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Számadás e|őtt
Nem idézem szó szerlnt a MagyaÍ Érté|mezó szó
Lir deíiníció]ái' deaioga|m többekközÖí áfuit
éne|embén ''Va|ame|y e|]árás he yességének ada.
!o]1 gazdlísa.' A napi é|etben egy |olyamatró|, levé.
kenységó|' vagy égy émbeóhő|ő vó ó számadás1

A szöVelség ma múkódésé.ek megi|é|ésé.
ben e|engedhelet|en aze|őzŐ esztendó' si| az1
mége|őzóen, a közel 25 éVes rnÚ|t ligy€|embe Véle.
|e a kezdetektŐ| nap]aink g' l''{inden levékenysé.
gÜnk értékét csak az éúizedek munkája során e|ért
eredÍnényéink lesz k le|jéssé' A|ápvető céjaink
és ttrekvése nk a megalaku|ástó kezdődően Vál
iozai|anok' BizonycságU]az 1994' nrárc us ]o.
én ke|t, ahmvéde|mim niMeÍhez nlézet BEosz
e|nÖki e|ó|€Íj €sáésbóL idézek:

"Kor,ro 
y segílséget nyújtanak a nyugdúasok és

hozzátarloziik kÖrében Íolyó érdekvéde|miés
éídekképv sé|eti Ínunkábán a BEosz egyesü|e.
le]ként ÍnúkÓdő nyugdűas. k|Ubok, ame|yek mint
egy 3,H ezerJői lömóÍíienek' Ezek a k Lbok a iag
jaik érdekei, gondjai megje|enitésén és képvise'
|étén tÚ ' je|en|Ős rész| Vá|a|nak a kalona hagyo.
mányok ápo ásában, a haza véde mére löiénő fe|
készílesbén, a kü|inbóző kgGzií|yú ka|m.ik közöi.
li páÍbészédben.Ale|epü|ésekónkÜmányzataivai
jó együttműkÓdést a akítoliak ki és egyÍe nagyobb
a beÍo|yásuk a ie|epü ésekmás nyugdÚasanak

.,A nyLgdiiók Ubokat tómöríkj BEosz ELnök'
sége kéri, hogy a gondok enyhÍlésére, azegye.
süelek és kubok működés |e|tété|éinek biztcÍ.
tásáía a láíca és a Magyar Hovédség vezélésé

.Á kalmákjogálki€áró szi|i töÍVény, vagy a Vég.
rehajtóáE Vmatkozi rende e1nrondja ki a nyug.
á lmányúak Magy€r Honvelséghez laítcuását, az
eze| jáÍi jogoka| és köle ességekel' Kéri, hogy a
honvéde|mi Íniniszter úr nlézkedjen a nyugdíjas
kálo1ák' katonaizvegyek h€|yzelének Íok@oltabb
Íigye|emme| kiséléséÍe' a tapaszta|alok fe|do go
zására, a k|Lbok anyag ' pénz]gy ós kommuná.
|is szükség]ete]nek biztoGÍtására' és a hé|yŐíség
paÍancsnoko( v€ aÍninl a táÍn€alásra ki]e|ó|t kato.
nai szervezetek ezze kapcsolalG kóle meire],

Az éüizedekke eze|őlt meg|oga mazoitak sze'
rinl ma js |dyamabGan k€púse|jÚk a kózössg érdé
keit, vát@ó sikeekke| és néha kudarcokkaL is, KÍlar
|ásunkho eről ad a többség lí'mogatása és Ínun.
kája réVén kivivott tekinté|ye' szervezel egysé.
ge' Az idéze|ek ehetóséget adnak aíra s, hogy mér
|eget voí'junk akko lÓrekvéseink és a mára elén
élédményeink kózótl' Nem |ehet Íigye men kívü|
hagynia tárgya|ások, Viiák' egyezielések fo y,to
nGságál s a,láÍgy€|óasza ná Ü ól.'párLrer vszo.
nytr alapu|ó tirgya ásl készségét,

A2012 1}as évje|erÍette a szÖVe|ség számára
a ÍŐ priba1óte||' me|ynek soÉn ]gazodni ke| elt a
ÍnűkÖdésünket megha|árczi''civi| iÚvényt'el', vala.

mint lagságunk é|etv szmyait dintóen beÍdyáso i
jogá|lási tóruényhez', Egyesü|éle nk soísát meg.
hatálozó Új m űködés] Íe|ié|é|ek köVéte ményeil
' kevés Veszteségge|.'s]keíü t érvényésílen ' me|y.
bei dÖntó szerepel ]átszoltak a]ogiés más segí.
tó' inkénles tanácsadó nk, akik Ío]yama|can rész
Vettek az új jogszabá|yok kic]oIgoásában és ségí
tei|ék egyesü|eteinkét ezek éfuényesitésében.

Ez a munka az egyezletésen részlvevók szá.
mára is a ]ogkÖVetó Ínagatarlás és az egiymás i.án.
ti íe|e|Ősség nregnyi vánu ásál je eniet|e'

A joga|ko'Íásiícy€mát kezdelén. 20] 2.ben aggo.
da omÍna figye túk az ún ' 'jogá||ási törvénl, Vá|
|ozá5áró| szó|ó hírekei A ióruény,lefuezél kia akí
|ása során halározotlan kifejeztÜk Vé eményÜ n
kei' h€y nem várUnk Kj|Ön járandisagc(at.a ka!o.
nai h Vatásért és szolgá alérl' csak aa, hogy a dón.
|éshozik |ogadják él esküVe| lett vá||a|ásunkai
,,kű|ón|eges kózvo]9á|a1r'al., me yei a kahák é|e
lük ]b|á|d@ásáva is teljesílének. EÍe példáva szol
9á|hatnakiöriéne|mÜnk és kózelmú tUnk esemé

A ró|Unk és huiianoóinkri| szóLi lÖNény va|a.
mlnt énnek rénde eta|kdási munkí]a 2o13.ban szü.
net né|kü| ío y|atódoll a Honvéde mi]V]inisáérium
és Vezérkar hivata|c szeÍvei. va amini az Erde.
kégyéáető Fórum ké pV se|ói kozólt' Ez a munka
.em Vdt.,|akkclpós séta'' A kózösségér| Vise|t le e.
|ósségel nem éhetetl másra hár'lan ' eá maguka
Vál a ták a BEosz képvise ii is' akik nenrcsak a
beiegyzett tagok és egyesij etek' hanenr minden
katma és hoz?átartozi érdekében eme lek szól az
egyez|etésen és a tárgya ások soán'

E rnmdhatjuk, hogy á hatá yba |épett új jogsza-
bá|yok kevés vá|to]iatássa| e|ismedk és blzo€Ílják
a kaimai hivaiást Vá|laLik és a vo]l ka|onák meg.
be6(]]ését' A szÖVetség és egyesű|éle nek lé5z.
Vé|e]e az á|am íe adatok vá||a|ásában s - egyre
inkább kiterjed - a hadisíí és a he|yi hagymánlok
ápdása, a ku|túra, lryábbá a ',aktív időskoi', a szo-
ciá is és ka. tatív gmdGkft]ás lerü|eie e'

|lt ke| megem|íleni, hogy €lyesú|eie nk ném6ak
a katoai hagyományok kóVetésében, de a he|yi
kozÖsségek ''é|fé|ejtén., nép szotása]nak íe ÚjÍlá.
sában. Új közÖsségek kla]akÍtásában is |ortos sze.
rcpe1vá| a nak' A réqiók é etében |o]yamatc pÍog.
raÍnkén1szerépé nek a népda kórók, |afaBgók, nép
nr']vészek, hímzók, népi zenészek' népi été| ké9i
tésének és más he|yi szokások Íé]e|evenítesén€k
rendeaény€i' A kalma hagymányok ápo{ása me|
|eli ennek is nagy je énlősége lan a liata|abb gene-
ráció számára törlénó értékkÖzvelÍlésbén' Ezze| a
soko|dalÚságga| szé|esedik az érdek]ődés pro9.
ramja nkirántés sok hé|yen nem csókken, hanem
növékszik az egyesij|e|ek |élsáma,

Természeiesnek iartm' hogy az év énéke|é
sé| nem he|yenesíthétj ez a rÖV d Íras' Ez csak V sz'
szatekiniés a e|mÚ|t éVek, éVlizelek 1öíekvései'
ré' összevetésÜk a2 e|érl eíedményekke ' Gon.
do|atokat ébresz| a tavaszj közgyű és érléke]ésé.
hez, Va|am nt a ]óvő |e|adatainak, cé|kitűzéseinek
megje ó|éséhez' tevékenységÜnk loly'laiásához'
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Ertékelés és feladatszabás
A magyar embeÍek bíznak a hon-
Védségben, és a Szervezet erre
a biza|omra rászo|gá|t pé|dáuI a
tavaIyi katasztriÍaheIyzetekben
tanúsítcÍt he|},tá||ásáVa|' Idén Véget
ér az afganisztáni misszió' de
Magyarország kész részt Venni a
201 s-ben kezdődó új kü|detésben
is, és bruttó 10 ezerÍorintnyi i||et-
ménykiegészítést kapnak az a|tisz.
ti, il|efue a |egénységi á||ornány tag-
jai-mondta egyebek mellett Hen-
de csaba az éVes értéke|ő és fel.
adatszabó Vezetói értekez|eten.

A miniszteí az érlekez|eten beie]enletle: a koí.
rnányzat e|köte|ezetl ame||etl' hogy az új kóz.
szdgá ali é|elpi]yamode|| mega|kdasáva| m n'
denk megtaá|ja a magá métó he|yét' és ez
je|enthet maid Végsó mego|dást a jöVede|nri
gotokra is. Ennek bevezeléséig a koÍnrány
- a hfivéde|mi láíca vezetojének iavas|alá.
ra - mú|l szeÍdiin úgy döntölt' h€y az altisz.
li és a leqénységi á||o.nány havonta bíuttó
10 ezer forlnt kiegészitő jutta1ás1 kap. arn
összesen 1'8 rni |iá|d jbfinlotje]ent 2014.bon'
Ea a töíVénybe Íog a]t ]lltatast e|ószöí már.
ciusban Vehel k kézhez' de ianuáró| vissza.
menő|egesen iáí' Az intézkedés egyébkénl
a |egénysegi á||oÍnányná| át|agcan 7,2' míg
az a|Iisztekné| 5'1 száa|éknyi i|letménynö'
vekedésl je|enl' és mintegy 12 ezeí 600 kato.
nái éint kedv€zően' ..A kormány a2 inlézke'
dés kÖ]tségeil á||]a, és e|köte|eze1\ az U;) köz.
szo]gá|a|i |akáshi|e|.pÍogmm VégrehajtásáVa
kapcso|atban is' de még keÍesi a megfe e ő
lechnikai megoldásokat. így a kmkrét be]e.
|enÉsek kesőbb várha|oak,-túe hQ2A' az'a|
eqyu|t, hogy még idén szímdni lehet ezekke|'
Ez az intézkedés - Hende csabaszefint-
sokat |esz ma]d a hivatásoc á||oÍnány anya.
gi biáonságának megieremiéséért, és meg
Íogja o|dan a katoracsa|ádok |akhatását is'
|dén egyébkénl réng€leg fontG Íe|ada|a |esz
a honvédségnék. pé|dáu| az éVÍoÍdu ók kap.
csán' 20]4'ben Ünnepe|jük az e|ső Vi|ághá.
ború kilÖrésének századik' MagyaroÍszág
NATo'csat|akozásának |izenölödik' az Euró.
pai Unióba va|ó bé|épésének tized k és a Vas.
Íüggöny ebontásának huszonÖiÓdik évfoF
dulóiát'A miniszlorszerin1 dénVáÍha|ó' hogy

