARDY ENDRE NEMZETKÖZI ÜGYVIVŐ

Konzultáció Pozsonyban
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A HM Hadfelszerelési és Vagyonfel-
ügyeleti Főosztály 2011. november ele-
jén azzal a kéréssel kereste meg az érin-
tett települések polgármestereit, hogy
nyilatkozzanak a helyőrségi klub ingat-
lanok térítésmentes átvételéről. A HM az
ingyenes tulajdonba adás egyik felté-
teleként határozta meg az ingatlanok-
ban működő társadalmi szervezetek
további működési feltételeinek, valamint
az adott helyőrségben működő katonai
szervezet kiképzési és kiképzésen kívü-
li programjainak önkormányzat által tör-
ténő biztosítását a helyőrségi klub ingat-
lanában.

A Besenyei Kft. felszámolásának
következtében a HEMO-k üzemelteté-
sét, karbantartását  2012. januárjától
a HM EI Zrt. látja el a HM FHH és az
EI Zrt. által megkötött szolgáltatási szer-
ződés alapján. A szolgáltatási szerző-
désnek megfelelően az ingatlanok üze-
meltetését a HM EI Zrt. egy fő heti 40
órás munkaidőben foglalkoztatott gond-
nokkal és egy fő – az ingatlan nagysá-
gától függő – heti 20, 30 vagy 40 órában
foglalkoztatott takarító személyzettel vég-
zi. A gondnok az ingatlanokba történő
bejutást munkaidőben biztosítja, ettől

eltérő igény esetén a bejutás biztosí-
tásának módját a felek egyeztetik. Továb-
bá feladata kissebb javítások, karban-
tartások elvégzése. Az ingatlanok rezsi-
költségeit a HM EI Zrt. finanszírozza.

HVK főnök-helyettes úr intézkedése
(nyt. szám: HM-II/45-106/2012) alap-
ján az érintett katonai szervezetek
elkezdték a helyőrségi klubok ingatlanait
és ingóságait megőrzésre átvenni a HM
Bessenyei va. Kft-től. A katonai szer-
vezetek által átvett helyőrségi klubokat
a civil szervezetek munkaidőben tud-
ják használni, mivel a katonai szervezet
feladata az ingatlan és az ingóvagyon
megőrzése az önkormányzat részére
történő átadásig.

Az önkormányzatok birtokbavételi
szándékainak visszajelzései alapján a
HM PÁT Társadalmi Kapcsolatok Iro-
da felveszi a kapcsolatot az érintett önkor-
mányzattal és előkészíti az együttmű-
ködési megállapodást a HEMO-k önkor-
mányzat részére történő bérbeadás ide-
jére, majd az átadás utáni időszakra is.

Az Együttműködési Megállapodás biz-
tosítja a helyőrségben állomásozó kato-
nai szervezet/ek programjainak, vala-
mint a társadalmi szervezet további
működési feltételeinek biztosítását.
Továbbá meghatározza, hogy az ingat-
lant 15 évig az önkormányzat nem adhat-
ja el. Amennyiben 15 év után az ingat-
lant eladja az önkormányzat, abban az
esetben a katonai szervezet és a civil
szervezetek megszűnéséig az önkor-
mányzat biztosítja a működési feltéte-
leket más ingatlanában. A megállapo-
dás tervezeteket a HM PÁT Társadalmi
Kapcsolatok Iroda a HVK, a HVK Sze-

mélyzeti Csoportfőnökség, a HVK
Logisztikai Csoportfőnökség, a HM Jogi
Főosztály, a HM Igazgatási és Jogi Kép-
viseleti Főosztály, a HM Hadfelszere-
lési és Vagyonfelügyeleti Főosztály és a
HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal
Infrastrukturális Igazgatóság szakem-
bereinek, az érintett katonai szerveze-
tek parancsnokainak és a klubokban
működő civil szervezetek vezetőinek
bevonásával készíti el. Az önkormány-
zatokkal történt egyeztetéseken minden

alkalommal részt vesznek a HVK Sze-
mélyzeti Csoportfőnökség és a HM Igaz-
gatási és Jogi Képviseleti Főosztály mun-
katársai. 

Az MH Hadkiegészítő és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság megyei
ingatlanaival kapcsolatos döntések
meghozataláig a működési feltételek
biztosítása változatlan. A döntések meg-
hozatala után a HM PÁT Társadalmi
Kapcsolatok Iroda szintén előkészíti az
együttműködési megállapodásokat a
katonai szervezet és az ingatlanban
működő civil szervezetek további műkö-
dési feltételeinek biztosítására.

KOCSI LÁSZLÓ ALEZREDES

IRODAVEZETŐ-HELYETTES

10

Klubhelyzetkép a HÉF ülésen
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–Ez az emlékmű arra
figyelmezteti a Magyar
Honvédség katonáit, hogy
a kiképzési balesetek elke-
rülését mindig maximális
odafigyeléssel és körülte-
kintéssel végezzük, hiszen
az életünk megóvásáról
van szó – hangsúlyozta
Fürst Tamás ezredes, a
Bakony Harckiképzési Köz-
pont parancsnoka, a Kos-
suth laktanyában felállított
emlékműnél, amely a 18
évvel ezelőtt, a várpalotai
tüzérségi lőtéren bekövet-
kezett aknavető csőrobba-
nás négy katona áldoza-
tára emlékeztet.

Az emlékműnél koszorút helyezett el
Várpalota alpolgármestere, a tragédia
során elhunyt Kránitz Antal posztomusz
őrnagy özvegye, Dobszai József nyug-
állományú alezredes, a megemlékezést
szervező Gábor Áron Nyugállományú-
ak Klubjának elnöke, Ipacs József nyug-
állományú ezredes, a BEOSZ ügyvezető
elnöke, valamint a Magyar Honvédség
3. Toborzó- és Érdekvédelmi Központ
képviselői.

A bakonykuti bázison lévő emlékmű-
nél rendezett megemlékezésen Cse-
rei Mihály nyugállományú alezredes
idézte fel a súlyos kiképzési baleset rész-
leteit, majd 15 társadalmi szervezet kép-
viselői helyezték el koszorúikat.

A várpalotai lőtéren a Tési útnál súlyos
tragédia történt 1928. július 12-én: egy
új légvédelmi ágyú csövében felrobbant
az anyaghibás gránát és többek életét,
köztük Csörgey Károly tábornokét is kiol-
totta. A tábornok emlékművét Várpalota
önkormányzata, a BEOSZ és a Vitézi
Rend képviselői is megkoszorúzták.

FOTÓ: KACSÓ LAJOS

Balesetek mementói
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Az ejtőernyősök egészen különleges
emberek, mert hatalmas bátorság,
elszántság és szakmai tudás kell ahhoz,
hogy valaki több ezer méterről kiugorva
dacoljon a gravitáció törvényeivel. A nyol-
cadik X felé közeledő Gajdán Miklós
nyugállományú ezredes a legkülönle-
gesebb emberek közé tartozik, hiszen

hat évtizede az élete összefonódott az
ejtőernyőzéssel. 7216 ugrása van, kivá-
ló szakmai teljesítményéért a katonai
ejtőernyősök osztályba sorolásakor az
elsők között kapta meg az Aranyko-
szorús I. osztályú Ejtőernyős címet. Éve-
ken át ejtőernyős kiképzőként és ugra-
tó parancsnokként dolgozott. Nagyon
sok fiatalt oktatott, biztatott, bátorított,
nevelte őket képzett ejtőernyős kato-
nákká, többet közülük kiváló sportoló-
vá. 1961-től 1990 végéig különböző
magasabb egységek  ejtőernyős- és
deszant szolgálatának főnöke volt, kima-
gasló szakmai tudását, vezetőkészsé-
gét, valamint bajtársiasságát minden-
ki elismerte.

Amikor a csendes erdőkertesi ottho-
nában felkerestem Gajdán Miklóst és
ejtőernyős pályafutásának kezdetéről
kérdeztem, nem titkolta, hogy először a
repülés szerelmese volt, és lelkesen a
„kiváló pilóta” címre pályázott. 

– 1950-ben felvételt nyertem a Repü-
lő-Hajózó Tisztiiskolára, és a tisztté ava-

tásom után 1952-ben a Légierő
Parancsnokság kiképzési osztályán kap-
tam beosztást. Az életem sorsfordító
eseménye az volt, amikor 1953-ban a
budaőrsi repülőtéren, egy LI–2-es repü-
lőgépből ejtőernyős ugrásokat végez-
tem. Számomra is az első ejtőernyős
ugrások felejthetetlenek voltak, és

nagyon örültem 1954-ben,
amikor Kunmadarasra kerül-
tem és a MiG–5-ös kiképző
ezred ejtőernyős szolgálatve-
zetőjének neveztek ki és lehe-
tőséget kaptam a további ugrá-
sokra.

Gajdán Miklós 1957-ben
Kecskeméten a Repülő Kikép-
ző Központ ejtőernyős szol-
gálatának vezetője lett, és a
katonai teendői mellett lehe-
tőséget kapott arra is, hogy az
MHSZ-ben a sorköteles fia-
talok százait megtanítsa a biz-
tonságos ejtőernyőzésre, és
felkészítse őket a katonai fel-
adataik ellátására. Meggyő-
ződése, hogy az ejtőernyős
utánpótlás biztosítását ma is
hasonló válogatással és kép-
zéssel lehetne biztosítani.

Katonai pályafutása mind-
végig töretlen volt és a veszp-

rémi, majd miskolci „tanuló évek” után,
1971-ben a HM Légvédelmi és Repü-
lő Főcsoportfőnökségre került ejtőer-
nyős szolgálatfőnöki beosztásba, végül
kiváló szakemberként a Repülő Főnök-
ségen kötött ki. Munkája során arra töre-
kedett, hogy a magyar katonai ejtőer-
nyősök mindig a legjobb ejtőernyő-tech-
nikát használják.

Kevesen tudják, hogy 1976-tól a kato-
na ejtőernyősök válogatott kerete Gaj-
dán Miklós jóvoltából hazánkban első-
ként használta az amerikai gyártmányú,
korszerű MC-4 típusú légcellás (paplan)
ernyőket.

Több mint huszonöt évvel ezelőtt kez-
dődött a veterán ejtőernyősök egye-
sületének szervezése, amely kezdet-
ben 200 tagot számlált, 1991-ben pedig
megalakult a Magyar Ejtőernyősök Baj-
társi Szövetsége, melynek ma már több
mint 600 tagja van. Gajdán Miklós nyug-
állományú ezredesként az alapító tagok
közé tartozott és a budapesti egyesü-
letnek ő lett az első elnöke. 2006-ban

a szövetség
egyik alelnö -
kének válasz-
tották, és köz-
tiszteletnek örven-
dő ejtőernyős vete-
ránként a mai napig aktívan
részt vesz a bajtársi szövetség mun-
kájában.

Gajdán Miklós mint rangidős ejtőer-
nyős már a hetvenes években jó barát-
ságba került a legendás Bertalan Árpád
ejtőernyős alakulat még élő veterán-
jaival és szívügyének tekintette min-
dig az ejtőernyős hagyományok ápo-
lását. A magyar katonai ejtőernyőzés
két legendás alakjának Kis Zoltán szá-
zadost, az 1952-ben ártatlanul kivégzett
zászlóaljparancsnokot, és a rendkívül
tehetséges ejtőernyős tisztet, Hüse
Károly századost tartja, aki 1978-ban
a 6262. ejtőernyős ugrásakor vesztet-
te életét.

Meggyőződése, hogy a civil életben
a bátrak sportjaként számon tartott ejtő-
ernyőzés fényes karriert futott be had-
történelmünkben: a légierőben szolgá-
ló ejtőernyőseink a kezdetektől elit kato-
náknak számítottak, később pedig a

mélységi felderítés katonáiként jeles-
kedtek. Bátorság, bajtársiasság, kitar-
tás és megbízhatóság jellemzi ma is az
ejtőernyősöket, a felhők katonáit, az
aranykoszorús Gajdán Miklós utódait.

K.L.

Az aranykoszorús ezredes
Arcélek
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Egy évvel ezelőtt még csak találgattuk,
hogy a kormány által meghirdetett „Széll
Kálmán terv” részeként átalakításra kerü-
lő nyugdíjrendszer milyen változásokat
hoz, de ma már sokan a bőrükön tapasz-
talják az eredményt. Mind a polgári, mind
a katonai vonalon a szakma is már évek
óta elismerte, hogy szükség van az ellá-
tások rendszerének átalakítására, újra-
szabályozására. Ennek szükségességét
részben a demográfiai helyzet alakulá-
sa, a finanszírozási gondok, és nem elha-
nyagolható módon szemléleti okok is alá-
támasztották. Azt is világosan lehetett lát-
ni, hogy bármilyen átalakítási lépés a
munkavállalás szempontjából aktív kor-
ban lévőket bizonyosan hátrányosan érin-
ti majd, melynek kezelése csak hozzá-
értő tájékoztatással oldható meg. 

Az elmúlt év végi nagy törvényalko-
tási hajrában született meg az a két tör-
vény, amelyek alapján 2012. január 1-
jétől a nyugdíjkassza terhére csak öreg-
ségi nyugellátást lehet megállapítani.
Azoknak az ellátását, akik az öregségi
korhatárt még nem töltötték be – külön-
böző szempontok alapján értékelve –
új megnevezéssel folyósították tovább.
Ez a szolgálati nyugdíjban részesülő
öregségi korhatár alatti katonák eseté-
ben a szolgálati járandóság megjelené-
sét jelentette. Az elnevezésen túl a leg-
szembetűnőbb változás az ellátás csök-
kentése és a „nyugdíjas státus” több terü-
leten történő elvesztése volt. Az ellátás
csökkentésének 16 %-os mértéke fél-
reértésre adott okot, sokan adóként értel-
mezték, ami nem helytálló. A szolgálati
járandóság nem adóköteles jövedelem.
Aki csak ebben az ellátásban részesül,
annak adóbevallási kötelezettsége nincs.
Ez mindjárt felvetette a családi adóked-
vezmény igénybevételének kérdését is,
ami ezáltal csak az adóévet követően
érvényesíthető, így a gyermeket neve-
lő szolgálati járandóságos (amennyiben
egyéb adóköteles jövedelemmel nem
rendelkezik) megélhetési összege a
csökkentett összeg lett. 

A törvényalkotás során azért gondol-
tak speciális helyzetekre is, így aki önkén-
tes tartalékos szolgálatot vállal, az men-
tesül a csökkentés alól: ezzel igyekez-
nek a katonai ismeretekkel rendelkező-
ket a pálya közelében tartani. A szer-
ződéskötést követően az MH HKNYP
adatszolgáltatása alapján a csökkentést
a NYUFIG állítja le. Természetesen itt

is voltak kezdeti nehézségek, hiszen egy
teljesen új rendszert kellett kialakítani,
de az érintett szervek együttműködé-
sével folyamatosan rendeződtek a prob-
lémák. Nehezebben volt kezelhető az
„alkalmatlanság” miatti mentesülési ok
kérdése. A törvény összetett feltétel-
rendszert fogalmaz meg, és a mente-
sülés elbírálására a folyósító szerveket
jelöli meg, amelyek minden igyekezet
ellenére sem rendelkeznek a katonai
(vagy más fegyveres szervezet) speci-
ális ismereteivel. Számukra a törvény
szerinti megfogalmazás kötelező ere-
jű, ami viszont az elbírálások során patt-
helyzetet teremtett. Hiába volt valaki-
nek a betegségét minősítő határozata,
ha abban konkrétan nem szerepelt az
alkalmatlanságot okozó megbetegedés,
akkor a kérelmeket elutasították, vagy
később – már látva a gondokat – az eljá-
rást felfüggesztették. Hosszú várako-
zás után, július hónapban jelent meg a
helyzet megoldását segítő 7/2006. (II.16.)
HM-rendelet módosítása, amely már
lehetőséget ad a kiegészítés kérésére. 

Nehéz helyzetbe kerültek a korábbi har-
madik csoportos rokkantsági nyugdíja-
sok is, akik az öregségi korhatárt még
nem töltötték be. Nekik mindössze három
hónap állt a rendelkezésükre, hogy tájé-
kozódjanak és döntést hozzanak arról,
hogy kérik-e a komplex felülvizsgálatu-
kat vagy visszatérnek a munka világá-
ba. A tájékoztatásban a hivatalos szer-
vek igyekeztek segítséget nyújtani, de
érthető módon, mivel a végrehajtás fon-
tos részletszabályait addig még nem dol-
gozták ki, csak a törvény szövegére
támaszkodhattak. A katonai szolgálatból
nyugdíjba kerülők estében azonban a tör-
vény lehetőséget adott arra is, hogy

amennyiben a korábbi nyugdíjas a szol-
gálati nyugdíj feltételeivel rendelkezett,
a szolgálati járandóságot is választhat-
ta, így ez a szabály nagyban megköny-
nyítette a helyzetüket, mivel az ellátásuk
továbbra is biztosított maradt. A hatás-
köri szabályok változása miatt az eljárás
menete ugyan körülményesebb lett, de
a választás lehetősége továbbra is fenn-
áll, vagyis aki majd a későbbiekben, a
komplex minősítést követően dönt úgy,
hogy a szolgálati járandóság folyósítását
kéri, azt időbeni korlát nélkül, egy kére-
lem benyújtásával megteheti.

A jogszabályi és a hatásköri változá-
sok érintették a hozzátartozói ellátásban
részesülőket is. A tapasztalatom sze-
rint ezeknek az ügyeknek a kezelése
során merült fel a legkevesebb problé-
ma. Az új ellátások megállapításánál a
kezdeti időkben még nehézséget oko-
zott, hogy az igénybejelentéshez koráb-
ban nálunk használt okmányok adattar-
talmukban eltértek a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által elvárt nyomtatványok-
tól. Mivel ez a megállapítási eljárást meg-
hosszabbította, ezen igyekeztünk vál-
toztatni. Ma már az új megállapítások
követése, így az érdekvédelem felé tör-
ténő tájékoztatás problémaköre is meg-
oldódott. 

Az eltelt hat-nyolc hónap alatt az új eljá-
rási rendben felvetődő kérdések egy
részére már sikerült megoldást találni,
amiben nem kis része volt a folyósító
szervvel és az érdekvédelmi irodákkal
meglévő jó kapcsolatoknak. Mivel az ellá-
totti kör (a korhatár alatti és a korbetöl-
töttek létszáma) igen jelentős, tovább-
ra is mindent megteszünk a kialakult
rendszer működtetése érdekében.  

SZTANÓ ZSUZSANNA ŐRNAGY

Az ellátásokról és ami ezekkel járt …
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Újabb katonatörténeti kiállítást avat-
tak Szombathelyen, ezúttal a Hadki-
egészítő Parancsnokságon. Az ünne-
pélyes megnyitón osztrák és magyar,
pontosabban burgenlandi és vasi kato-
nák is részt vettek, akik az elmúlt évek-
ben, évtizedekben részesei voltak
ENSZ békemisszióknak. A tárlókban
az ő személyes tárgyaik, igazolvá-
nyaik, relikviáik tekinthetők meg, ame-
lyeket a békemissziókból hoztak haza
magukkal.

Az összeállítás sok érdekességet tar-
togat a katonaság iránt érdeklődőknek,
de azoknak is, akik a sajtóban követ-

ték nyomon a magyar katonák külföl-
di munkáját. Ütött-kopott kék sisak,
egyedi egyenruha, víztisztító és piros
pöttyökkel megszórt térkép. A látoga-
tó sok mindent elképzelhet a látott tár-
gyak alapján a békefenntartók mun-
kájáról. Ha pedig a tájékoztató szöve-
geket is elolvassa, akkor kiderül pél-
dául, hogy azok a kis piros pontok a tér-
képen nem ellenőrző pontok, hanem
aknák, aknamezők. Ha a magyar tábor-
ból kirepült a labda a szabadidőben
vívott focimeccsen, akkor az ott is
maradt, ahova esett, senki nem koc-
káztatta az életét, vagy a lábait a bőr-
golyóért.