Veg|eg rendezód k a harmadik 3D's rada| Üg}€
is' hiszen márciusbán adják á| a koínp|exumol
a hozzá tartozó Új |ak|anyáva| együii és az éV
Végénszá]|ítják|eazdasz partnerek magáta
|okátort' amive||e|jessé Vá|hat a lúagyaíor.
vágol és egyb€n a NATol d|a|mazó radar.
há|ó' A k|(]|delés€k]€| kápcsdatJan aa rncnd.
ta' hogyje|en|eq mintegy 700 honvéd te|je.
sÍtszdgá|ato| kü|íö|dón: Aíganisztanban' cip.
rusm' NyugaLszahalában, Kongóbar. Ugan.
dában' |\'{a|iban' GÍúziában, a sínaJészl.
geten' Kcszovóban és Boszn ában ' 'szöVel
segeseink ÍendkíVÜ| nagyra értéke|ik mindaá'
amit a slabi|i|ásérl te|t közös elóíeszílésekhez
hozzá tudlunk tenni'' - íiiae hozzá' Fonto6
íej|emény ezen a lélen' hogy az év Vegén b€í+
jezódik Aíganiszlánban az |SAF kú|detés.
és a Ílylatasró] _ ma még - nem ehet tud.
ni seínmi biao6at.Tava|y egyébkéni nagy Vá|.

|ozások Vollak az aÍganiszlán misszióban:
hazahozták a tartoínány újjáépítési csopoÍ
tot (PRT), a kabul íepülőlé| őre t, Va|am nt a
tr/]i.3s.ós he ikopteíkképzői cs.pon(* is, visza
má| |dyik az í)' az aíszág qjáépíléséVe| fog
|a|k@ó mű\,€|et e|őkész(és€' ameiy 2015 ianu'
árjában kezdődik. Ez te|jesen mas |esz, mint
a mclani kü|delés' és még rengeteg íontG
kérdés Vár Üsziaásra' de a2 e|mmdhatÖ, h€y
|V]ag}aroÍszág miniegy 100 íó!€| 'kész és ha|
|andó', részt Venni az aíganisztáni békemű.
Ve|etben _ mondta egy újságíroi kérdésre Vá|a.
szdva Hende csaba' ''RendkíVÜ| |ontosnak
neveae a Visegrádi ofszágok közös harccso-
portjának |étrehozását' ame|yben több Íoí!
|6 tenj|eten Vezető nemzetként számítanak
a magyaÍokÍa' A minisÍerszin|én sjkerkéni
értéke||e a Gípen.szerzódés ÚjratáÍgyalásal'
mive| így sokkal kedvezóbb anyag kmstÍlk.
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cióme||ett, jobbkihasználts.igga| rep!|helnek
a vadászgépek. Ráadásu| idén "még maga.
sabbsz ntre|éphehel.,' hiszenaze|óbbeín|i.
tettek Ín att ÍésztVehetünk Szovénia |égte.
rének őzésében ' és küszöbön á||a ba ti |ég.
1éí biaGÍtasának kÚ|delése is''Az e|őzó év
keínény munkáVa|le|l, és a honvédség újra
bebzonyította, hogy minden kórÜ|mények
közötl |ehet lá számílani,,. mmdta Hende
Csaba' hozzálévei tavaly kél lermésze|i
kalasarófában, a rnárciusi havazáskoí és a
nyár e|e]i áÍVÍzné] s he ytaLltak a katonák' Ez
ulóbbit nagyoí' sike|es kü detésnek nevezte.
hiszen a kalonák a |egnehezebb he|yeken Í0í'
dil(ttak meg a ''dolgok ál|ását', és ha kel|ett,
a Víz aLatt iJbaák meg a gátakal' vagy íekoí.
didő a alt épÍtettek fe 1ö téseket. Tava|y lovább
javu|t a hmvédség gazdá|kodása' miközben
je|enlősen csökkenl - az azl ínege|ózó Ahez
képest - a kö|lségvetése, So|,'at tetlek példá!|
a HoNédkóÍhaz konszdidációjáérl is, igy az
iniézmény te|jesilrnénye 1 7 szíza|ékkal javul'
mÍg a hiányl' ame||ye| venék a kóÍháat. a
Íe|ére csÖkkentették' Fontos eledményeke|
hozott a hadiiparaz E|Zí' kÓzfernűkÖdésé.
Ve ' így az árvízi he|yzeiben máÍ rnagyaÍ dró.
nokat is be |ehetet| Vetni' i|letve a nemrégi.
ben bemutalott mobi| |abor ls Ígéreles Üzlell
lehetőségekei kíná|- rnondta a tárcavezető'
szer]nte kÚ|Ön szót éÍdeme| az önkéntesiaF
ta|ékcok bevetése' ami bebizmyította' hogy
ez áz új képesseg é.demben l€sz h(zzí a hm'
védség munkájához és komo|y segíisége|
je|entéles he|yzetben az egész oÍszágnak
Nilint kieme|te: ÁderJánc koztisa&ígi elnök
|evé|ben kÓszonle meg a ka|onák munkájál'
míg oÍbán V]klor min saeÍe|rók arra kérte
Hende csabát. hogy szóbantolmácsdja e|is'
meíését a lavalyi |e|jesÍlményükér1. Egy nem.
régiben készü|t rcprezentativ közvé|emény.
ku|aláson kideú|t egyébkénl' hogy a meg.
kérdézettek 99,5 százaléka a honvédséget
e]íogadhatónak. ]ónak Vagy kivá]ónak érié.
kelte' ,,Ez a kvinlesszenciája az e|múh éVnek,
ez a ]avu|ás a közmegÍté|ésünkb€n a leg.
méltóbb eIisme|és az e|végzetl nrunkáérl.
h szen az adatsoí aa mutatja, hogy az embe.
íek bíznak a llagyaÍ Honvédgigben' hang'
sú|y@h'A rÍinisaer em|ék€aebt hogy a mc$
laniugyan Vá asztásl év de,,a honvéde]em
Ügye nern négy esaendókíö szó ' ezért doI.
goznike||idén is' ahooy eddig''' ''A honvéd.
ség nemzeti inlézmény, ezéí aa kéíem és
Várom' hogy a Vá asaás kampány1 íninden.
kilansa ezen a neÍnzeti inlézményen kÍVü]'
mindenkinek köte|essége (..'). hogy tartóz.
kodjék egyenruhában nemcsak a kampá.
nyo]ástó|, demég aVéLeménynyiVánitástó| is''

FoTT: RÁcz TÚNDE (HoNVÉDELEM'HU)

Sorsunk fö|é hajo|va
A l zenhal éVnyi e nöki l sáség lapaszta|atai
ésa mctanitisaebbe|i e|nökifunkc óm Íe|
jogcít, sót kote|ez is a legíontcabbnak |ar|oft
1émákhoz \,a|ó hczzászólásm' A BEosZ slra
tégiáját, laktikai |épéseit, a apszabá yát. szer
vezel s|ruktú ráját, a Vá|asztásj e]őkészüle
lekel mGtanában meginl sokan vé|emény€.
zik, Hozzáér|ók, ióakaíók a|akítják, Íoímáliák
'ők a közösséget fe e|ósen vá||a|ók-. meg
o|yanok is' akk csak úgy be|e bele szó nak
a szöveiség é|eiébe, öka közösséget e|Vi
se|ők' Ekózben néhányan megdicsóü|nek'
néhányan megséílődve |é|leá|lnak. sokan
ped g rneg sem szó|a|nak' A BEoSZ sorsa |öLé
hajd\,á én cslpán néhány. á]ta|am ÍonlGnak
tartott kérdéshez szolok hozá' a gyökéí és
a jöVókeresó ember igényéve| és jogáVa], a
növekvőtehek közös Vá||a|ása és e|Vise|é.
se éídekében,Ta|án a |egÍonlo6abb' és ezérl
Viszony|ag sÜÍgősen e|dönlendő kéídés a
BEosZ je enének és jöVőjének kérdése Ma'
2014 e|e]én a szöVe|séget még m]ndig az
|GEN.ek' és nem a NElv].ek tart]ák össze'
|GEN a sikeres mÚ|lra, a közös cé|okra, a|ap'
e[€ke: szereljük hazánkal' hivatásunkat' nem
Veszítet|ük hitünket ebben a nagy szervezet.
ben' TegyÜnk érie' hogy ez így is maradjon|TÚ|
Vagyunk sok.sok nehézségen, Visszavertük
az éÍte|mel|en tamadás.ka|' megőriáük a füg.
geilenségl:jnket Úgy, hogy közben (25 éVe.
sek ]eszÜnkl) pdiüka] pártokjÓ|tek.men|ek me .
|e|tÜnk' Íe|et|Únk' Ezt ke|l tenn] a jövóben is]

UgyanakkoÍ a szove|ség egzisztenciá|is
k szdgá]tato|tsága nem sd(at VálicEd|, sőt, az
utóbb éVskben ron|ott' Ezért m ndenki]obban
jáÍna' ha a két szervezet, a BEosz és a
HoKosz végre Óssze|ana inajó' Össze'
jÓnne|) Va ahogyan' Egyesü|nel TársuIna?
Ennekmég a Hl'4 is örÜ ne:takaÍékosabb egy
szeÍVezete|,,támogatn].'. egyszeÍ\€z€t|e| ke|]
|áÍgya|nistb' Egy nagyobb szeÍveze| kÖny'
nyebben szeÍezhet tíínogatókat, erőssbb |en
nea képvise et' egységesebba nyugá||oíná
nyúaklöbb ezres lömsqé. te|jes€bb |enne
az oíszág.6 leÍedettség. Ke|| egy közös e|nÖk
ség, pé|dáu|3 3Íő' és mehe|amunka'Gon

FELHÍvÁs
a 1 % fu|aián|ására
Tisut€I Be|úÉn&Baitá|sl

A *öVelséonek a gléiv n|ntsíájumiláioqalásoi. a laodim
és a egyB'!bl.* bosáqáml','yqi h@áián,{á!án kfuú' gi.lé
6g}€!€n aí'yaqilMága snáyi Íj{gleldÍadó l 9t-AB* Ísl
apr'{Dól boi'É eeg A szü'*ó! núó(B' Ídlébl.t a B
da*\€kelfo oft lásrégbní6á! aÍeqáÉsdó''boi'l'ó.d@!
biáosihalj4 A2 1 %ís ál]n á!án. m yafalé$kslnEh.sóld€rÍi

@knak Wi |g|Ed*gúk' a{k o yai idvedelsmd rcnddke.
elq aúy @|Élyiió€d@ddb9dká tód*ü, TáT.qa.

do]jálok meg ]tt is' és on js, és Vá||a jálok íel ea
a cé t' Pár éV mÚ|Va máÍkésó |esz|Ha most
tavassza| nem jön óssze' meí kevés az idó.
készÍtsé|ek e|ő a lÚziót az őszi hónapokra'

operatíVabb V€z6tés szükséges a BEosZ.
ban isl(Eznekem is nagym nehezen menll)
N4egóííz!€ a regiók he|yél' szeÍepél' nóve|.
ve a régióvezelók tekinté|yél, jobban támo.
galva a munkájukal, |étre keLlhozn egynem
vá asáott,József., sgy az e|nökség á ta| meg.
bízo|t,,|örzsfónókke|... akik ke||ő koTpetencl.
ává| értéke|nek' sz€rveznek, kapcsdatokat
épilenek és tarlanak Íenn, m ndeÍó|pedig
beszámonak az E|nökségnek' Az E]nökség
pedig negyedévente dónlsön a SzóVelség
éVközi nag}obb Íigye|met éídemlő ügyei.ó|'
így ked|hetnének még köze|ebb a tagegye.
sü|etekhez a szöVelségi úgyek| Fon|o6 ebben
a ínunkában a Hir]evé|' de ke||egy ú] hoí'Lap
is. a kö^el|en, gyoís inÍoímációáíám|áshoz'
oda és Vissza egyaíáni| A2 éldekeqyezte.
tésekrő|, az |dősügy Tanács levékenységé.
ről. a Vé eményezésekrő|' aszakérlőimeg.
bevé|ések dönléseió|' vilaiíó|, a BEosZ á||al
letl |épésekíő] azqna| iníÍmáhi ke|| az egye.
sÚ|etekel és a tags{igot. A |é!íehozandó ,,tözs''
képes |enne rá. így a2 ő munkálkka|is lisz.
|ában |ehetnének a szeNezeteink'