Azt is megtudhattuk, hogy a kék-
sapkásokat nem mindenhol fogadták
örömmel, hiába dolgoztak a béke fenn-
tartásán és hiába vettek részt újjáépí-

tésekben, hídverésben. Hiszen min-
denhol megvolt az az erő, akinek nem
fűződött érdeke a békéhez, vagy éppen

a békefenntartók által alakított ese-
ményekhez. A fegyvertelenül járőrö-
ző magyarokat nem egyszer érte táma-
dás, volt, hogy elraboltak valakit, de
haláleset is előfordult. Egy békemisszió
tehát nem sétagalopp és a hazatért
katonák büszkén meséltek élménye-
ikről, vagy az általuk elvégzett mun-
káról.

A kiállítás szervezőit kellemes meg-
lepetés érte, amikor az első megke-
resések után sorra érkeztek a vasi
katonák a személyes tárgyaikkal. Köz-
ben a burgenlandi békemissziósok is
felvették a kapcsolatot a vasiakkal,
aminek az lett az eredménye, hogy
osztrák tárgyakkal is bővült a kiállítás,
ráadásul az osztrák békefenntartók is
szép számmal képviseltették magu-
kat a szombathelyi megnyitón, ahol dr.
Hende Csaba honvédelmi minisztert
Szegő László dandártábornok kép-
viselte.

Benczik Gábor három misszióban
vett részt, sok közös témája volt az oszt-
rák veteránnal. 

A Bajtársi Egyesületek Országos
Szövetsége (BEOSZ) Nyugat-Ma -
gyarországi Szervezete, illetve a Bur-
genlandi Békefenntartók Szerveze-
te megállapodást írt alá, majd az oszt-
rák fél emléklapokat adott át azoknak,
akik a kiállítás létrejöttééért a leg-
többet dolgoztak, így többek között
a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület több
tagjának is. 

. A kiállítás hétköznapokon 9-15 óra
között ingyenesen látogatható a szom-
bathelyi Hadkiegészítő Parancsnokság
épületében (Deák Ferenc utca 76.).

(TÁNCZOS)

Az aknatérképtől a sivatagi egyenruháig
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A Bocskai István Bajtársi Egyesület
közel harminctagú csoportja a közel-
múltban látogatást tett a debreceni Kos-
suth- laktanyában. Ezek a látogatások
már hagyományosak, hiszen minden
évben nyugdíjasaink találkoznak a mai
kor katonáival.

Az egyesület tagjait a MH 5. Bocs-
kai István Lövészdandár nevében Budai
Attila alezredes, megbízott törzsfőnök
köszöntötte, aki előadásában bemutatta
az alakulat felépítését, főbb tevékeny-
ségi körét. A csoport ezután laktanya-

látogatáson vett részt. Felkerestük a csa-
patmúzeumot, ahol Máté Gyula szín-
vonalas tárlatvezetésen ismertette meg
a városunk történelmi múltját, katonai
hagyományait.

Az objektumban létesített Békefenn-
tartók Parkjában a csoport tagjai eltöl-
töttek néhány csendes percet. Itt Szar-
ka János nyugállományú ezredes, a
BIBE vezetője koszorút helyezett el a
park kopjafáján.

A vizit a hajdúhadházi Vay Ádám
Kiképzőbázis területén fejeződött be,
ahol a technikai kiszolgáló állomást és
a lőteret tekintették meg. 

OLÁH LÁSZLÓ NYÁ.ALEZREDES

Amire ez a nyugdíjas Hírlevél megje-
lenik, közeledünk a Halottak Napjához.
Úgy ítélem meg, hogy az elhunyt mun-

katársak, kollégák, bajtársak, barátok,
ismerősök, ha megkapták az utolsó
parancsot és ki fiatalabb, ki idősebb korá-

ban végleg itthagy bennünket, valami-
lyen formában, hozzám, hozzánk tar-
tozik.

Augusztus 20-án egy nagyszerű
embernek, parancsnoknak, határőrnek,
Tóth Imre (1928–2009) határőr vezé-
rőrnagynak helyeztünk el Emléktáblát
85. születésnapja alkalmából, Győr-
Kertváros, Lőtér, Határőr Emlékhelynél.
Az avató beszédet Béndek József hatá-
rőr altábornagy, a határőrség volt
parancsnoka tartotta. Az emléktábla
leleplezése után többen mécsest gyúj-
tottak, virágot helyeztek el, így tiszte-
legtek annak a katonának, aki előbb
Csornán, majd Győrben volt az 1. Hatá-
rőr Kerület parancsnoka, és ez után több
mint tíz évig a BM. Határőrség országos
parancsnoka. Tegyük meg, amit meg-
tehetünk! 

TAKÁCS IMRE

NYÁ. HATÁRŐR ALEZREDES

Nemzedéki találkozó

Hozzánk tartoznak „A tőznek nem szabad kialudnia,
Őrizd és vidd tovább!”

/Kodály Zoltán/
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Először is szeretném megköszönniElőször is szeretném megköszönni
a Bajtársi Egyesületek Országosa Bajtársi Egyesületek Országos
Szö vetsége elnökségének a felkéSzö vetsége elnökségének a felké--
rést, amely lehetővé tette egyrészt,rést, amely lehetővé tette egyrészt,
hogy tájékoztassam az érdeklődőkethogy tájékoztassam az érdeklődőket
az önkéntes tartalékos rendszer fejaz önkéntes tartalékos rendszer fej--
lesztésével kapcsolatos aktuális helylesztésével kapcsolatos aktuális hely--
zetről, másrészt e témakörben megzetről, másrészt e témakörben meg--
oszthassam gondolataimat Önökkel.oszthassam gondolataimat Önökkel.

E gondolatok mostanában gyakran
visszakalandoznak 10–12 évet az idő-
ben, amikor az önkéntes tartalékos
rendszer alapját, mint a Magyar Hon-
védség tartalékának elsődleges ele-
mét lerakták. Köszönhetően dr. Kladek
András nyá. mk. ezredes és Koroknay
Csaba nyá. alezredes kitartó, fáradt-
ságot nem ismerő munkájának – az
úttörő szerepet vállaló önkénteseknek
és a katonai szervezeteknek – az
önkéntes tartalékos rendszer ebben az
időszakban megkezdte működését. Így
amikor mind a katonai, mind a politi-
kai szándék erősödött a tartalékos
rendszer fejlesztése irányába, egy
megkezdett úton lehetett továbblép-
ni. A továbblépést 2008–2010 között a
tartalékos rendszer teljes átvilágítása
és a fejlesztés koncepciójának, elgon-
dolásának kidolgozása jelentette. A
kidolgozást és a jogszabályi háttér meg-
teremtését, azaz a papírmunkát, 2010
decemberében az önkéntes védelmi
tartalékosok szolgálatba állítása tette
valóságos rendszerré. Ezt követően

szinte pont egy évvel később,
a 2012. január 1-jével hatály-
ba lépő jogi szabályozás lehe-
tővé tette az önkéntes művele-
ti tartalékosok rendszerbe állí-
tását. Ebben a feladatban kapott
kiemelkedő szerepet az általam
vezetett MH Hadkiegészítő és
Központi Nyilvántartó Parancs-
nokság.

Tekintettel arra, hogy olvasó-
im túlnyomó része a honvéde-
lem rendszerét ismerő és értő,
ha úgy tetszik „bennfentes”, nem
untatnám Önöket a mindenna-
pi nehézségek taglalásával,
sem az önkéntes tartalékos
rendszer részletes leírásával.
Fontosak azonban az eredmé-
nyek, amelyek régebben és ma
is minősítik, hogyan végezzük
feladatainkat. Nos, kijelenthet-
jük, hogy szemben a 2010 nya-
rán a Magyar Honvédség ren-
delkezésére álló tizenegyné-
hány fős önkéntes tartalékos létszám-
mal, napjainkban közel 2000 fős önkén-
tes védelmi és mintegy 1700 fős önkén-
tes műveleti tartalékos katona áll ren-
delkezésre, azaz ma már nyugodtan
beszélhetünk tartalék erőről.

Ilyenkor szoktak jönni a „fanyalgók”,
hogy persze, mert védelmi tartalékos-
nak beöltöztették „az öreg biztonsági
őröket”, a műveleti tartalékos létszámot

meg a szolgálati járandóságban része-
sülők „zsarolásával” érték el, nincs is
felszerelésük meg fegyverük, és így
milyen tartalékosok ezek? Persze
tudom, hogy egyetlen, az ember által
fejlesztett rendszer sem tökéletes. Az
önkéntes tartalékos rendszer sem az,
de van, és véleményem szerint van
benne erő és érték. 

Szeretném olvasóimat tájékoztatni,
hogy a védelmi tartalékosok átlag élet-
kora közel van a 40-hez. Mivel nap, mint
nap őrzés-védelmi feladatokat látnak

Komolyan a tartalékról
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el (és ez a feladatuk tartalékos kato-
naként is) mondhatjuk, hogy a rendel-
kezésre állási időszakban is felké-
szülnek az önkéntes védelmi tartalé-
kos beosztásukra. A szerződéssel ren-
delkező önkéntes műveleti tartaléko-
sok túlnyomó része valóban szolgála-
ti járandóságban részesülő volt hiva-
tásos katona, vagy volt rendvédelmi dol-
gozó. Ez nem véletlen, a tárca egyér-
telmű szándéka, hogy az aktív pálya-
futásukat már befejezett katonák meg-
szerzett katonai ismereteiket, képes-
ségeiket tartalékosként kamatoztassák
tovább. E jogviszony létesítésével
maradjanak a Magyar Honvédség nagy
családjának tagjai, alkossák a műve-
leti tartalékosok gerincét, vegyenek
részt a katonai tapasztalattal nem ren-
delkező önkéntes tartalékosok felké-
szítésében. A szolgálati járandóság-
ban részesülők a szerződés megkö-
tésével mentesülnek a személyi jöve-
delemadó szolgálati járandóságra eső
részének fizetési kötelezettsége alól.

Ez szinte minden jelentkező
motivációi között szerepel,
sokukkal sikerült szót válta-
nom és ők úgy fogalmaztak,
hogy élnek a lehetőséggel.
A szolgálati járandóságban
részesülő volt katonák meg-
közelítőleg 50 %-a érdeklő-
dött már az önkéntes műveleti tarta-
lékos szolgálat iránt. A szerződés meg-
kötése mindkét fél részéről felelős-
ségteljes döntés, mert az önkéntes
műveleti tartalékos katonákra fontos fel-

adatok várnak a misszióban lévők pót-
lásától a védelmi igazgatáson át, egé-
szen a rendkívüli jogrendben had-
rendbe álló katonai szervezetek meg-
alakításáig. 

Ahogy azt többször hangsúlyoztam,
a rendszer nyitott mindenki előtt, aki
ebben a formában kíván tenni a hon-
védelem érdekében. Az első félév eltel-
tével a toborzás hangsúlyát áthelyez-
tük a katonai szakképzettséggel nem
rendelkezőkre, a következő időszak-
ban a felsőoktatásban tanulókra. Már
az első lépések komoly érdeklődésre
tartottak számot mind a tanulók, mint
az intézmények körében.

A toborzás és a szerződések meg-
kötése folytatódik, azonban az ősz már
az önkéntes műveleti tartalékosok behí-
vásáról, felkészítéséről és gyakorla-

tokon történő részvételéről fog szólni.
Mikor Önök e sorokat olvassák, már
folyamatban van az önkéntes műve-
leti tartalékosok első alapkiképzése,
melynek kapcsán történt egy nagyon

fontos hadkiegészítési mozzanat. Alá-
írtam és kiadtam a felsőoktatásban
tanulók szentendrei alapkiképzésére
szóló behívóparancsokat. Miért olyan
fontos ez? Egyrészt mert a behívópa-
rancs egy régi, hagyományokkal ren-
delkező okmány, másrészt mert ennek
ellenére ilyen ok mányt utoljára 2004
tavaszán adtak ki hivatalosan Magyar -
országon, még a megyei hadkiegé-
szítő parancsnokok, az utolsó sorkö-
telesek behívása céljából. És végül
azért is fontos, mert a behívóparancs-
nak az önkéntes tartalékos rendszer-
ben a behíváson is túlmutató, fontos
szerepe van. A behívóparancson sze-
replő bevonulási időponttól az önkén-
tes tartalékos a Magyar Honvédség
tényleges állományába tartozik. 

Manapság mikor minden a válságról
és annak hatásairól szól, az
önkéntes tartalékos rendszer
egyre nagyobb érdeklődésre
tart számot a honvédségen
belül és a civil társadalom köré-
ben is, emellett folyamatosan
fejlődik, és jelenleg ezt tartom
a legnagyobb eredménynek. A
Magyar Honvédség sokat tesz
az önkéntes tartalékos rend-
szer működése logisztikai, inf-
rastrukturális és pénzügyi hát-
terének biztosításáért, és nyil-
vánvalóan ez nem megy egyik
napról a másikra. Kérem a Baj-
társi Egyesületek Országos
Szövetségének elnökségét és
tagságát, hogy mint eddig is tet-
ték, támogassák ezt a nem min-
dennapi vállalkozást, amely egy

újabb szállal köti össze a szövetség
tagságát a honvédelem mindennap-
jaival.   

VANYUR TIBOR MK. EZREDES

MH HKNYP PARANCSNOK
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Az elmúlt évben Székelyföl-
dön tett látogatás után, idén
Dél-Erdély magyar vonatko-
zású történelmi és turisztikai
nevezetességeinek eredt
nyomába a Nyírbátori Hatá-
rőr Igazgatóság Nyugdíjas
Egyesület tagsága, Fábián
Károly és Fábiánné Hangácsi
Éva tagtársaink mindenre
kiterjedő szervező munkájá-
nak, kalauzolásának és
magas színvonalú idegen-
vezetésének köszönhetően.
Szilágysomlyón, a gótikus
református templomban
örömmel hallottuk, hogy
milyen erőt jelent az önma-
gukat a Báthoriak somlyói
ágából eredeztető lakosság-
nak a Nyírbátorral meglévő
eleven testvérvárosi kapcsolat. Nyo-
mon követtük Ady Endre életútjának
néhány kiemelkedő állomását a zila-
hi kollégiumtól a Boncza kastélyon át a
nagyváradi emlékházig, elszavalva
ezen állomáshelyeken született kie-
melkedő verseit. Megcsodáltuk Bán-
ffyhunyadon Európa legnagyobb kazet-
tás mennyezetű, kalotaszegi terítőkkel
pompásan díszített református temp-
lomát. Felemelő érzés volt tudni a tor-
dai katolikus templomban, hogy l568-
ban itt kiáltották ki Európában először
a nem katolikusok szabad vallásgya-

korlását. Nagyenyeden nyomába ered-
tünk a Jókai által megírt két fűzfa tör-
ténetének. A csaknem 400 éves gim-
názium falai között pedig szembeta-
lálkoztunk az egykori híres diákok, a
Bólyaiak, Kőrösi Csoma Sándor, Ápri-
ly Lajos és mások fényképeivel.

A gyulafehérvári vár szomorú törté-
nelmi eseményre emlékeztetett ben-
nünket: a Szent Mihály templomban hir-
dették ki l918. december 1-én Romá-
nia és Erdély "egyesítését", melyet a
trianoni békediktátumok szentesítettek.

A Székelykövet is megmászták

Bajtarsi hirlevel I_2012_03:Bajtarsi hirlevel marcius uj.qxd  2012.09.07.  10:22  Oldal 40



19

A Magyar Veterán Repülők Kecske-
méti Szervezete, júliusban, Őrs Ágos-
ton nyá. okl. mk. alezredes vezetésé-
vel látogatást tett a MH. 59. Szent-
györgyi Dezső Repülőbázison. A szer-
vezet tagjait fogadta Kilián Nándor dan-
dártábornok, a bázis parancsnoka, aki
meleg szavakkal köszöntötte régi
ismerőseit, volt munkatársait, hajózó
barátait.

Ezt követően Ugrik Csaba alez-
redes ismertette a bázis jelenlegi
helyét, szerepét hazánk légterének
védelmében, vaalamint a NATO-val
kapcsolatos feladatait. A tájékoztató
után a látogatók megtekintették a csa-
patmúzeumot, majd a hajózó állomány
repülésre való felkészülését és a
különböző szolgálati helyeket. 

A nap fénypontja volt a rendszer-
ből már kivont MIG 29-es és L-39-es
repülőgépekkel való találkozás, vala-
mint a JAS–39 Gripenek meglátoga-
tása. A veterán pilóták nosztalgiázva
elevenítették fel emlékeiket, elisme-
rően szóltak a modern repülőgépek
technikai újdonságairól.

CSÓKA TAMÁS NYÁ. EZREDES

A Hunyadiak, Fráter György és János
Zsigmond szarkofágjának látványa
viszont felejthetetlen élményt nyújtott.
Alkenyér településen megkoszorúztuk

a törökök ellen l479-ben vívott győztes
kenyérmezei csata emlékére emelt
Kinizsi szobrot. Megigézett bennün-
ket a vajdahunyadi vár monumentali-

tása, egyben kecsessége. A
szánk ízét megkeserítette,
hogy részletes magyar nyel-
vű felirat nem található a vár-
kastélyban. Magos Déva vára
alatt felidéztük a l2 kőműves
balladáját. A nagyváradi XIII.
századi Szent László templom
után a bazilikát is felkerestük,
ahol I. László királyuk hermája
van elhelyezve. Mindeközben
nagyon szép arborétumban jár-
tunk Zsibón, gyönyörködtünk
a kilátásban Királyhágón, meg-
másztuk a torockói Székelykő
nevezetű sziklát, megtekintet-
tünk egy újonnan épült kor-
szerű kolostort, s leereszked-
tünk a tordai sóbányába is. A
teljes megelégedettségünkhöz
nagymértékben hozzájárult az
igazán magyaros vendégsze-
retet, melyben a torockói ven-

dégházban és Csernakeresztúron
magyar vendéglátóink részesítettek
bennünket.

VINCZE ISTVÁN

Repülő nosztalgia
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Ez év májusában Abasár község
önkormányzata immár XVIII. alkalom-
mal rendezte meg a „Töltsünk el közö-
sen egy hétvégét a történelmi dalok
és a nemes abasári borok mellett!” jel-
mondat jegyében a Nemzetközi Kato-
na- és Bordal Fesztivált. A nyíregy-
házi Fegyveres Erők és Rendvédel-
mi Szervek Nyugdíjas Klubjának
„Honvéd  Népdalköre” hónapok óta
készült e rangos megmérettetés-
re. Már évek óta meghívnak ben-
nünket a közös éneklésre, és min-
den alkalommal szívesen teszünk
eleget a kérésnek. A térségből
ugyanis egyedül képviseljük Nyír-
egyháza városát, valamint a Baj-
társi Egyesületek Országos Szö-
vetsége észak-alföldi régióját. A
Szövetségnek köszönhetjük, hogy
az utazási költségeinket már
kilencedik alkalommal biztosítot-
ta, melyért ez úton is kifejezzük köszö-
netünket. 

A dalkör tagjai az utazás alatt – gya-
korlottság ide, összeszokottság oda –,
még „beénekeltek”. Ezt követően kel-
lemes élményben volt részünk. A hiva-
talos üdvözlések előtt és után a szol-
noki Légierő Fúvószenekara katonai

indulókat játszott. Meghall-
gattuk Végh Ferenc nyá. vezérezredes
visszaemlékezését, köszöntőjét, és
örömünkre szolgált, hogy később a
személyes találkozásra is volt lehető-
ségünk. A házigazda abasári Hagyo-
mányőrző Dalkör műsora után dalár-

dánk katonadalaival az
1848/49-es szabadságharc-
ról és az I. világháborúról
emlékezett meg tízperces dal-
csokrával. A zsúfolásig megtelt
teremben jólesett a közönség
elismerő tapsa. A nap folyamán
közel ötven produkcióban gyö-
nyörködhettünk. A község pol-
gármester asszonya az emlék-
lapok mellé borkóstoló jegye-
ket is ajándékozott valamennyi
résztvevőnek.