E| ke|| érni, hogy a TagszÖvetségek e|loo.
a hassák nréió helyüketa BEosz'ban| Éz
szervezet ' pro|oko]|áÍis és pénzügyi kéÍdés is
egysz€rÍe- csökkenhessenek pénzÜgyi hoz.
zájáÍu|ásaik' nőjeneka BEoszr is szdgá|ó
pfogramja k' |egyenek közÖs BEosZ.Tag.
szóVetség rendezvények' És ke|| egy o|yan
e|nók' aki kép€s ez| Összeíogn , aki akaÍ |en.
ni érte, tapaszta|t és kÖve|ésÍe mé||ó sze.
mé|y ség! |tt mo6| meg ke||á|lnorn' mert Ía|a.
dat ugyan még |enne bőVen' de masiennyi
is e|ég |esz azt hiszem. Vigyázó szemÚnket
mos| vessúk a BEosZ'Ía| Gondolkodjunk!
Gorrdolalainkbó| szavak |esznek' majd sza.
Va nkbó| iettek: csak így érd€mes|

s|Pos GÉzA NYÁ'EzDs'

6Íá'sD'v@ú'*ledsuíÉotzd!éÍíúófu qprdéséE'a]ö.s
dolíÍd Éúdr.2ó lói'yleg€ á|omány'l.l'Et' a nyÚgátrni.
r''jÉr qym'€M! fuloEiB! iffie.iE* é. wtszálitl

Xéiúk eorá' ár kEk loílG a 9erezBl á he' a hoi!éde
|ám ádBkábén €gzfi huitá' a haqym{iyáp.bs, 3 nylld |t
n.nyú ldmárédelMdslfu' kózó69j! óé,zgtoÉla a 9ó]€1'
s4 mitdja m&ódé$' a d'ez'Á|}d( a Ü.F!l!*giltm
|á. iEgbÁása áiÍliil( biü'idernd( éo9É6]áé|' .€tt€ ker
iél n00 gysml€i' rcroúikal és ismÍdsik.l' iBlöjáknsg rer

B6l|áÍs| Egyesü|e|ek oBzágo6 szóvebe.gét
^dó6zám:1qm95$42

Bü6,"|,,,^',



A kultÚra elismerése
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A nemzeti hagyomány megtaÍtó erő, a
kereslény erkö|cs iránytű, az egyén és
a közösség harmonrkus egysége men-
tóóV' Ezek a ku turá is javak ír]entenek
meg m nket attó|' hogy arcta|an, mani.
pu|á|ható 1ömeggé si|ányodjunk - mond.

1r&
{,

ta a honvédelm táÍca kózponti ünnep.
ségén, Budapeslen Vargha Tamás, á|]arn.
litkár' A magyar nemzeti ku|lúra egyben
eUÍópaiságunk zá|oga is. 'Ha a magyar
sze||emr é|et nem mulat sajátos - Vagy.
is nemzeti-eróÍ' s értéket' miÍ@ja jndo.

tF,
{

i',i .,\

&

kdni az egész nép okátjogál a saiátos |ét.
keretre] nemzeti önállóságÍa?'' _ idézle
| |yés Gyu|a kérdését Vargha Tamás'

Nem mondhatunk |e tehát a magyar
érte mjség nemzeti kU túáteremlósze.
repérő|és az emberként |étezés' az é|et

m |yenségének és m nósé.
gének ku|túráiáró| sem' A
beszédet köVető zenés és
píózaj bemutatók után Var
ghaTamás és dr oro6z Zd.
tán a|lábornagy' a Honvéd
Vézérkar főnókhelyeltese
adott át eIismeréseket'
, A díjazoltak a szo|gá ati
Erdemje, i||eÍve a Honvéde.
emért Kilüntető cím kü|ön.
böző Íokozata ban részesü|.
tek, rnások tevékenységét
pedig em|éklárggyaL, e|isme.
]ó ok|evé||el, I et\,e MH Emiék.
éremme| köszönték meg'
Kioszlották a Honvéd Ecset
dÍjat és a Honvédség és Tár
sada|oín Baái Kör Tóth Zsig
mond em|ékp|akettjét ]s.

FoTó: KBASZNA|.
NEHREBEoZKV MÁBA
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Doni megem|ékezések
Doni megem|ékezésekÁz MH 12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred képvise|ői Budapesten, Győrött és szom.
bathe|yen hajtottak Íejet a dm i áttörés 7'1 . é!íordu |ója a|ka|.
mából rendezett mégem|ékezéseken' Megem|ékezés Győ.
rött.'-A budapesti közponli megem|ékezés me||étt a laké.
taezred katonáije|en Vo|lak a győri, Városi rendezvényen
is, ahol- az evangé|ikus oréglemplomban a Honvéd
Hagyorrtányőző Egyesü|etszervezésében em|ékezek meg

Az embeÍi tÍagéd]ák Íe Ü|írják a hatá.
rokat' Hejce község népe egy ember
ként Vefl résa a mentésben, pé]dát adotl
emberségbő|, segitőkészsé9bő|, szo|i
dar]tásbó - mondta a hejce tragéd a
nyolcadik évfordulóján tartott megem'
lékezésen VaíghaTamás' Nyo]c éVe máí.
hogy a sz|ovák légierő e|szenvedte 1ör'
ténetének Iegsú|yosabb katasztróf ájái'
2006' januáÍ 1 9.én ' az esÍ óÍákban Kas-
sára tartva' eszá iás közben, a Bor
sod.Abaúj.Zemp|én megyei HejceteIe'
pÜ és fö é magasodó Borsó.hegynek
Ütközóttés |ezuhantegysz|ovák An 24
eslípusú repÜ|őgép, afedé]zeién Ko6zo

a hét é'.,tizedde| ezelőtti eseménvek hősi ha|ottairó|' Az isten.
tisáejelet követően Bozsóki Attila a|ezredes, parancsnok.
he|yeties koszfi]zta még az e|eseitek em|ékm|]Vél' szorn.
bathe|yen a Váro6i önkormánrzat' a Recski szöVetség Nyu.
galdunánlú|i szeruezele és a szombathe|yi Egyházmegye
á]ta|szervezett megem|ékezésen' a pápai keresztné|' Ágh
Péter országgyÚlési képvise|ő, a Honvédelmi és Rendé.
szeti Bizottság tagja em|ékezétt meg a doni hősökrő|. Az
ezled nevében iit is a palancsnokhelvettes koszorúzott'

A hejcei tragédiára emlékeztek
Vóbó| hazalérő szIoVák békeÍenntartó
katonákkal' A szerencsét enségben
negyven ketten Vesztették é|etüket, csak
egy tiszt é|te tú a becsapódást' A gép
IezUhanásakor 800 méleres hosszú'
ságban és 30 40 méteíes szé esség'
ben elaro|ta a íákat, majd afö|dbecsa'
pódott' darabjaira szakadt, kgyu |adtés
klégelt' A roncsok minlegy 1800 négy.
zetméte res terü|eten szóÍódlak szét az
eídóben' A tú]é ő katona te efonhíVás.
ála példás összefogássaI azonnaI meg.
indult a menlés, a munká|atokat azon.
ban nagyban rnegnehezí1ette a hideg
időiárás és a ba esethe|yszínének nehéz

meg kóze|Í1hetósége' A Hejcén íe á| ított
em ékműné azóta minden éVben meg'
em|ékezést és koszorúzást tartanak a
szeretteiket eIVesztók, a kalonalársak,
a sz|ovák haderő és a Magyar Honvéd
ség Vezelói, ||etve a mentésben egy
kor résztVeVők és a he ybé iek' Hazán
kai idén Vargha Tamás' a honvéde|mi
tárca parlamenti á |amtitkáÍaés dr' Ben
kő T bor VezéÍezredes, Honvéd VezéÍ
kar főnők képV]se|te'  Mart in G|Vác' a
sz|ovák Kóztársaság VédeImi m nisz'
tere beszédében azt mondta:a sz|o.
Vák íegyveres erők ta án egsötélebb
napja Vot a 2006'januáí 19' A tárca.
Vezeiő köszönetet mondotl a mentés'
ben rész|Vevőknek, és kÜ]ön kieme|te
Hejce Iakosainak önzetlen segítségét
a nehéz órákban'

(HONVEDELEM,HU)

7Bü6o|o,*o



Kell egy szervezet...
A 25' éves évforduló elé

.Nem Vagyck Vá|am ióLFeÍikém de bi'a ak nagym.
hogy a BajláG szove1ség |ét@jÓltének korú fré-
nyeirő i'já. Eméksze|, h€yhányszá|on' merny
po it]kai, ]ogl, sz@iá|is szá lanU|mányozisán' nem.
zelkózi tapaszta atok Íe|kulalásán á1 ke| e1t é juhi
oda' holy mindénkijó értsé. miérlke|égyszel
Vezét, Miéíl ké||enék d égyésüjetek, k|ubok. baÉ
t] táreaságÓk, miéd ke! a Ba]lá.s szó!€|ség? Há.y
ember| kúdtürk szet Európába' hogy tar! má.
ny@zák a kü|Íó d 1apas2ta atokat, h@anak haa
haszná|haló megva|ósilhalóólletekél méÍtmeg
Vdtaza€ sfreÉs hcgy a széto]csdt pdilika ' szo
ciá! s és é]dekvéde|m strlktÚra ulán ke egy szeF
veze|'amw|amjrdenkdjkaloai hwédehiveze.
iés kondyan *ámdn fud. Nézd meg mi6odaeÍed.
mény' hogy ma 1Í tarunk Van egy é elképes' sze!
Ve2en eró a honvédé|em, a kalonák érdékvéde|

Ezekke a szavakka|íoqadta Kárpá1 Fererc,
vdt honvéde|mi miniszt €r azon megkeÍesésemeÍ,
hogy ósszeqezn ke ene a meqa aku ás 25' é!íor
dU ója kóze|edlén a Ba]lárs Egyesü|etek ore2ág6
szóVe|sége |étÍejóttének köÍi]|ményéit. a Viha16
idóket a 'egyenes bés2éd.,. a tórléne m Vá|óság
1a aján Ezl szoLgá Va kivánok tÓíéne|mj aVa|ó.
ságo a|apu|ó téryek ósszelüggések szemé yes
1apasz1a|a1ck birlokában néhány gmdolalot fé|fr s
sjlen . rógzíeni Vagy e éddig smérteke1 és dTkÚ
menlumckal kiegészíteni

A szóVe1*g negyedszeadG tÓrté|ete egv sike.
res töiéne]m mü, am]i egytöriéne mi1ordu at kény.
szerílet ki, amit a ben|e résztvevó erók, szerve'
zetek és szemé|yek bÜszkén Vá|a|hahak'Bizo
iyGai. máid 2 éV'ío|d!|ón e összegzésre érén
gmdo]álok me.lé. e emzik á kezdeiék és a meg
telt ú| mirder ]e|entós á |omását. Ehhez kapcso.
ód@ én a mega|aku|ás néhány kónjlményéÍől kivá'
nok Vé émény,l a kohi, a akkdi honvéde|mi Véze
tés szémszógébő né2ve ésámagám mjnt,,egy
kálma a solban., tapasna|a1ait é mtrdÉ,

A25 éVioldu|óhoz kóze edve mGl kirá kozik
az a kaLm aÍB hoqy ezl az eseménysoÍl a va|ó.
sáq6haza és n€ mzetközi vis zonyok 1aVá b an is
mégÍürösszfik, hogy szlán ébegjen e|óllÜnk Fe|
leheljÜk á kérdésI' h€y miér1 mikTr. m yen szá.
dékka|' hogya| ]Ótt étre a BEosz) Men|yneyd\ ez
spml'in, a U|Íó| jÖVő kezde ményezés me nny re laiá .
k@dl a hwédelmirez€1és szándéka !€l? Mennire
ldt ez ion1c téte a honvéde ml po it ka, a katona
pT] tika kéÍdései kózött? Ném széÍétném sem |ebé
Ts ü|n i. ser tÚ |bécsÚ . á szóVélség |é1É]ótlét' á ló.
1éneh @ óság kóVete| meg, h€y az igaza1keEs.
w készÜ|jÜnk a nelD€dsziad tÖnénelérek kdszÓr.

A rendszervá|tás dilemrnái

]987-88-89.es éVek nagy1ór|éne|m Vál@áso.
kat érle lek Eutbpában és haánkban' Fe üu]t ma]d
h nebn megszúnla  kétpóLsúViág ,  U jnemzet
kóziegyÜltműkódésj éLVek, íéndszéÍekkeiékéél
re' a szovietÚ i agón á]a é5 mé|y Vá|sága a ieüú||
ségekielerósódésérek Veszé|yét hordoáa magá.
ban, a Wll szo a sta dságokban e|indu t eqy mély
és é gyl-é széÍVezelté b b démokralikus ála|aku ási
lo yámat, GoÍbácsTV megh ]dété d Ú] biztTnság
pTlitikái a|ápe Veké1 Tóí1é.é|m ké.yszeÍ Vo1á
vá t@ások m nden rezdú ésének Í]gye emme| kisé.
rése a reforméÍlékű iá.sada mi Változások meq.

1élé e. a €.d9efoá Iúis békés megddeának b z
1osi1ása Ha úgytetszik' nagy dó\tanÚ és rész1.

198H9.benakaloa Veze1ésjó ézéke[e hcly
egy sor kérdésben épnike ' ekkora hadseréget
az enyhü és íolyama1ot áfua, enny pénzbő iénn
|ar|an ném éhét a oÍszág leherbíló képessége
péd g Végés Ezkbén & é@kbén beindu t a Magryar
Néphadsereg hcszú táVú 1ejesztéséi cé|zó e|ő.
kés2i1ó munka' LálVa a Íejleszlés és aiennlartás
kó||ségéi közón hala mas e| éntmmdliGt, ézéke|
Vé az Trság gadáság] ]éhétőségé1 ludva az új b z.
toságpdilikapeÍsp€ktiúájátlépnike elt M€kezdtuk
a HaderőIefum e ókészilésé1' A Vezérkar számi
tása , a pénzügyi |ehelcégek és a nemzelkózi kól+
e2eltségek nehezen á lak óssze' 1 988 Íebruárjá
ban Fé]t Györggye]. a KB újlitkiráVa|, és Gy!Íc
zá Lá9 óvá|, e o6zággyű|és HMVédé m B zott
sága e nókeve M6zkvába se menlúnk'A bemu.
latkozó át €alás a|ka|máVa tájékoztatluk.]azov
minis^en, hcqy a hadsereg reiorm]ára készÜ|Únk'
Kérdésünk Voll hogy az ú] gorbacsovi b ztonság
po l]ka tÜkrében h€y |át]aa szóVétséges hadsé
Íegek peÍspektiváiát, Meg|epő Vá|ászl kaplÚ.kegy
naqyminiszleráispénumeőt|''Enmégezennem
gonddkoáam, de egyel tudok miné| nagvÓb egv
hadseÍég anná jobb,' mod1a e2 a..nagyeszÚ,,
min sz|er Eze| nem sTkÉ ménlÜnk, A magyál kat.
na Vezetés sok-sok kÚ ]ó|dj llal ]klalo1t be a pÍog.
amjába' kóae hazárkh@ haso ónagyságú á la.
mokba s' mint Finnqszág' Hol and a I/i inho tanu|.
mányoáuk a némel, az 6ztlák, a dán az o asz
a svájci és más oÍs2á9ok hadrend]ét, struldúrá]ál és
kózté a éÍdekvédé ém' érdekképv sé ét rendsze
ét, A íinn és a hT] and tápaszlá alÓk sTk segílsé
gel adlak a 'magyar modeL|' kia|akitásáh@' A 1inn.
o6záq de egáció Íagja vo l Ke emen JózseÍ Libd.
nok is akikésóbb a BEosz e|nóke en godom
sok hasz.c lap$zta at Égádt meg ná|a s' Jóma
gam a NszK pal aménli ál|aníitkáÍáVa ti€yá|lam
]yen kérdésekben ezsemVol haszoia an Me!
elte néhány kattra at|asé is seqitelt ebben a mun.
kában' [,linden é elképes tapasaa alo1 fe haszná|-
tunk a sajál slr!klúra Váasztásunkhoz a2 egye
sÜ elek és k|ÚbTk óná ó szeÍVezód.Ási s2ándékait
áfua és segítve Féí]asan be ke | €| an ' i yen fe|.
adatckÍa Jordu aiokra nemvc|iunkle|készü re ezá1
minden énékelheló irJormáclóra szi]kségünk Vo]l

A megddások keresése

A szezefl tapasnala1ok jó] | eszkedte k a néph ad.
seÍeg ]e|]es álépítésének munkáa]aiba' ]968 óla
ném Voll pol t kai á |ásfcg]a ás a hadsereg hGszú
1áVú fqLesztésé kéídésében' másrészt a2 oÍszág
gazdaság teheóíó képessége á íéj|esáés és |e.n.
ia rlás a rá nyán ak kib írhatal|ar tozu ása' a b]zo.
ság újleJ.gása a láEada|mi vá|tozások |endÜ e.
Íe a hadseregben dÖntó Vá|t@ásckén kiáton' Nem
hozon te ]es ánórés1 az a kocepc ó, |ro!y néhány
éVe ú]strlklúÍára ténünk áta hadseregbé.. hogy
csókkentgetlük a Vezetói szelvezetéke1 és a ét
számo|' Nem csókkentgetni, |ranem egyszerve.
ze1ében |egyvezelében, sze|lemében m€gú]U ó
kjsebb és koÍszerÚbb szinvona|m tartható hadse
ré9 |étrehozása Volt a fő ie adat' Ezt -"íősftene a2
Új a kdmá.yG Íénd' a gadasági1á6a*'9ok mege
lősódése á c v |9eNezéték je|én1óségének nóVe
kedése a párt é5 k|sz szeruezetek munkaheyek.

Íó Vá ó k szÓfu ásá' áz édekvédélmi É.dszer 1e -
jes á|a|aku ása Azúj|á6adam he|yzet, újmeg.
o|dásokal kóVele|t a hadsereg éle1ében is' Ezekel
a Vá|toásoka1 a megszÚnl pdlikai, édékvéde|n
stÍÚklúÍa és Ú] éldekvéde mi szefuezetek .é|kü
nehéz e1t Vo]na kivite ezni Ereziúk' ke Iegyszel

A hovéde|mi mirisaér umnak' a ka]oaiveze-
lésnek' ebben az idóben hármas a|apkÖvele|
ménynek ke |e1 megie|elnle:

a nemzetközi és hM| p.l]t ká . gadaság , b z
lonsági Vá|tozásTkra pozitiv mego dásokat ke |e1i

meg ke |e1l szervezni a hadse|eg áta|akitá
sál é só lépésként a hadé|őreÍorm e]ső su kavá
ban 30 000 íős.sókkéntésl kéL|ett éVézénye|ni

fr indékózben |en. kéL]eti1áÍlani a hadsereg
hadrafoghatóságát' 5zervezetiségét. iegye mét
Ezze b áositva a társada|mi á1a ak!]ás zavaÍla.
|ansáqát, a békés átmen€t lehelőséqél

Nem kis ié|adal és fe]é|ősség háÍu]l a N'lagyaÍ
Néphadséreg hivátis6 á |mányáá'Tiszle|eli]kle
|egyen modva becsü elte| he|y1á nak e nehéz dók.
ben'Azvollalő kérdés' hogy agerince| atisá.
karl megór zük' ne b zo!,la anoclm e ' Uqy go.
doom, hogy ezt sikeÍé|odottlk meg' oÍ ásiá o
mánymozgás heLyórségvá]lások, szervézetj vá
tdá€ok, a hadse|eget éÍt kÚ|só és be|só támadá
sok e||enére' a hadsereg slabi pontVo1a Íend.
szeNá lozás nehéz órá]ban Godo m a kü|só és
b€ só támadások mi]yenségét, mennyiséqét nem
ké | bemulatn ' Ezek a lámadásTk nágy Vihár1 káEr
lak' pó és kmtÉ dé a mérlékádó á|ápháng mé y
ségesen e íté|te a Íe színÍó|szó|ó sus1Ólgásokal
nem tud|a megbontania h va|ás6 á|omáry egy.

A kíbontakozás |épcsóíÍ€i

1 989 iszére' soB a aku]|ak meq a hovéde me1 a
ba]láBi sze| emet, az é.dekvéde mel' a nyugdijas
életelféftő és Védő szeruezetek, klubok, egyesü

Az a|!LÍó] 9ereződő c Vj kezdeményézésék sür
gették a kaltrai Vézetésl' hogy á2 egyésÜ étilór
Vé.y sze|emében i € a io] á|]ást' mond]a ki' h€y
mjben segíh a ú] szeeezelekei En.e e váÉsa lb é.
jük' |gM En Herczeg onónak, amiktr aje|só reze.
tés b zonylalan ság ál ie szegel V sszaem ékezé
sében (ABa|assiBá|itBajlálsiEgyesú|e1lóÍlé
nete' 7 o]da )' de ebbe. & eselben a mér ege|é
sj idó szÜkséges vdt' hogy nagy jogi, a|ko1mányo6

]989 decemberében ]8 újbejegyzelt szerve.
2el Vol a hadseregben a hagyományGan a mÚve.

B.Jtót6,k'L,!



|ódésl inlézményékben miikódó.yugdias k|Ubok'
jeqyver.ém k ubÓk mé élt krzben ioly,l a Had.
eróÍefüm VégÉha]lásá. a m n]saér um 85 Jós k a a.
kitása á páÉncsnokság és a vezéÍkar álszefoe
zése. á bécsi haderó csókkentési lároya ások, a
szov]et csapa1kivsás lárgya ásck a MHsz, m nl
a lronvéde|m neve|és fonlG bástyá]a ála akitá.
sánakgyólré|mes frLnkáala a romár a fora.
da|Tm eséhényeinek 1 gyelemme kiséréseslb,
csapanagoza1ban ped g azáls2ervézés. a disz
|okác ik kapcsán ezrek. lizezrek keri]|tek ú] bec6z
1ásba, új he|yórséqekbe ugy nyÚgá||mányba Ór .
ásl nymás Vdt a hivalásc sa . t szhe yeíes] á||o.
mányon és csa ádtág]aikÚ A tisz1és liszthe yet.
lesikalbó kjvá1akná |akás sz@á|s, á1képzésl.
a csa ad1agok munkába á |ításának gyerm..kék
e he yezésének gondjai sokasoltak Ezek ragyo
ÍeszÜ 1 dőszakol jé e.tehek a csapatok paÍancs.
nTkságainá ' a szemé|yúgi és nwe ésl szerueiné '
M ndezek ésszerÚ kwdiná|tságának b zl6i1ásá
Élendeetek u1asitásoktucatjatke]leltméga
kotn ' kózigazgatási re|dbe |eszlén hogyávég
rehajtóknak eg!€neke gaodás pmljak Azézé.
ke]heló s2@ á| s fes2Ü lségek e|y|rílésére |élre.
holuk a neve|esi szeryekben a szo á pd t ka cso
poltoi es munkatáÍsi garnilútrijál Min szteri dó.
tésse a sz@]á s oondok azTnná| enyhitéséE 40
m ]lós tőkéVé|létíehoztUk á szrciá poiljkajA|a.
pNán!,t Ezéknek á Íe|ádatTknak a kjmunkáásá.
ban, mégva ósitásábán bizoy tóbbször ny |ván
VaLóVá Vá|l azon h á|yérzeleÍósódése holy az
édékvéde em mian is ke|| egy szefuezet' ame|ybd
meri|en ehetazazonna| Visszaigazo ások élde.