A kézműves-foglalkozások, a
kirakodóvásár, a különböző kiál-
lítások megtekintésére, a helyi
nevezetességek felkeresésére, a
pincesori borkóstolásra és nem
utolsósorban a régi ismerősökkel
való találkozásokra is jutott idő. 

A kedvező időjárás is segített
abban, hogy hazaúton még Eger
kiemelt nevezetességeit is felke-
reshettük. Az oda vezető úton a kör-

nyező települések volt laktanyái, lakó-
telepei régi emlékeket idéztek nyug-
díjas katonáink és családtagjaik köré-
ben. Reményekkel telve várjuk a XIX.
találkozót.

SZLUK ISTVÁN NYÁ. ŐRGY.

Dalok és borok ünnepe
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Kaposváron a Noszlopy Gáspár Honvéd
Nyugállományú Klub rendezésében,
immár hagyománnyá vált, hogy a
Magyar Honvédség napja alkalmából,
a Berzsenyi parkban megemlékezést
tartunk a legendás 44. Gyalogezred
1872-ben felállított emlékműve előtt.

Ezzel a rendezvénnyel lehetőséget
szeretnénk biztosítani a városban élő
nyugállományú katonáknak és család-
tagjainak, a város tanuló ifjúságának,
illetve minden olyan személynek, akik a
honvédelem ügye iránt  érdeklődnek,
egy méltó, külsőségeiben is színvona-
las, közös  emlékezésre. A legendás
44.Gyalogezred 1860-tól, 1918. nov-
ember 14-i megszüntetéséig élt együtt
a várossal, de a legenda a mai napig
megmaradt. A bátorságukról híres  „Ros-
seb-bakák” az 1866. június 3-i königg-

rátzi csatában 11 tiszti és 80 legénységi
állományú kitüntetést kaptak vitézsé-
gükért. 

A klubunk vezetősége és tagsága úgy
érzi, hogy méltó helyszínt választottunk
a honvédelem napi megemlékezésre,
amelyet már harmadik éve rendezünk
meg. A város vezetői és közéleti sze-
mélyei, meghívásunkra szívesen részt
vesznek az ünnepségen. Az idei évben
az oktatási intézményekben tanuló fia-
talokat szervezett formában, az intéz-
mény vezetőkkel együtt vártuk a ren-
dezvényre. Részt vettek az MH. 64.
Boconádi Szabó József Logisztikai
Ezred, az MH Kaposvári Nyilvántartó,
Toborzó és Érdekvédelmi Központ, a
Pécsi Nyilvántartó, Toborzó és Érdek-
védelmi Iroda, a Zalaegerszegi Nyil-
vántartó. Toborzó és Érdekvédelmi Iro-

da, az MH. 54. Légtérellenőző Ezred 12.
Radar Század, a Magyar Veterán Repü-
lő Szövetség Somogy Megyei Egyesü-
letének képviselői és több társadalmi
szervezet tagjai. A Himnusz elhangzá-
sa után Dinya Miklós nyá. őrgy. köszön-
tötte a meghívottakat, a  média képvi-
selőit,  a Noszlopy Klub tagságát, és a
résztvevőket.

Az emlékező beszédre dr. Gíber Vil-
mos tanácsnokot, a Mártírok és Hősök
Közalapítvány elnökét kértük fel. Az
ünnepi beszéd után a Helyőrségi zene-
kar eljátszotta a 44. Gyalogezred indu-
lóját. Törzsök Roland általános iskolai
tanuló verssel emlékezett meg az alka-
lomról, majd koszorúzások, és az emlé-
kezés virágainak elhelyezése követ-
kezett. A Szózat és a Magyar takaro-
dó elhangzása után, a Helyőrségi Műve-
lődési Otthonban baráti beszélgetés zár-
ta a napot.

DINYA MIKLÓS NYÁ ŐRGY

Idén, július elején, a tavalyi
hagyományteremtő gondo-
lattól vezérelve, másodszor
is megvalósította a „Mozdulj
az életedért!” rendezvényt
az orosházi Fegyveres Tes-
tületek Nyugállományúak
Klubja. 

A reggel 9-től délutánig
tartó esemény megnyitója-
ként Kiss Imre, az egyesü-
let elnöke köszöntötte az
orosházi Fegyveres Testü-
letek Nyugállományúak
Klubja és a Békéssámsoni
Aranyeső Nyugdíjas Klub
megjelent tagjait. Bemelegítésként kép-
zett gyógytornász segítségével egész-
ségügyi tornával indult a nap, melyet
a szakember mindennapos alkalma-
zásra javasolt a résztvevőknek. Az
egészségügyi mozgás után játékos
vetélkedőkkel és sorversenyekkel foly-
tatódott a „Mozdulj az életedért!”. Töb-
bek között labdaadogatással, ping-pong
söpréssel, vízhordással, sörpecával és
légpuskás lövészettel telt a délelőtt. A
Horgásztanyán ebédre halászlével és
szarvaspörkölttel fogadta a vendégeket
J. Kiss József, majd eredményhirdetés,
díjkiosztás és baráti beszélgetés vette
kezdetét. 

A példa minden egyesületünk szá-
mára követhető! Nosza, mozduljatok!

„Mozdulj az életedért!” 

Múlhatatlan a vitézség
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Szent Lászlóra, a határőrök védő-
szentjére, a törvényalkotó királyra, a bel-
ső rend megszilárdítójára, a nők és
elesettek gyámolítójára, az egyház
megújítójára, az ország védelmezőjé-
re emlékeztek a Nyírbátori Határőr Igaz-
gatóság Nyugdíjas Egyesület tagjai,
valamint a rendőrség állományában ma
is aktív szolgálatot teljesítő volt hatá-
rőrök. Báthori Gábor múzeumigazgató-
helyettes ünnepi beszédében hang-
súlyozta, hogy az ország biztonságá-
nak garantálása, a határok sérthetet-
lensége elévülhetetlen feladat volt a
nemzetállamok kialakulásától kezdve,
és maradt a megváltozott schengeni
viszonyok között is. Az ünnepséget
megtisztelte jelenlétével és koszorút
helyezett el az elhunyt határőrök emlé-
kére a határőr nyugdíjas-egyesület által
állított kopjafánál dr. Tarcsa Csaba ezre-
des, megyei rendőrfőkapitány és Bal-
la Jánosné, Nyírbátor város polgár-
mestere. Koszorút helyezett el továbbá
Gáll József alezredes, szolgálatveze-
tő, Kanyó Gábor alezredes, a csenge-
ri határrendészeti kirendeltség vezető-
je, dr. Kánya Zoltán alezredes, nyírbá-
tori rendőrkapitány, valamint a határőr
nyugdíjas-egyesület elnöksége. A fel-
emelő ünnepség méltó aktusa volt a
határőrhagyományok ápolásának.

VINCZE ISTVÁN

Védőszentjükre emlékeztek a határőrök
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A székely származású Puskás Tivadar
feltalálónak szentelt emlékkiállítás nyílt
a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti
Múzeumban. 

Könyvbemutatóval egybekötött kiál-
lítás-megnyitó volt a nagy magyar fel-
találó életéről és munkásságáról Erdély-
ben, Sepsiszentgyörgyön, melyen a Pus-
kás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesületet
a könyv egyik társszerzője, dr. Rajnai
Zoltán ezredes képviselte.

A kiállításnak a Székely Nemzeti
Múzeum adott otthont egy hónap idő-
tartamra, hogy népszerűsítse a távköz-
lés emlékeit, bemutassa a nagy magyar
feltaláló munkásságát.

A megnyitón elhangzottakat a Székely
Rádió egyenes adásban közvetítette,
melyen nemcsak a kiállítással kapcsola-
tos kiselőadások hangzottak el, hanem
Rajnai Zoltán ismertette Csáky Ernővel és
Puskás Attilával közösen írt könyvük meg-
jelenésének körülményeit, és visszate-
kintett Puskás Tivadar életének egyes állo-

másaira is. Péter Sándor tanár – aki Csáky
Ernő gyűjtőmunkáját segítette – a meg-
nyitón elmondta: Puskás Tivadar Edison-
hoz hasonló méretű személyiség volt, ötle-
teivel, találmányaival az egyetemes tudo-
mányosságot vitte előre.

A kiállítók nagy hangsúlyt fektettek a
távközlés helyi vonatkozásaira, példá-
ul az egykori falusi és városi vezetékes
rádiók bemutatásával a sepsiszent-
györgyi vezetékes rádió történetét, a
kábeltelevízió, a rádió-amatörizmus és
más Kovászna megyei vonatkozású
technikatörténeti eseményt idéztek meg.
A kiállítással a helyi Puskás Tivadar
Szakközépiskola tanulói és tanárai a zse-
niális névadó emlékének adóznak,
bemutatva életútját, szerepét a tömeg-
tájékoztatás, valamint a távközlés fej-
lődésében és elterjedésében.

A kiállításon bemutatott gramofonok
többsége ma is működik, holott a leg-
nagyobbra például úgy találtak rá, hogy
egy lakodalomban a bort töltötték a töl-

csérén keresztül – emlékezett vissza
Péter Sándor. 

Rajnai Zoltán felidézte Puskás Tiva-
dar életét, bemutatta, hogy a nagy
magyar feltaláló korának géniusza volt,
1879-ben ő mutatta be az első telefon-
beszélgetést Pesten, részvényeseket
keresett, hogy beindítsa az első tele-
fonközpontot, amikor nem talált támo-
gatókat, egyedül szerezte meg az enge-
délyt, és 1880-ban saját lakásában tele-
pítette a Bell cégtől vásárolt központot,
majd 25 előfizetővel beindította a tele-
fonszolgáltatást.  A kiállításon több száz
berendezést, készüléket tekinthetnek
meg és próbálhatnak ki az érdeklődők,
többek között meghallgathatják Puskás
telefonhírmondóját, és megtekinthetik
telefonközpontját is működés közben. 