A kátÚa ÍeLsó Vezelés abba. vdt ádeke l. hogy
a so]^iÉnyú tevékeryséqbe aok e]őkészitésébe
és seqitesébe, a honvéde ém ügyének'abájtá6
sze |em eÍósitésének ahagyomá.yés éÍdekvé.
de em fennmaÍadásának b ztGilására a mega a.
kull ú] szervezétéket mié]őbb bevojuk. Az ]s sür
getőén hatdl' h€y menet kÓzben egy.kél nem kivá
.álc]é enseg s Je ütóne a ie]é1' Néhány he yén
a k adofl parancsok, utasílások biíá atáVa| la á|
koztunk Nemtetszést Vá lTt k az Úgynevezelt és
e|hiresüLl,kuss paáncs.' amiszabáyoaa a had
séÍe g Úgyeiben va|o m egny |alkaás e hetóségét,
egy két he|yen birálák, cikjzték a mégaaku|t ba]
láÍs szeryeződésekel evéfue ú]pánslruktÚÉ ét
Íeheását se]leték a kUbokban. egyesÚ etekben.
Eqyesek a á|la án6 e||e.zék támadás| he y re iÜ.
dit'r'a 'áhénlés man p!iáció|'Vé tek le fedezni,
ápááncsnokokegy része ped g mindei újszér

Nehéz kezdet

Téhát, |ép. ke bn ]989 december közepén ko
|égiUfoiÚ ésen kia|akiloltuk azegyésÜ et lófoény
bÖ adodi'a Hl/ re háÍu|ó lénn Vá|óka1 Arnsz'
lerengem bizon meg á]é éntkezó ]e adatok k@r
diná|ásáVá|' ósszehangoásáva ' Ebben a m!n
kába. a Hfu]Társada mpdit ka Fóczlá ya één
szekeÍes |sfuán ezredesse és a Joli FóGztá y
- FehéÍ Jó2sei VezetéséVé kieme]kedien te|.
iesitelt' Etó|az idóló| kézdődóen ]e gyorsu|tak az
események 1990,íebfuále e]én kiadluka2]990
s2 min sáeÍiintézkedés|' am szabáy.nÍadegye
sÜ|elekhez va i Viszs}t, a pa€ncsnckok éz rányú
kNár at6 levékenység ét' Fe b rUáÍ 5 lé az ú]onn an
megalaku|l egyesi] éték kezdeményezése nymán
összehivt!k a he|yórség múVe ódési lntézmé
nyekbei fráÍ múkódó nyugdijas ésfeqyvéÍnémj
klUbok képviseló t hogy tájékoztatást adju.k a
BEosz meqa|akilásának lervéÍő és Tsál ako.
zásE kér]ük iei a s2eruézetekét. h€y egy egysé.
ges szóVe|ség a|apjait meg e hesse n vetni' A táé.

kozlaló egy kisebb pa oláíbÍadá ommá Vá t@otl'
Fe 'é ól|en e enek fékevezették a egybegyű lekeÍ
mé|ye| enérzésékke|, nyíte |e|ségeshanqonkia
bá|lák a ]égotrTmbább k]lejezésekel a2 újegye
sÜ etékÉ. kUbTkE Lehango]ó Vo]l néhány kd éga
Íégi ku tÚrmunkás' pártmunkás' poitika] mÚnkás
demagog h@iál|6a .Ném engediük a saját Műre.
lődési H.'unkba d Ú]áká|.' ' e|V sz k e ó|ünk a1ámo
gal.isl.sIb hangzotlak a ie|elől en éwe ések, Fé|
telték sa]at p@iciójukat' Nem értéllék még hÓgy
a múVeódésiin1ézményném ' égyes k Ubcké' az
intézmény szo]oálatáslVégez á ka1Ónák és csa.
ládtag]aik részére' Nem gÓndolák végig' holy jn
nem kUbokegyési|éseldyik hanemazeqységes
éós képvis|el á|apjainak meg1a á|ása Nem sqm
do]lakam' hcgyebbenanehézanyag heyzelben
nem tibb támogaLisró |esz szó' há.emésszerÚ
lakarékGkodásró Ma is Ío6sz éu és f.g e ' hogy
|yen e enszé||aadta az egység zász|a]ái ]e én

',A haza minden e|ótt'

Febl!ár 17 18 án ósszeÚ 1a szovetség megaa.
pilásáÍá szefuezen tanácskozás a Balass Egyé
sÚ|et' Herczeg olÍó e|nókvezé.éléVé|. a mLnka
e|ókészitsére' A már mega akÚ|l ] 3 egyes! e1reze.
lő nek egybehangzó Vé|emé.ye. egyelértése a|ap.
]án am nsztérum táhTgatásáró bztGÍonuka
részfuevdket, hogy á meqbga mazot hármas ie
adat megTdása szÚkségesé lesz a Ba]láÍs szi
Velség élrehozásál ame ynek mÚködésia aple
|élelei meqterem1ésél seg iteni i €jÚk 19 én ta á .
k@ói kérl Bisi T:bTr é2€des' az e ókészitó b zott
ság |agjá és lájékonaton holy a szdvetség énó
kének s mon sándor a lábornaoyol kíVá.ják jé]ó
n és kéÍi, hogy a szemé yi ja€s|abl láhTgassuk'
és tegyük ehetővé simon sándTr m e|őbb la á|.
kozását a min szlériumi Vézetésse| FebruáÍ20.
án fogadlam simon sándor ba]1ársat. Két do gol
kéít. m é őí meghc'za dóntését' Egyrésa az1 hcay
biztTsílsuk ol és a szóVelséget aÍó|. hogy a
BEosz.tlüggetlen szefoézetnék tekntjúk a hon.
Véde|em ügyéne k seg ilésé' a bajta rs sze||e m e rő
silése e édékvéde|em és képviselelterén Más
resz1' m nt a pogari dolgozókat 1omöritő szak
szefueze1me enu egyel|en érdek képvis|ét 9eÉ
Vet minder azáiományl, a nyugá]lományúakat
és 6a ádlagja ka1 ér ntó kéÍdésbe. k]'rdy liírgüE ó
ié nek iekinlji]k, és |ám€aljlk a hovéde em ü$/é
bén tétl Vá |á ásaik te|jesi|ésében' mÚkódésÚk
ben segi|ségel adurk' Telmészé1esén é9yetér
|ésse|fogadlamakéréseket,ött'mme nylglánuk'
hogy esz a hadséÍégbe. égy éÍdekeket Vé']ó és
képvse dszóVelség |gyaakuImegfebruár27 én
a Bajtárs EgyesÚ elek országG szóVelsége , A
HÁZA M NDEN ELoTl- - gyónyórú Kó|.séy gon
dolal]egyében' A szöVetség e|nóké:dr simtr sán.
dor a lábornagy, azMKA pá€ncsnoka ett.

A méga|akuás mÚnká]alaibao ésaz esó dó-
szakban a Ba ass Bá nt Ba]tá6iEqvesÜ|el d[Her
czeg olto ez redes és mu nkalársa k eme|kédó sze.
repe1tó|tóltek be a BEosz é|etében Nehéz vo t
a kezdet, d'é|apró naprá nágyTbb erő és e szár1.
sáq Vdt a]e||emző és a tágszefueze1ek *éper qya'
€püllak |gy Vá t a szóv€lség egyre eró*bbé 1uda
t6abbá kTnstÍuktívabbá és harccabbá Ebben
akÚzde embenazaJe ismerés gaÍantá la á s kerl
hogy a szóVetséq Vezéló jó| ézéke ték' Tekik nem
ányiId ke a tág*T/:zeleket' hanem aok mÚkd
dését ké segi1en bá1oríva óket a he y kóÍti mé
nyek kaakitásában'Jó ér1e1ték, hogy a régók
és a szóve1ség vezetói, akkor ddgonak eÉdmé.
nyesen' ha1szlán és]ó|isme| k á lágszerveze.
tek és a lagság he yzetél, Vé|emé.yá' an]d r$zeg.
z k. k mondják és kózvétilk azok érdekeit a kalo.

na vezetés jéLé' szerintém igy ioli |étre' V szony-
aq röVid Úto múszk hasodata éve-eqy',au|
ró|Ve2éíé 1 ie Ü sze epe|| szóvelséqlóbb m nttí2
ezeI bá]táÍs éIdekeinek képviseIelére, a honvé
de|em Úgyének1a6ada mi szdgá|a1ára,

Ma ]22 tagszeNezet.7 régióba és 3 tagszÓ.
Velségbe 1ómölÚ Ve Végz tárcadamiag hasznG
munkijál kö2é 10 ezeÍ tago| számlá va. |qa ' éren
eró á BailáFi szóVetség

Ebbenamu.kábanakezdél dőkló lrgvaÍáEd.
h alat an ' ü gysze€tő a közósség é dekeiéÍt bálÍa n
küzdó Vezetők és munkatáGák. akliv slák százai
ddgoaak a szóVétségben aszrveBéqén A sck
sokbaitárs kózÚ foc6lhadd|evesílsekmegnéhá
nyél akikó|a egnehezebb kezdet időke1léknfue
csak le só fokm ehe1szó nj' Dí s mm sá.drlaés
két kÖzvet|en mÚnkalársáÍá pacsJizselés |vá.
ny Nándor báilársakra gondollam' s2 n1e a sem
m bő .d! va klzdÓlték fe a szovetséget a c Vi
szérvezelek é vona|ába.

Pé|da és e|őre|épés

BeÍejezésÚ á megaaku ás kÓrü méryeihez kap
TsT ód kegyszemé yes ]óeső é2és amirebÚsz
ke Volam és mais az Vagyok, A BEosz m]ntcivi
szeruezódés nemcsák h&á v sztryok kózÓn vdt
kieme]kédó le|iésihény ha|em nemze1kózi k]te
ki|tésben s, Kószónhe|óen a mega apílást szots
9a mazósTkaságnak A2 ]989Végénés 1990e e
]é. hazánkba lálolatÓ NDK, csehsz|ovák' en
gyel' román' sólszovjet kaloa Vezétők kóztúk
KcetovvezérezÍedes ]990 mácus6.án-1$e
emme|. nagy éÍdek|ődésse| h a |gatták a szÖVel
ség|é1reh@ásánakcé já1 szeryezet réndjél |ehé
lósé9eit Nyugodt s2iwe|, bÜszkén mTndha1]uk
hcay a nehézségek é enére. é ei ]áhu|k' é||ovasd(
votunkabajlársiégyütlgÓ.dTkodás együnmÚ-
kódés terén A BEosz ha stabi], sok ányú nem
zelkózikápcsTla1rkka hátléíe rende|kezk,nem
zetköz tapaszta ata hazai cé jai megva ósÚ|ásál

Azza| kezdlem az éLé]én. h€y az ',ószinle
bes2éd szükséges atórté.e mjmú|l megité|é
séhe2' osz ntén szó tam a BEosz méga]apitá
sánakidőszakáró]'aró s hogymén.em|étegy.
séges a szóVe1ség' M61 sméle|ten ósz n1e 5a|
ná alomal fejezem ki, hogy a k.l fraÍadl nyugdi.
]as k ubok 2000 fébÍ!ár3 án hega|akí|otlák a Htr.
Védség NyÚgd Íask ubok o6zágc szóVelségét
/HoKosz /és ezzel két erókÖzpo1 jölt étre szin
te 1e jese. ugyaram .é ok éÍdekében Eze|1ehá1
2000.ben megczlonák a bájtá6 érdekvéde mel'
az ors2ágot meg6ztó pdlika begyűÍűzÖn a had
seregbe s, Má a HoKosz adalaiszerint26lag
s2éÍvezelben mlntegy 7000 bajt.irs é iszéfuézétl
e|etét' szdgá|a a hwéde em ügyét, a bajt.iÍs sze
lemerisilését, a nyugdi]as katmák és hczzátaF
tozóik érdekvéde mét T szte|et mindezén' m nd
a két szóVétségnek cslpán az jutolÍ számta an
szÚeszembe holy mikoÍérik meg ragondo
ala két szóvetséq Ve2ető bén. h€yégységbe|
mirdig erósebbek Vagyu.k, Ván bbb mid]a is az
a apcé ok érdékét kiiejezó egység megterem1é
sének B ztc VágyTk benne, hogy a kétszóVel
séghé2 tártor min1egy 16 000 szeüezen 1a9 és
Tsa|ádikrÍnyezete nemvenné rcsz néVen ézta
Íordu atot de a mindenkoÍ honvédemitálca is
jobban éEéke|né a honvédé em 1ársada m szoI.
gáLalában mÚkódő eó nagyságálés eejél

A kö j héryek ma már k egyensú|yozottabbak,
á c Vi szeruezetek a1ársadam Va|óság részévé
Vátak, s keres lovábbl út kíná koz k. haszefue-
zelt küzdelemre kés2 a Ba]iá6i Egyesü|etek oÍ5zá-
gG szöVelsége En bizakcdó Vágyok

SZoMBATHELY| FEBENC NY VEZERÓRNAGY
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Hogyan tovább?

Civil törvény _ Polgári Törvénykönyv
Amióla 2012, ]anuár ] ]én haláyba |épe1ia2 ún
cV tiruény a201] éVicLxxv1ófué.y az egye
sü  és i jogÍó ,  a  kózhasznú j Ógá|ásÍó|  Vaami . t
a civ szervezelek múkodéséró és lámogalá
sáló. a B Eosz 1agsze rvezelej s soka1fog|a
k@nak ua akéÍdésse hTgy medd g éshcgyan
ke] aza|apszabáy!ka1 (aapitó okiralÚkal) módo
silan Kü|Ó|os tekinlelle aÍa, hogy dőkózben
számTs á cV]|5zeÍVezetek múkÓdését belo-
yásoLó iTgszabá|y ródGU t (péLdáu|: a Pogá-
l TórvénykónyvÍő s2ó|ó 1959 éVi|V tófuény).
megszÚn1(azegyesii|ési]ogróLszó|ó]939 éV |'
lorveny akózhaszrú szeÍVezetekrőlszó|ó j997'
éV cLV 1órvény)' vagy lraiá|yba lépex (pé|dá
!|: acV szérvezetek bnósáq nyiVán1artásáró
és azezze|isszejüggő e]áÍás szabá yTkró szó
| i  20]  1  év oLXXX t ó l vényja . i v l l s zeíVeze
lek  b i óság ie| ]á rásokban a  ka  mazand i  úr|ap.
ja  r ó  szó |ó  ]  ] /20]2  ( |29)KMrcnde|e l )

Nem vot kölé ezd e óiÍás áz a apszabá|yok
azonna| módci1ásáÍa azTnbanaszérvezéléka
mÚkódésük során kóleesek a meoválozotltir
Vé.y ieőíÍásokat1gyeembevenn i  érvényes i .
1eni( yen érté émbén ebbe beIetártTznaka2 a ap'

La1szó|ag 1ovább boyo]iIo11a a he lzelet a 2014'
máÍc Ús 15 én hatá|yba épő 20]3 éviVtÓÍvéry
a Po|gáÍ Tórvénykónyvló ' és az egyes1órvé.
nyeknek a2 Ú jPogár iT ö rvénykÖnyv ha lá  yba .
|épéséve ósszeiúggó módGilásáíó s2ó ó2013,
éV ccl | 1órvény' me|yminlegy 180jogszabá|yl
hodosil' kóztÚk a cjv szervezetekre vonatko.

A egfontGabbkéÍdéseketazonban nikTrés
hogyan kel|az aapszabáyl mÓdosí1an meg
Vá]ászo|]aa20]4 márc us ]5.én hatá yba épó új
Ptk halá yba épéséve| ósszeíÚggő álmene1 és
felhata mazó rendé kezésekrő]szó|ó 2013 éV
cLxxv |. tórvény melynek 9' s a (a]og szémé
yekrevora|k@ó á|lalánG szabá|yok)és 11' s
a (azegyesú etÍeé5 a|apitványravonatkozósza.
bá yok) a ap]án a kóvetkézók széÍ nt|ehetÓssze.
f €anja mál múkódó egyesÜ|elekÍe VTnatkTzó

Amé.nyiben az egyesÚle1 tovább kiván múkÖd.
n ( iem számTLíe )  & l2016 háÍc jus]5 .9aPo.
gárlTörvénykónyvíő szó|ó ]959, éVi V tórvény
a ap]án (réqiPlk') is teheti' Azo.ban 20]4' már
cius 15-et kivelóen az e|só módositás bényú]
tásakÍ egkésóbb 2016 márc]us 15. g - az új
Ptk Va ósszhangbaké| hT2n aá ápszábá yát' és
a mód@itástVá|tozásbéjegyzés kére émkéntké |
benyújtan a a bírósághoz.A módosiás biÍósági

nyivánlanásba Vé1e e ulán azeqyesÜ elm csak
az ú] P1k szer n1 múktjc]het (2016' márc us 15'
eón is' ha á módosítás evégsó dálum e|ólttór

A Vá|tozásbejé9y2ési kéré|emhez ényegében
a ny |vánlarlásba véte| irán1 kére|emhéz csalo
andó Íátoka1ke Icsa1o n kVéveazokalazokira
tokal amé]yéka bí|óság le.dekézéséÍe á||ak'
s ameyek a Vá tozás be]egyzés kéré em ádá
ta]a]apján nem módos! lak' A apszabá y módo
5í1ás eselén a vá|iozásbejegyzési kére emhez
csá1T n ke az a apszabá y Vá tozásokka| egy
séges szelkezetbé lTg|á tszrvegét. ame|yok ra.
lo a kéré|mézó, i |etvé haakéleLmézó]ogikép'
V i seóVe j á .e  .a]og iképvse lő  ioa2o|]a  hogy
á étésilő okirategységesszerkezelbefogla tszÓ.
Vegé négíe e a étesílóTkiÍathódGi1ások a|ap.
]án hatá yos lalta mának' Az égységes szelke
2etú ok ra1bó egyélle|mÚen k keItÚnnié hogy
an|akelkészitésére a |é1esi1ó okilat mey pont
]ánákvá|lozásaadonokol(2o]] éVicLXXXl 1ór
Vény 33 s (2) békézdés)

FonlG szabá|y hogy a b iÍóság a széÍvezé1 nyi
vantartásba véle ]e]árásának szabá ya szérinl
Vizsgájá. hTly á étesíló okiÍatmódcítása meg.
jé|e e a jogszabá|yokiák,

A múkódésükel jolytahi kivánó.VI s2eÍVe
ze|eknek az Ú] Plk e|óírása naka|apu Véléé
Ve éÍdemesÍe ü Vizsgá n múkÓdésükelés módo
silán áapszabá|yuka| Á kóVelkezókber me!.
kíséré jÚk ö ssze log|án a|ég|on1osabb]ogsza .
báyoka l (nem le l ]es  | i s ta)  me|yeke lá  módos i
1á5kolJ gye embe ke Venni:

201] éVi oLXXV lórvény az egyesÜ és jo!.
ró a kózhasznú ]ogá|ásló|. Vá amin1ac V IszeF
Veze1ek múkódéséró| és támogatásáró|i

20]1. évj cLXXXI. lijrvény c V I szervezeték
bnósági|yilván1aÍlásáró és az ezze| ósszefÜg

350/2011.(X .30.) Krm. rendeletacivi szeF
Vezetek qazdá kodása, a2 adománygyÚjtés és
a kózhaszrúság egyes kérdéseiló ]

1 r12012 ( l l  29  )  k  M renc le  e t  a  cv i l  szer
Vezétek bíróság é jáÍásckbán á|kalhazandó ÚÍ|ap.

- 20] 3. ev V 1öryéry a Po]!ár TófuénykönwÍő ;
2013. éviccx | .tórvény az egyesciv Iszer

Vezélekké]kapTsolatG lóÍvényeknek a Po gári
Tófuénykóny!Íó| szó ó 201 3 éVi V lóruény hatá y.
ba épéséVe| óss2éÍü9gó, VaLam nt égyéb Té ú

20]3 éV ccl L trruényegyestÖrvéryekrek
a2 ú] Po|gáíiTórVé.ykó.yv halá|yba épéséVeI

Aza apszabá y módosilássa ÓsszeÍú99ó |eg-
jontcabb éóirások a2 Ú] Ptk, hárhadik kÓnyv'
máscd k rés2ben a3 63's tó a3 37's ig iaá|.
hatik azorban nem hagyhalókiiqye men kivÚ|a
háÍmád k kTnyv' e|só részben ta á haló a]o! sze-
méyékíe Vonatkozó átá ános szábá|yok' meÍt
ilt keÍÜ pédáu|k mondásÍa .Aiog szeméy |él
Íeh@ásánaks2abadsága,címa an (3:4 5) hogy
az a|ápszabá yban (ha a1Órvéry ki|e]ezeten nem
liLl]a) é] ehét lélni(pé dá! a Ptk a2 e nókség
|e(számá13 ÍóbéT hatá rozza  meo a[ | [azÉ|o.
loL Éu.szap41$ügymas lozoirva asztal az
a apszabá]V ettól ehérően akáÍ 5 15 fós e nök
ségél s meghá1álozhal) TeÍmésze1esen a Ptk..
ban Íog a lakon 1Ú a2 a|apszabá y módTsilásakor
- kü|inösen a kózhasznÚságga és a gazdákT
dassa kapcso a|6 részekré|. a2 e ózőekbenje
sTlo t tóbb ]Tgszabá y sem hagyható figyelmen
kíVÚ|,

fu]ndezékhez ]ó sorve2etó á.iV szervezetek
birÓságl e|járásokban a|ka ma2aidó ÚÍápjáiÍó|
szóló ]1/2012 (]| 29') K |"l rende|el41 me|ék
|é1e. me|y méghálározza az egyesÚ|el a|apsza.
báyának adaitana|mát

Az e|iqazodásban sokatsegitheta cVi in'ol
hácios poÍtii ' me|y a !!W civi 'iniohu cimen érhe
1ő é|' EldefresVégjg|apozn a menú men a kÓz.
érdéki] ónké.1ességtó| kezdve' ak1uá !s híreken
áteoy soí fontos ]níoÍmáT ót láÍlá|máz A eg]n.
kább érdekes a,Jájékozód]on, menÜpTn1. amé|y
az a abbia menüknek megj'é e óen tároyaja a2
égyesÜ|éleket él].lő ké.désekel

, civi in'ormációs cenlrumok,

Je en he|yzelbén a.logs2ábáyÓk ménÚponl
haszná|atára esz eg]nkább szÜkséglóná ócime
wwwcivl nlohu/logi nlormaciok). Ebben meg
Iáá há1ók ácivi szerveze1ekre vonatkozó halá.
|yos szabá yok |é|ei|eg 22)

Tek ntene aÍa, hogy az ÚjPtk még nem
haláyc, azta fesoro|ás nem larlama22a de
a lörvény e érheló pé dáu|a
wwwnjl.hu/cg b n/nlt doc.gi?d@ d=159096.
239298 cim,"n.

|'/Acics zoLTÁN NYA' EZFEDES

Je|ö|őbizottság _ Új he|yzetben
Az e mú|l éV ulo|só negyedére a BEosz e|nók
ségében. a szervezet.gyintézói.képv se ói kará.
ban békóVelkéze1t (ké1áLeInók Iemondása) és
a koze]óVóbén VárhaIó (é|nók emÓndásá)sze.
méy Vá|laások mia1t a2 e nókség jé|ó őbizoli

A BEosz elnóksége a]e Ö|ibizoltságot azzal
a cé a| hozlá élÍe. hogy a kóVetkező k. dótt.
qyÚ|ésén tégyén javas atol ee.ókség új rssze.
]éte|ú i]gy ntézóiképvse ó kaíára

Az e|nÓkség Keemen József ny' aLtábornaly
é óle4esztésél e|f€ádva' megvá a52lo1ta a b zolt.
ság enokének dI Kovács Gyólgy ny, ezÍedésl'

a BEosz dé á|iód Íégió é5 a Ka@sa LégVé.
de m Kalonák Hagyományő12ő Kólé el.ókét
tagoknak Nacsa Ferenc ny' zászósl. a BEosz
E |enóIzó Bizo1tság lag]át aTapo|caés Kórnyé
ke HTnVéd Ba]lársi EgyesÚ el ehokét' valamint
Tólh sándTr ny ezrédést. á BEosz észak'a1ó.
d régióVezetójél aNyiriHonvéd EgyesÚ|ele no.