Dr. Rajnai Zoltán a kiállítás megnyi-
tóján átadta a Puskás Tivadar Híradó
Bajtársi Egyesület ajándékát a Székely
Nemzeti Múzeum igazgatójának

DR. RAJNAI ZOLTÁN

Puskás Tivadar 
emlékkiállítás
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A Bocskai István Bajtársi Egyesület és
a MH. 21. Radarszázad vezetése közö-
sen rendezte meg a MN. 3092 H.
Rádiótechnikai század és az utód szá-
zadai – MH. 54/18. és a

MH. 54/19. Rt. századok – nyugál-
lományú és a MH. 21. Radarszázad
jelenlegi katonáinak bajtársi találko-
zóját. A találkozó célja az volt, hogy
a megjelentek elköszönjenek a meg-
szűnő bázistól, baráti beszélgetésen
elevenítsék fel korábbi szolgálati élmé-
nyeiket.

Szarka János nyá. ezredes – aki
korábban itt lokátor-technikusként dol-
gozott –, a Bocskai István Bajtársi
Egyesület elnöke köszöntötte a meg-

jelenteket, majd megemlékeztek
elhunyt bajtársainkról.  A század első
parancsnoka, Dobó Sándor nyugállo-
mányú alezredes beszélt a század
megalakulásának nehéz körülménye-
iről, arról a hősies munkáról, amely
megalapozta a század jó hírnevét.

Az utód századok parancsnokai
beszéltek az évek alatt elért eredmé-
nyekről, a megvalósult fejlesztésekről,
a harci munkában bekövetkezett vál-
tozásokról a NATO rendszeréhez való
csatlakozás körülményeiről.

A házigazda, Nagy Géza mk. őrnagy,
a MH. 21. Radarszázad jelenlegi
parancsnoka bemutatta a század hely-

zetét, és a belátható jövőjét. A tájé-
koztatók után megtekintettük a harc-
rendi elemeket. Megelégedettséggel
nyugtáztuk a pozitív változásokat, a
harci munka nagyszerűségét. Sokan
keresték a „plexi tervtáblát”, de sze-
rencsére ez az eszköz már a múlté.

Az objektum bemutatása után kötet-
len beszélgetésekkel, történetek és
élmények felidézésével töltöttük el az
időt.

Mindenki úgy távozott a találkozóról,
hogy megérte itt eltölteni idejét, hiszen
sokan hosszú idő után most látták
viszont egymást.

OLÁH LÁSZLÓ

NYÁ. ALEZREDES

Barátok között
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A „Jánoshalmai Napok” alkalmából szo-
boravatást tartottak a Béke téren. Bem
József, az 1848–49-es szabadságharc
lengyel tábornokának szobrát a Bem
József Honvéd Nyugdíjas Egyesület ado-
mányozta a városnak. A szobrot Horváth
Tibor szobrászművész készítette, aki sor-
katonai szolgálatát Jánoshalmán a Bem
József laktanyában töltötte. A szobor
ekkor készült és az alakulat megszű-
nésével került a nevét viselő honvéd
nyugdíjas egyesülethez. A Himnusz
elhangzását követően Czeller Zoltán pol-
gármester mondott szoboravató beszé-
det. Többek között ismertette a szobrot

készítő szobrászművész
Horváth Tibor munkásságát
és megköszönte a szobor
helyreállítása, felújítása
során végzett munkáját.
Megköszönte a Bem József
Honvéd Nyugdíjas egyesü-
letnek a felajánlást és örö-
mét fejezte ki, hogy a város
egy új köztéri szoborral gaz-
dagodott.A beszédet köve-
tően Czeller Zoltán polgár-
mester és Györgypál Csaba nyá. alez-
redes az egyesület elnöke leplezték le
a szobrot. A koszorúzás után a „város-

napokon” résztvevő lengyel küldöttség
rövid zenés műsort rögtönzött.

GYPCS

...Mint a legszerelmesebb levél! Kacsóh,
János vitéze uralja a kertet! A csodála-
tos zene száz éve fájdítja a férfi sziveket,
és csal a nők szemébe könnyet, ha elér
hozzájuk a melódia. Ma elér! Kálmán Ist-
ván úgy énekli, hogy az Operaházba kép-
zeli magát az ember. A kert fái közül kitör
a hang a panel lakások felé, besurran
a nyitott ablakokon, hogy lecsalja lakóit a
Bem-kertbe, ahol juniálist tart a mahol-
nap negyedszázados múltra visszate-
kintő Balassi, és a kisöccsének számí-
tó Bem József Bajtársi Egyesület. Egy
nap az évben, amikor egy pohár bor mel-
lett elfogyasztjuk a kondérban főtt étket,
és úgy borulnak össze a rég látott bará-
tok, barátnők, mintha családi évfordu-
lóra érkezett volna a tagság. Kozári János

Rákóczi kesergője után olasz dalokkal
gyönyörködtet, sokunk fülében Benja-
mino Giglit idézve az O sole mio rezeg.

Mikor is volt az első? Három éve? Négy
éve! Már a negyedik ilyen, egybefűzve a
Katonaköltők II. találkozójával, mert a
zene közé befurakodik egy-egy vers, egy
mese a Gulyáságyúról, vagy a legendás
repülőről, Paár Ferencről. És ha repü-
lésről szólunk, máris halljuk a Daruma-
dár fenn az égent... 

Csak egy pillanatra csendesedik el a
nézőközönség, mert Naszvagyi Vilmos
karnagy úr magánszáma következik! Ami
valódi csapatmunka lett: megénekeltet-
te a társaságot! Senki nem csodálkozik
azon, hogy amikor Kálmán István újra
mikrofon elé lép, és az első taktus fel-

hangzik a pianinón, már ütemes taps
segíti a prozódiát, és a Hegedűs a ház-
tetőn melódiájára táncolni kezd a leg-
bátrabb férfi, majd a többiek. És jön az
est fénypontja, Gyulai Erzsébet + zon-
gorista párja közkedvelt dalokból össze-
állított műsora.

A mai rendezvény a legnagyobb volt
eddig. Jó, hogy egy (fél)éve rögzítették
az időpontját, ezért tudták hozzáigazítani
a családi, az egyéni terveket is, mert nem
véletlen, hogy százhúsz-százharmincan

jöttek el, énekelni, táncolni, beszélget-
ni az emúlt 40-50-(60) évről, hogy a
végén együtt dúdolja az énekművésszel,
hogy ...Ha én gazdag lennék... Azok
vagyunk! Patkós Imre Baranyi Ferit ajánl-
ja, mint Márki Éva, aki férjének írt  ver-
sében is a költő szavait idézi. Mi sem
mondjuk, hogy nagyon...! Csak azt hogy:
jól éreztük magunkat! De oly annyira
jól, hogy jövőre is itt leszünk, ha lesz ilyen
zenés juniális a Bem-kertben, mert ilye-
nekért érdemes élni! Így leszünk mi las-
san, egy “folytatásos családregény sze-
replői”! /Idézet a Balassi-évkönyvből./        

PERLAWI ANDOR

Szoboravatás Jánoshalmán

Egy rózsaszál szebben beszél...
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Harmadik alkalommal rendezte meg a
Bem József Bajtársi Egyesület elnöksége
a Magyar Budo magazin szerkesztőség
tagjainak közreműködésével a Bem József
nyílt sportdélutánt Budapesten, a Hun-
gária körúti lakótelepen.

A népszerű sporteseményen Büki
Péter, a Bem J. BE elnökségi tagja, (egy-
ben) a keleti küzdősportok magyaror-
szági magazinjának főszerkesztője meg-
hívására jelen volt Növényi Norbert olim-
piai bajnok birkózó, kick-box és MMA
világbajnok, Németh „Nyiba” Sándor bir-
kózó olimpikon, Európa-bajnoki helye-
zett, többszörös magyar bajnok, a bir-
kózók egykori szövetségi kapitánya, köl-
tő és zenész, Györki Géza hét danos
karate mester, a Rendészeti Kiképzők
Szövetsége ügyvezető elnöke, Antalo-
vics János (Szamuráj) három danos sho-
tokan karate mester és harcművész,
Hegedűs Judit, a Vészhelyzet 2002 Élet-
mentő Alapítvány vezetője, és a szom-
szédos Bem József Általános Iskola egy-
kori tanulója, ifjabb Büki Péter öt danos
judo mester, szakedző, többszörös
magyar bajnok, veterán judo világ- és
Európa-bajnoki érmes versenyző.

Növényi Norbert megnyitó beszédét
követően Bagi László honvéd ezredes,
négy danos kyokushin karate mester és
Farkas Tímea rendőr alezredes, három
danos kyokushin karate mester tanítvá-
nyainak bemutatójával kezdődött a mini
budo („harci út”) gála. Hozzájuk kapcso-
lódott Szabó Noémi kyokushin karate mes-
ter, aki Szolnokról utazott a fővárosba, hogy
tanítványával bemutasson egy zenei alá-
festéssel kísért formagyakorlatot. Dr. Zöl-
lei Zoltán nyugállományú honvéd alezre-
des, a katonai kézitusa nyolc danos mes-
tere, a Magyar Közelharc és Kézitusa Szö-
vetség elnöke gyakorlóruhás csoportjával
a katonai közelharcot szemléltette, majd
a közel negyven kisdiák örömére a gye-
rekek is kezükbe vehették a technikáknál
használt gyakorló fegyvereket és eszkö-
zöket.

A fiatalok (13 éves korig) ügyességi
vetélkedője egy igazi édes feladattal
indult. A több tucatnyi versenyzőnek a
frissen nyírt füves területen kellett össze-
gyűjteni a szétszórt csomagolt cukorká-
kat. A hat feladat teljesítése után Urbán
Lili állhatott fel a Bem szobor előtti jel-
képes dobogó tetejére. Az ezüstérmet

Nagy Zsombó, a bronzot Benedek Mar-
tin vehette át.  A felnőttek (14 évtől az élet
határáig) ügyességi vetélkedőinek ver-
senyszámai is úgy voltak összeállítva,
hogy azokban a legidősebbek többször
is vidáman idézhették az egykori slágert,
mely szerint: „nem csak a húsz évese-
ké a világ”. Itt ifjabb Büki Péter szoros küz-
delemben végzett az élen Urbán József
és dr. Zöllei Zoltán nyá. alezredes előtt.

A harmadik versenyszámban, az asz-
taliteniszben is nagy küzdelem folyt a helye-
zésekért (a szép számú néző lelkes biz-
tatásától kísérve). Végül Madarász Tibor
nyerte a győztesnek járó serleget Bagi
László ezredes és Szabó Noémi karate
mester előtt. Bár itt csupán egy sportdél-
után keretében lebonyolított vetélkedést
tartottak, az első hat helyezett minden kate-
góriában olyan serlegeket, érmeket, okle-
veleket kaptak, mint számos országos ver-
seny legjobbjai. Természetesen a sport-
nap előkészítésében, sikeres lebonyolí-
tásában a főszervező munkáját meg-
könynyítette a Bem J. BE elnökének, Koós
Gábornak és az elnökség tagjainak, köz-
reműködése is.

B. SPERLING ANNAMÁRIA

26

Sportdélután a Bemnél

Tájékozódjon a Bajtársi hírlevélből!
A kiadvány folyamatos tájékoztatást nyújt a szövetség elnökségi üléseiről, a nyugállományú katonákat és hozzá-
tartozóikat érintő változásokról, az egyesületek programjairól és rendezvényeiről. A postaköltség átvállalásával –
naptári évre 500 Ft – névre és lakcímre rendelhető meg a kiadvány.

A lap a név és a cím megadásával, megrendelhető a 11705008-204411323 bankszála számra, az egyesületi elnö-
köknél történő befizetéssel.

BEOSZ elnöksége

Karatésok bemutatója Bagi László ezredes vezetésével
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A csengeri határrendészeti kirendeltségre látogatott el a
Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjas Egyesületé-
nek tagsága, eleget téve Kanyó Gábor alezredes, kiren-
deltségvezető szívélyes invitálásának. A felújított és kor-
szerűsített „őrsön” a színes tájékoztatóból megtudtuk, hogy
biztonsággal őrzik a 66 km hosszúságú román–ukrán határ-
szakaszt, és igen eredményesek a tiltott módon becsem-
pészett jövedéki termékek felderítésében. A gigantikus
méretű és áteresztőképességű átkelőhelyen jóleső érzés-
sel konstatáltuk, hogy évente közel kétmillió embert lép-
tetnek át kulturáltan, egy megállásos rendszerrel. Egy
pillanatra újból aktív határőrnek éreztük magunkat. Meg-
elevenedett az egykori határőrélet, és erős érzelmi impul-
zusokat váltottak ki belőlünk a felidézett élmények.

Megtekintettük Csenger város nevezetességeit is: a
Makovecz-stílusban épült polgármesteri hivatalt, az álta-
lános iskolát, a városi sportcsarnokot és az adventista temp-
lomot. Az iskola gótikát idéző aulájában és az adventista
templom előtt csodálattal és elismeréssel adóztunk a sze-
met kápráztató építészeti remekművek előtt. A XIV. szá-

zadban épült kora gótikus református templom láttán meg-
állapítottuk, hogy múlt és jelen nemcsak hogy megfér-
nek egymás mellett, hanem harmóniába ötvözött eszté-
tikai látványosságot képesek nyújtani. A Szamos partján
elfogyasztott babgulyás és a Kanyó-mama szatmári szil-
valekvárral töltött ízes fánkja betetőzte e szép napot, s meg-
adta az alaphangot a további kellemes eszmecseréhez.
Köszönjük!

VINCZE ISTVÁN

27

Újra határőrök voltak

Szemere Bertalan 200 éves

Vatta Község Önkormányzata, Szemere Bertalan szü-
letésének 200. évfordulója alkalmából meghívta a mis-
kolci Helyőrségi Nyugdíjas Klub vezetőségét az ünnepi
rendezvényre. A vendégek között volt Tállai András, a
Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államti-
tikára és a község vezetői is. Az érkezést követően ünne-
pi Istentiszteleten vettünk részt a református templom-
ban, ahol ezúttal avatták fel a digitális orgonát, Mészá-
ros János Elek, a Csillag születik csodálatos hangú művé-
sze közreműködésével. A megújúlt Szemere park átadá-
sán beszédet mondott Orosz Lajos nyá.ezredes a Helyőr-
ségi Nyugdíjas Klub titkára, méltatva Szemere Berta-
lan munkásságát,tevékenységét. A program befejezé-
seként a résztvevők koszorúkat helyeztek el az emlék-
művön.

Véső búcsút vettünk Becző Pál nyugállomá-
nyú alezredes bajtárstól, a BEOSZ egyik

legrégebbi egyesületi elnökétől.
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A Platthy József Bajtársi Egyesület ben-
sőséges hangulatú centenáriumi meg-
emlékezést szervezett az egykori
Örkény-táborban, a katonai helyőrség
emlékparkjában. A rendezvényt azok-
ra az Osztrák-Magyar Monarchia had-
seregében szolgált egykori tüzérkato-
nákra emlékezve tartottuk, akik közül
nyolcan, 1912. július 8-án egy kísérleti
ágyú csőrobbanásának következtében,
valamint szeptember 4-én egy tüzér-
ségi megfigyelő sárkányballon balese-
te miatt hősi halált haltak. 

A rendezvény fővédnöki szerepét
Domján László vezérőrnagy, a Magyar
Honvédség Összhaderőnemi Parancs-
nokság parancsnoka vállalta. Dr. Kovács
Vilmos ezredes, a Honvédelmi Minisz-
térium Hadtörténeti Intézet és Múze-
um parancsnoka, Vanyur Tibor mk. ezre-
des, a MH Hadkiegészítő és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság parancs-
noka, Nagy Attila ezredes, a MH Veszé-
lyes-anyag Ellátó Központ parancsno-
ka, Kelemen József nyá. altábornagy,
a Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetsége elnöke és Tóth Bertalan pol-
gármester voltak a védnökei az ünne-
pélyes programnak. 

A megemlékezést megtisztelte jelen-
létével dr. Keszthelyi Gyula nyugállo-
mányú vezérőrnagy, a HM Fegyverze-
ti és Hadbiztosi Hivatal főigazgatója,
Platthy Iván nyugalmazott egyházügyi
címzetes államtitkár, Rácz Emese a HM
EI. Zrt. Létesítmény-üzemeltetési Diví-
zió igazgatója és Kundra Erika jegyző.
Képviselő testületünk tagjai, óvodánk és
iskolánk vezetői, diákjai, a civil szerve-
zeteink képviselői, a község lakossága,
a helyőrségben lévő katonai alakula-
tok katonái és dolgozói nagy számban

voltak jelen az emléknapi eseményen. 
A rendezvényt korhű tüzér egyenru-

hába öltözött Dabasi Hagyományőrző
Honvéd tüzérek 1848-as ágyújának a
másolatával leadott nyolc ágyúlövése
nyitotta meg, miközben az emlékmű két
oldalán fegyveres díszőrök tisztelegtek
a katonahősökre emlékezve. 

A megjelenteket Juhász Gábor az
egyesület elnöke, a rendezvény fő szer-
vezője köszöntötte, majd dr. Kovács Vil-
mos ezredes, a HM HIM parancsnoka
méltatta az egykori hős tüzéreket. Ünne-
pi megemlékezésében szólt a legújabb
levéltári kutatásokról, felidézve azokat a
hiteles forrásokat, kutatási anyagokat,
amelyekkel az esemény történelmi hát-
terét jobban megismerhettük. 

Az emlékbeszéd után Tóth Bertalan
polgármester méltatta a helyőrségben
szolgáló katonák és a község lakosai-
nak több évtizedes kitűnő együttműkö-

dését, méltatva a bajtársi egye-
sület meghatározó szerepét a
falu életében és az együtt vég-
rehajtott sikeres feladatokat. 

A megemlékezés koszorúinak
és virágainak elhelyezése után
Nagy Attila ezredes, Tóth Ber-
talan polgármester, a helyőr-
ségben szolgáló alakulatok
parancsnokai valamint a felkért
személyek emlékfákat ültettek.
Így állítva emléket a tragédia
áldozatainak. A Kecskeméti
Tanítóképző Főiskola diákja,

Lutz Katalin, Petőfi Sándor: A Honvéd
című versének elmondásával kedves-
kedett a jelenlévőknek. 

A helyőrségi emlékünnepet a monar-
chia idejében már működő egykori Tüzér-
ségi Kutatóintézetnél, a mai HM Fegy-
verzeti- és Hadbiztosi Hivatal Haditech-
nikai Intézet Lőkísérleti és Vizsgáló Állo-
másán, tüzér fegyvernemi statikus bemu-
tatóval folytattuk. Itt közszemlére tették
a régmúlt különböző földi és légi tüzér-
ségi eszközeit. A vendégek olyan magas
fokú katonai ismeretanyagra tehettek szert
a rendezvénynek otthont adó alakulat
hivatásos állománya által, amiben csak
ilyen személyes látogatás alkalmával
részesülhetnek a látogatók. 

A Táborfalvai Hagyományőrző Íjász
Egyesület korhű ruháiba öltözött tagjai
bemutatóikkal kápráztatták el a látoga-
tókat. A vállalkozó szelleműeknek lehe-
tőségük volt különböző íjak kipróbálására
és az azokkal történő célba lövésre.  

Ezt követte a Helyőrségi Klubban egy
kiállítás megnyitása, „Az Osztrák-Magyar
Monarchia szárazföldi hadereje és lég-
járó csapatai” címmel. A HM HIM nagy
terjedelmű kiállítási anyagából a tüzér-
séggel foglalkozó részt láthattuk a kihe-
lyezett bemutatón. 