A ]eló|ib zoltság taqjai egyezlelés1 kovetóen
e go.dTást készite1tek a kapcsoatok lerniartá.
sára' a Íe|adatok e oszlásáíá és a ]e|Ó]és meg

A je|ó óbizot1ság eInóke' a Kózép.Maqyaror

szág a dé-aljÓ|diés a dé dunán1Ú Íégiókka
Va am nl a harom tagszÖVelségge , a l4agyaÍ Ejló
emyósók Báilársi szóVetségéve a MagyarVe]e.
rán Bepü ő szóVétségge|és a NTnVéd Hagyo.
má|yórzó Egyesüelte|, Nacsa Ferénc a kózép
duna|túiésryugatdunántú| régiÓkka'migTóth
sándTÍázészák á ÍöLd és észak'magyaÍországi
régiókka tanják a kapcso]álol'

A]e ö óbizonság 1agok a apvétóen a 'entiék
nek meqÍe|e óen a2 elékes réq]óVezetóknek
taqszÓvetségie nÓkÓknek és rajtuk keÍesztÚla
tágszéÍVéze1eknek' ta9szerveze1i Vezetóknek
adnak és kérnék lő|Úk lájékTzlatásl á ]eLó és

Természeteser a vázo 1 kapcso aÍartás e c2-
tásátó|é]léró héyekÍó seí€ád.ák és ha ke|.

10 Balffirslr,"t,,nt



mas heyekre s kü dhetneldkÜLde.ék tájékTzta

Az e gondo|ásl ésájé|ó őb zonsági1agok e|ér
helóségét ejullatluk az éÍ ntettéknek vagyis a
BEosz Va amennyi tagszervezetének'

KhasznáVa a Hirevé adta |ehetóségel ilt s
kÖzzé leszem a tagTk é|éÍhetóségeit]

(k6s3n0y0 @ gma l.com//varszegil @ freemaiL lr!)
130 | 254 46 43,30 / ? 47 6 427 ),

(na.sa'ferénc @ gmá ],cTh) (3o/3768988)

(tÓlhsando.52@f Íeema |'h!X30/3246444)
Aié|ó és éldem megkezc]éséhez, rende|kezni

ke az élVénybén éVő loÍVé|yek eliírása nak
megfe|e ó BEosz a|ápszábáL]ya a.ninek a kidol.
gozása ioyamatban Van és VáÍhatóan az ápr -
Isban teNezetl kl] dóngyÚ|ésnek ke ma]d é]'o
gadnia' ame yet kóVethe1 a vájasztás

sa]álc módon' az Úja|apszabály 1óbb |épés.
ben lórténó e]ókészitéséVe, ÍoÍmábá ó.1éséVe|
párhuzamosar ke elt megkezdeni. ma]d foytal

BonyoLíla á hé yzelei hogy az újPogárjTÓr
Vénykónyv (Plk) ie én eg isméÍe1ejrkszerint'
márc us ] 5.i hatályba épletésé módcitja a ]e|en-
|ég éÍVényben |évó ún' egyesü|eli lórVény széí.t
mega kotaidó Új a|apszabá|í'

Afen1 ékelf gyé|embevéVea ja.uári e nókség]
ij|ésen olyan á|Lásio!|a|ás a|akL|lk amey meg
oldhalja kij|dóflqyűlés g eselegjemerüő prob

Bárme y ik1ó rvény eőírása  sze l  n t  k ]dogo.
zon a|apszabáy kérÜ|e fogádásla annak meg-

Íé]e|óen a BEosZ ,opelativ vezetó csoport
ja,(ovcs) dT.c é1számban (5fó) kerü|het je ó-
lésre, ma]d m€qvá aszlásra

A j'"|e|leg halályGlÖfoényszernl e nók' e nók
heyetlés. háloh a e nok' vagy az újPtk szernt
háromlagú eInókség, (ámelynek tagja vá|asz.
tanak e|nóköl. ak k a BEosz Vezé1ő tiszlségv-
se  ó i ) ,  vaaml r l  ke t l ő  l s z l ségvse ő  ]e]ó  éséle '
majd Vá|asztására kerü|hel sor

Á ]é|en]eg]  t Ó rvény heyzetben meqváasz
tandók. Va am nl a m ndenkorirégii és lagszó-
Ve1séqiveze1ők alkot]ák a BEosz é|nók5égét'
Ie lve  az  újPtk ' sze in l  megváasz tandók  Vaa
m nl úgyáncsak a m ndenkolirég]ó és1ags2ó
VelségiVezétők a]kotják a B Eosz 1 sz1ségvise-

Az eddigiekbó kóvelkez k, hogy a BEosz]e en-
egi e rökségénekésa jeló óbizonságnak sálóÉ
Vényiheyzeles1egesvál@ásallígyeVeke| foly

Az e|sód|eges cé ' hogy a BEosz beláthali
dőn be ú|re|de kezzen a 1oÍvény]e óírásoknák
megle|élő aapszabálya|' eheÍő|eq eqy kÚ|dón
gyÚ és ósszehivásá éledfoé.yeként' amiazor-
ban csakakkor köVelkezhelbé' ha a Ptk haláy.
ba  épte lése megeóz ia  küdó l igyÚ|ést  am taz
egyes!  e t ] t i rvéry  eó i r ása  szer ]n l  egkésőbb
2014 frájls 31. g meg ke Iknan '

A BEosZ é|nökéVe. Úgyvezetó e nókéve|, és
a 1 i sz té l  be1ó tó  ae|n ökéVe i '  Va|am.t  az  E| |e-
nőző Bizoltság (EB) e nökéve 2014 janLár 14
én io ytatott megbeszé ésen e emeztÜk a k]a a
kU 1 he yzélbonyo|Úlságátés megá |apí|ás1 nyen,
hogy a Vá]asztás e ha aszlása égys2eÍúsitené azl'

Ernek éldekében a BEosz ejnóke kélésére a

]eó|dbzollság krzvéemény kulalást m nt egy
b za|m] szavazást kézdetl aíá vonatkozóan' hcgy
atagság e|égedet e aze nók téVékénységéVe
Amenny]ben negá| apílható a mege|égedé1tség
Ú9ya továbbiákban is e |álja e|ok |isáél amig
a he|yzél kiván]a e képzé|hetó' hogy akár a
Vá|asáási c k us Végé 9'

Ez| kóveióen kéItem aje|ó|őbzonság lágját
lég]iéslaqszóVetségVezetóket. rajtLk kerésztÚ|
atágszervezetekel Vagyisatagságot, hogya]e|ó
és megkezdéséVe párhÚzafrTsan' a kapcso.
at1aÍlás rend]ének megÍe|eóen á lágszefuezeti
közgyű ések/taggy|i ések befejezésé g ósszésit
sék a közvéémény kutalás eredményéÍis'

Ami a mLn kamódszérÜnkél i et a je o őbjzolt.
ság három irányból, szi|téfrő| qyÚjl i.iÓlmáció.
kal' azaz]e ó|leke1' EzekegyÍés2latagságl azaz
a tagszerveze1ek, régiók' 1agszóVe1ségek úgy
mond a Úkó élkezi' máslészl a BEosz tiszl
séqvseők (é|.ókség' EB és Tanácsadó Tes1ü.
elrTl), harmadÍésa szóVélségén kivÚ|j. azazlárs
szóVe1ségek, szervezetek személyek]avas|ala.
Vé|eménye a]ái ása esznek'

A javasIatok. Vé|emények' a]án|ások aapjár
megkeressük a jé|ó ésré érdémésnek taíoli sze.
méyekel, ak keltájékozlal!n k aBEoszTpeÉtiv
vezelo csoponban beló thetó széíepkórókrő| és
iéLkéÍjÜk őke1azÓk Vá |alására'

A ]e ó ést e fogadók' ázaz a]e ó|lek Istájának
kite|]esedése' iormálódása soÍán, á.nak v ssza
.sátT ásáVa| leszle|]úk a ]e|ij||ek e íogadásá1, majd
VéqéqesitjÚk a jé ó teket azaza kúldÓttgyúlés
re be1eÍieszténdó jéLó ó]islát,

DF. KovA.s GyoFcy
JB ELNok

Em|ékezés a Nagy Háborúra
Azesó V|ágháborús centénárium mégem|éké
zések programjában a Hadlórténe1i Inléze1 és
MúzéUm az  ésó  Ten lenár  UmiéVben kél  k ie .
me|kedó plo]éktét jegyez, Egy or5zágos 5zinten
egyed á|andÓ ká|ilás megnyitásátés a DU.án
mozgó '  eUrópa érdekódésre  i s  számot1ar1ó ,
mÚzelm hajókTivojmÚkódtetését amil a hey.
reá litolt LÁJTA mmjld íéhie ez

AVi]ágháborúban még szogá|t LAJTA mT.itor'
az osztrák.lMagyar Monar.hiaje e hétó |e9Íé
gebb ] B71.ben gyárlolt io|yam had]ha]ója biz
tosí lanáa léÍetegy a  DUnán Végghaadó  k i á | i .
tásnak a RegensbUÍg PassaU Degge.dTí.Lin2.
Bécs'Pozsory.MosonmagyaróVár GyőÍ Komá
|om BUdápes|Dunaújváros.Ba]a.I/ohács osi
]ek VukovaÍ NoV sad Be|grad ltvona|on.A Lajta
mon totta sopron motTros VTnlatná A kü ló|d
es a magyark kólőkné égyézlététt heyiprog
Gmokka|eqészülnek a ha]ókonvoi |álogatása' A
ha]ókonvT]h@ tartozna méq egy kiá iló ésegy
konÍerén. a ha]ó' E|őbb a rnagyar Vonalkozású
|áQyi anyag bémutatásá me ell |ehe1óségel
ielemtene a Duna.menl érintett oÍszá9ok é|só
V |ágháborÚs em ékeinek bemulatására s Utób.
b a média Íe adatokat tó|tené be

A LAJTA monilor ézén tú|is kU|.sszelepetiá!
sz]k a márc us ]5'e megém]ékézésekné és á
Par afren1i Lálogatókózpo1 á1adása sdán' A LAJ
TA márc !s 15.étő|a Paramentme|etl ka akilon
kikótőhé yéré kéÍÚ|. lésá Vesz a Nemze|i Unnep.
pelés a Paramenne kapcsoatos Ünnepségek.

A másik kiéme|t plo]ekl az esó viáq|ráborús
álandó k á| í1ás meg.yitása mé yle alerveksze.

Í in t  két  Ú temben kerü|sor  a2
e|ső lész (.égy lerem) megny .
lásának lerVe2étt dópTnt]a

A tejes kiá]|ilást hél terem
bén 560 m2 a|áp1erÚle1en rer.
dezzÜk még' A háborÚs esemé|yek krono|ógja]
soíendjében tematjkUs enteÍ őlók táÍ|ik' téF
képek és ald ovizuá is eszkózók mllatják be áz
esi V ágháborús táQyiés képianyagot' l'4in
dén téÍemben ta|á hatiak-vsszalérije Ieq9e|
személy hagyalékokat és hátoÍszág Vonalko-
zasokal bemutató lár|ók Vaaménny 1elefr kóz-
po|tirészen egységes kü a akÚ, bé|fi|ró]megvi
LágitTtt inlTmáTiós Tsz op segitia lá]ékozódásl
ame|yen éVszám. térkép ésfószóVegje|en kmeg,
lovábbásü yésztell táróbán égy egy k eme t,
szjmbi|uménékú mŰ1áÍgyat he yezÜnk e A tár
Lal kélleÍmében kivelítór a szarEevóimérény
letet i étvé |V Káro|y maqyaÍ kúá |yá koronázá
sál bemutató fi|mósszeá]|ílás' mig kÚ ón moz-
leÍem e.teriorben elsó V|ágháborús fimlésze.
1ekbó| készi|etl l]|meket Vetitürk'

A ká| itásiteÍmekbenazeoleriőrók' k asszikus
1árók és ald ovizLá ls észkózók egysége ]||el-
ve azok meqie e ó arányban lóÍlénő e 6z1ása biz'
1ositja az e1éró igényekke|ésludássz nne éÍke
ző átÓga1ók kÚ|ónbózó szinlű, mégis kózós
é|ményszéÍzését A kiá|itásie egél a H[,l H [,T
ben Íende|kezésré á|Ló gazdág ányág e]|enére
Iem a mÚiáÍgyak nagy mennyisége hatáÍozná
meg' inkább aVi ágháború]e| eqzetesVagyéppén
kü|ónleqes eméke nék álVá.yos bemU1atása,
ame|y a |átogatÓ számára maradandóbb é mény'i

]e|ent és kónnyebb tájékoódáí lesz |ehetóvé. Ez
a megkizeIités Vonatkoz!k a Ve2etószöVegekre'
tárg'Íe|iratokra is: a ia ie|ületekén, láÍ|ókban kevés'
ényegÍe trrő szÓVeg kerü| eihe yezésre, lováb
bi nlrÍmációszeÍzés az éÍinióképernyókón és
o B kódok s ég ilségéVe| ,,Tkosle|efonokor ' ke re s z.