Az emléknap a Szolnoki Katonaze-
nekar látványos szabadtéri térzenéjével
zárult a nagyszámú fiatal és idősebb korú
érdeklődő nagy megelégedésére és örö-
mére. 

JUHÁSZ GÁBOR ELNÖK

28

Koszorúk Örkény-táborban
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Zemplén néhány gyöngyszemét,
turisztikai látványosságát és történel-
mi nevezetességét tekintette meg a
Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyug-
díjasai Egyesület tagsága, Mátrai Zol-
tán tagtársunk kitűnő kalauzolása és
idegenvezetése mellett. A tatárjárás
után, II. Béla inspirálására épült Bol-
dogkő vára a korábbi látogatóknak is
újdonsággal szolgált, mert az eddig is
gazdag kiállítási anyag Közép-Euró-
pa legnagyobb ólomkatona múzeu-
mával bővült. Vizsolyban a Károli Gás-
pár által fordított, 1590-ben nyomtatott
első magyar nyelvű bibliát néztük meg.
Döbbenetes élményként hatott ránk
Hejcén a koszovói szolgálatteljesítés-
ről hazatérő szlovák katonákat ért
repülőszerencsétlenség 42 áldoza-
tának emlékére emelt szobor-kompo-
zíció, melyet meg is koszorúztunk.
Mogyoróskán, e hegyek közé ágyazott
ékszerdobozban, ebben az igazi turis-
ta paradicsomban többünkben meg-
fogalmazódott a gondolat, hogy ide
gyakrabban és hosszabb időre vissza
kell térni. A nap fénypontja Fony falu-
ban volt, ahol a Mátrai házaspár hegyi
üdülőházukban fejedelmi vendéglá-
tásban részesített bennünket. Csodá-
latos hangulatú nap volt.

VINCZE ISTVÁN

Zempléni nevezetességek nyomában

Bajtársak, barátok köszöntötték Patkós Imre nyá. ezredest 85. születésnap-
ja alkalmából a Balassi Bálint Bajtársi Egyesületben. Ez úton kívánunk Neki
mi is sok boldogságot, jó erőt, egészséget és hosszú életet a bajtársi közös-
ségben. (a szerkesztőség)

Megkoszorúzta a csoport a hejcei emlékparkot.
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A Dél- Alföldi Régió IX. alkalommal ren-
dezte meg a katonaözvegyek-özvegy-
katonák találkozóját. Ezúttal a Kiskő-
rös Nyugállományúak Klubjára esett a
választás.

A fenti klub BM tagozata segítségével
a Bács-Kiskun Megyei Rendőrkapi-
tányság Soltvadkerti tó partján lévő
továbbképzési központ biztosította a
helyszínt.

Gottfried Béla elnökhelyettes meg-
nyitója után Domonyi László, Kiskőrös
polgármestere köszöntötte az 55 fő

résztvevőt. Köszöntőjében örömét fejez-
te ki, hogy a város egyik legjobb civil-
szervezete ilyen jelentős programmal
emelte a Kiskőrösi szüreti és Szlovák
Nemzetiségi Napok színvonalát.

A köszöntő után Sztanó Zsuzsa  őr -

nagyasszony tájékoztatta az özvegye-
ket járandóságaikról, az egészségügyi
ellátásról, az üdülési lehetőségekről. Az
egyórás előadás után válaszolt a részt-
vevők kérdéseire. Az idősek háza kér-
désre nem tudott megnyugtató és kie-

légítő választ adni. Szünet után Bódi
Jánosné a DAR nőtagozat elnöke beszélt
a Dél Alföldi Régió problémáiról, az özve-
gyek és a nők helyzetéről.

Durgó Tamás százados, a Kecskeméti
Érdekvédelmi Iroda frissen kinevezett
vezetője, bemutatkozott és ígéretet tett,
hogy minden egyesületet meglátogat és
az új Hjt. megjelenése után valamilyen
formában tájékoztatja az egyesületeket.

Fadgyas István elnök, aki addig az
ebéd készítésével foglalatoskodott,
pohárköszöntője után elfogyasztották
a finom növendékmarhából készült pör-
költet, illetve a sült csirkecombot.

A résztvevők Kiskőrösön megkoszo-
rúzták Petőfi szülőházán elhelyezett
emléktáblát, megtekintették a múzeu-
mot és rövid sétát tettek a bor utcában.
A rendezvény zárására a klub előadó-
termében került sor, ahol átadták az
emléklapokat.

GOTTFRIED BÉLA NYÁ ALEZ. 

Özvegyek találkozója

Felhívás!
Tisztelt Kollégák! Tisztelt Bajtársnők
és Bajtársak!

Mint ismert, a Bólyai Főiskolán Vörös
Béla nyá. mk. ezredes kollégánk által
létrehozott híradó múzeum működött.
Az átalakulás, majd a kar megszün-
tetése után a múzeumban őrzött
készülékek átkerültek a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetemre. Több éves
szünet, és az egyetemnek a Nemze-
ti Közszolgálati Egyetembe való beta-
gozódása után ismét meg kívánnánk
nyitni a múzeumot.

A múzeum leltárának elkészítése

után látható, hogy a korábbi időkben
maghatározó híradó készülékek egy
részével a múzeum nem rendelkezik.
Ezért kérem, hogy aki tulajdonában,
vagy esetleg ismerősénél lévő katonai
berendezéssel rendelkezik, de a továb-
biakban nem kívánja megtartani, kínál-
ja fel a múzeum részére. Sajnos ellen-
szolgáltatást nem tudunk nyújtani,
azonban az ajándékozó nevét a beren-
dezés adatlapján feltüntetjük.

Néhány berendezésből (F-2000 gép-
távíró, R-822 rádió, R-105M, stb) több
is van a múzeum birtokában, ezeket,
amennyiben igényli az ajándékozó,
cserébe át tudjuk adni.

Amennyiben a támogató nem kíván

megválni a tulajdonában lévő beren-
dezéstől, de egy-két hónapra, vagy egy
évre átadná bemutatásra, azt is szí-
vesen vesszük.

A múzeumba befogadjuk még a hír-
adás történetének írásos, vagy fény-
képes emlékeit is. Ezekről akár máso-
lati példányt is szívesen veszünk, vagy
lemásoljuk és visszaküldjük.

Előre is köszönöm a segítséget!
A részletek egyeztetését végzem,

elérhetőségem:
Telefonon: 06-30-712-8550
Interneten: ha5agp@citromail.hu

TISZTELETTEL:
SOLTI ISTVÁN NYÁ. ALEZREDES
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A BEOSZ Észak-magyarországi
Régió és a Nógrád Megyei Rendvé-
delmi Bajtársi Egyesület nemrégiben
Bátonyterenyén rendezte meg az
immár hagyományos lőversenyét. A
rendezvénynek a Fáy András Szak-
középiskola adott otthont, amelynek
igazgatója Csánk Csaba, aki tarta-
lékos hadnagy, felsőfokú katonai vég-
zettséggel, biztosította a lőteret és a
klubhelyiségeket a mintegy százöt-
ven résztvevőnek.

A házigazda mindemellett bemu-
tatta a résztvevőknek az elmúlt nyolc-
van évben használt katona- és ren-
dőrruhák gyűjteményét. A hangula-
tos, zenés rendezvényen a rima-
szombati (szlovák) rendőrök csapata
is részt vett.

Az iskola lőterén sorra került
lövészversenyt és a Bazsó Zsolt, a
Nógrád megyei Közgyűlés elnöke
által adományozott kupát végül a
nógrádi rendőrcsapat nyerte. Az
egyéni verseny első helyezettje Lan-
tos István nyugállományú rendőr
alezredes lett. A lőverseny díjait Kele-
men József nyá. altábornagy, a
BEOSZ elnöke és Juhász István r.
ezredes, alelnök adták át. 

A szakközépiskola diákjai is részt
vesznek a katona-suli programban és
itt is érettségi tantárgy lesz a honvé-
delmi ismeretek. A BEOSZ vezetői,
akik részt vettek a sikeres rendez-
vényen, ígéretet tettek arra, hogy
Bátonyterenyén is segítséget nyúj-
tanak a fiatalok honvédelmi nevelé-
séhez.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: KACSÓ LAJOS

Lőverseny Bátonyterenyén
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Egyesületünk, a Karcagi Nagykun Baj-
társi Egyesület júliusban ünnepelte meg-
alakulásának 40. évfordulóját. A BEOSZ
elnökségét Esküdt Lajos nyá. alezredes,
a Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetségének alelnöke és Fekete István
nyá. ezredes, a Bajtársi Egyesületek
Országos Szövetsége, Észak-Magyar-
országi Régiójának vezetője képviselte.
Megjelent rendezvényünkön Almási
László őrnagy, a Magyar Honvédség
Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság, 1. Toborzó és Érdek-
védelmi Központ (Szolnok) parancsno-
ka, Horváthné Halász Klára százados

asszony, a központ érdek-
védelmi részlegének veze-
tője, továbbá a helyi önkor-
mányzat képviselője és a
Karcagi Rendőrkapitányság
vezetője is. Meghívtuk a hoz-
zánk legközelebb tevékeny-
kedő BEOSZ tagegyesüle-
tet is, így a Bajtársi Egyesü-
let Mezőtúr – Túrkeve tag-
ságát Ladányi Gyula elnök
és további három egyesüle-
ti tag képviselte.

Bevezetőben Almási Lász-
ló őrnagy ismertette a HM Honvéd Vezér-
kar főnök levelét, melyet ez alkalomból
küldött az egyesületünk részére. Ezt
követően emlékplakettek, emléktárgyak
és emléklapok átadására került sor a
Magyar Honvédség Hadkiegészítő és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság,
a BEOSZ és a helyi rendőrkapitányság
részéről.  Az elismerések átadását köve-
tően a Honvéd Művészegyüttes adott
egyórás, színvonalas, szórakoztató
műsort a mintegy 80 fős közönség nagy
örömére.

RAB JÁNOS NYÁ. ŐRNAGY

EGYESÜLETI ELNÖK

Karcag 40 éves
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