Á múzeum ío|ycókon és ldószakik á||jtóle
rékben a2á|a.dó kiá |ilás me|e1t' annakeqy egy
témáját k bontandó, Íeslményékbó|' szobÍokbó|,
p akitokbó| iényképekbólacénlenálLméVe a atl
temat kus kamara.ká |í1ások nyi|nak' A HM H M
épÜ|elén kivÚ|' a Tóth Arpádsélányon e|sóV |ág
háboúsnehé'echnika eszkózÖkelmulalunkbe,
ame|yek lechn kaiokTkbó iLetve a kiá íló|erek
szúkÖsségem a1t épÚ|eten be tiLnemjé eihéliek
még' |gy a ká ílásra éÍkezók' i eive a kiá]|itás
lermekab|áka n ktekntók azabakon kívü s a
kiá|nás1ematikájáho2 eszkédő tálgyakal |á1.
halnak. A kiá |iÍás népszerÚsílésél a2 épii|et h|a
la ÍÜg9esztell, mess2irő |átható, tétólő|a fó|
dg érő órjásnyc'Ía1ok s szogá|ják'

Ebbé. az éVben frég hazaiés kü fr|dikorfe.
Íencláka1 réndézi]nk, ahol á kiéme l téma a hábo.
Íú e|őkészitese és a háború kezdeti dószaka esz'
Ezek pontTsiiása Íoyamalos. véq|eqes pÍog
Íamjukala hmlápon lésszuk kÓzzé

H M

Hadtörténeti Intézet és Múzeum
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Arcé|ek

Az örökös elnök
szepezd Dezsó ny ezred€sl ml.denk lsmer a2
MH BLdapésli NyUgá Tmányúak K lbjában
]974.i1a tagja a k|ubnak' sz]nte hihetet| €n de
máÍ 40 éVe hogy nyugá] mánybá Vm!|t és belé
pettakÚbba' mérl nem tudotl és a ma nap g sem
|Udié||enü piherni'Mindiglenre kész és a közós'
séqé tenni akaró szemé|y ségVoLt. akkoré|zj jó
magát. haakó2ósségéd balá1a éd aVot mun.
kalarsaiéíl s kerii Va|am |yen munkáÍVégezn e'
Legy€n azsegitség, Vagyie|kérés egy e|óadás
Ía' lejesen mindegy' csak a Vá |a|ása azegyé.
n€knek. Vagy a közösségeknek hasziára Vá|]m'
számá laáz  as ike l  ha  a  mások s ikeréleőse .
9i|hel] ]978ló|]998'ig a hiradó 1agozat e|nó
ke vo|t a tagozal é etébén Íajla kíVÜ|senkisem
tó|tótte be ezt a lszlsége120 éVe. k€resztij
Nyo]cvan éVesen ál*ó]ag Visszavonu|Í, de a Va Ó-
ságban azóta is akliv tag]a a híradó tagÓzat
nák résa Vesz m nden vezetŐségi Ú|ése| és k ub'
naptr. M nd g var Vé|eménye' ]a@sla1a Akik rég
óla ismer k eok álják Íajta. hTgy a 95 éV k]kezd
le ugyan az egészségéi, az éeisok megpró.
bállalása' va am nt a b oógiaitórvényszerÚsé
gékrá shatássa Vánnák. akljvitásá mégis1óÍe|
|en'A k|ÚbLnknak ólrkósi szteletbe|] 1ag]a a hír.
adó lag@al ÖrókÖs lisáe etbe|i e|nöke'

191 9 márc Ls 1 9 én MáLackán (ma sz|Tvákja)
szLj|eletl lanu mánya1Veszprémben és Pécset
Végezte. Erexséqi b zonyilványl szerzelt na]d
]939' jebruár1'én béVonu|l kalonának' itismeF
kedeli meg a híradó szakterü|ene ' a pécsi |óVész
ezÍéd lávbeszé ő szj%dában, Egy éWe később,
m nt hádaplód őrmester Íé5n vet az erdé|yi bM.
ru ásbar. Fe|et|ese hamarfu ligye 1ek a jó képes.
ségÚ Íegyelmezelt katmáÍa és ]943 ban máÍ.
min| 2ás2ósl á1he|yez k a budapes1i Bo|yai
Müszak Akadémiára, ame yel ]ó eredménnyel
Végzene és ióhadnagyi réndÍokozátbá éptették
e]ő ]944-ben megnósü|l leleségéve ' Beriussa
egy é|etre szó]ó házasságra gondoltak' de aho
gyan emLéget]''csák 42 éV]g ladhalotl' F €lesé.
ge belegség kóVelkeáében ]986.ban e hunyt.
Két gyérmékÚk szü|élet Dezső fia és Márta
ánya. akik négy UnTkává|és hálofr dédunoká.

Aja1a 14napcnósembéraháborútóLnász
a]ándékkénl megkapta a ke|eti frcntra Vezény.
ést szov]e1had |ogságba es k' 3 éV ulán té!
hethaaPécsÍe, FóVidtétenség Útán, ]948 bán
Visszaveszjk a MagyarHonvédség Pécs Kerü.
eli Parancsnokság hiradó llsztl beoszlásába
Nem sokka ézulán a43, oná|ó Hiradó Ezred
lóÍzs]őnoke' majd az ezred parancsnoka Ies2
K eme kedő mUnká]ánakés eqyenesj € | €mének
é|ismeréseként tovább Vé2etó béoszlásokba
keÍLj|l A h va|ásc katonaiszogá|aiát 55.éVes
kolában. 1974 bén, a2 MH Közponll Harcá |ás

jÜkrsáád]áVa jó kapcsoLatotápo|nak'
ezt az éVerként meqtaÍtoll csa ádi
ünnepek, szij|elés és néVnap óssze
jóVeté|ek s igazT]ják, A hosszú é etél
a 1ermésze| szere1elének és a spon.
rak koszónhel ' Fiata korában nagy
hatássa Vot rá kél nagybátyja' ak k
a Bakonybar é lek és qazdá kodlak'
sko|ás korában m nden éVben a nyá.
riszÚne1e| ná uk tó|lÖtte, itt ismene
és szerelte meg a paraszll é|elet szo
kásait és hágymányáit, A sporl s .agy
sze.epel já|szolt az é etéber, j!úsági
teniszbajnokvolt, de még 93 évesen is
ülőt jogott a baatonkénése]hTnvéd

pon1 hiradó hadmÚVe eli
Íólsz1jeként ie]ez1e be'
ezredes rendiokozalban.

Am nt efr|i1eliem Dezső
bács nak nincs nyuga|ma'
még ma s aklivan r-ászl
Vesz' némcsák á k|UbÚnk
ban' hanem a PUská5 Tiva.
dar HLadó Bajtársi Egye
sÜetben s Áz egyesÜ|el a|apitTtagja éssoká.
]g elnikhe|yettese Vdl' Ma az égyésÜetöÍókós
tiszte|étbe ]e nóke Az e mú t éV oklóberében
az e9yesü|et ] 5.,éves meqa aku|ásának ünne
p kózgyÚ|ésén o mondla az Ünnépibeszédél'
A éVezeló e nók' pé daédékűneknevezle ésaz|
kivánta a rész1vevőknek' hoqy 95 éves koÍukban
hason|ó eÍóben és sze em]irissességben tLd
]á.ak Únnep beszédel mT.dan, Ez a kijeen'
tés mindenl e]áru i a 95 éVes k ub1ársunks2€|'
emiés íz ka á ]apotáról'

NernÉgen Ieij|lem beszé|9etni Dezső bácsi
va|' érdek ódve Íaggallam' a hosszú ée1tilká
r ó |  a j óVóÍő|és á tá |ában az  éétró  TanU sá '
gos Vot a Vé|eménye, a szerérysége' a maga.
b]ncsága k@nkró , és az a szenwdé yes mások
rán1 liszté|el, am s!gárzTtt atekntélébó|' Lát
sz k Éilá' h€ye égedeti edd gié|etéVe|, számáE
nem a2 a furt@, hogy m Íinéft és 1önénik a há!
Ía|éVő é etébén, hánem a2' h€y hogyanludÖlö"
me| szerezni másoknak a kÖrnyezelében éók
nék E mondta hogy nyugá| ományba he|yézése
ó1a mjnd g kel €seli magának e|Íog a1ságo1, de
csak |ársada mi mukában ' FizeléséÍl nem Vá|
la]l becztás1' A ma naplg ség itségé1 nyúit á Gá
|ádi és kózósségj ósszé]óVele ek eőkészitésé'
ben. ]8 éves koráló| rendszeresen jényképez,
éddg már38 abumle l l  meg ameyben kÜón
bóző csaádi és 1álsada mi rendezvényekró
készü|lek Íe Véte ek' Ezek a képek hÚen ábÍá
zT|]ák& é|mÚ t éVtzedek éseményeil és abban
bizik, hogya 39'a bum is megteik a kóze|]óVó
ie|véteejve|' Edd g kél kónyvel irl, Visszaém|é
kezést á hTnvédségné éltó|lót szo gá aliéVek.
rő|é5 é|etéró ' sorsának a|aku|ásá.ó|. LegUlo|.
jára20]o'ben]e en1 meq',AVe Ünké|ó mú|i'.ímÚ
éetét bémutató kiadvány' ameyben be1ekin.
1ésl ryÚj| a magáné|etérek b.énelébe Ki&ei|en
kapcsolatban á|ló smérőse nék tiszle elbó ded
kát pé|dáiy1 ajándékozott' E meqtiszteLl sze.
mé|yek kizdtl vo|tam én ls' amit azó1a ls ő2ők,
A kónyvbó és á szemé|yes beszégelésbőLis
kdérij|t' hogy áta]ában oplfrjsta' mind]g csak
egyéVre gondokozlke óre, aÍáV|all jóVóVe nem

Je e. eg mál18éVe é együí é]etlá6áva|' rén.
kéve és boldolnak éPimagá1, merl bzlonság
ban és szeÍetétbén érzk magÚkat' Mindke1lő.

ÜdÜ|őben ked!4e ésbő sokatlu|ba |ozolt' kGá!
abdázotl és úszolt de még a ma .apig js szi
Vesen Úsziknyá.onzamáÍdin aBa|a|o vízében.

A beszé gelésünke1 b€iejezve megjegyézte
hogyazé|ethe2 széÍencseiske|'száfr áÍa mind
éz megada1ot1' átéte a háboÍÚban a szóryeq.
bonbázásokat' a |ronlon lú éle a kózvel én tÚ2
harml. am koÍ a zász|óa|]áÉ| a bekeÍítésból kitó.
lék áiogságbó| szerencsésen hazalérlésacsa.
ádjáVa| újból ta á|kozhalott' ]Va]d í9y fo|ytatta:
RöVid megszakitássá|, de lT|ylathatlam a kalo.
na pá yámat' ami| hí@|ásomnak tekinteltem ' Az
éelem során vollak pé|daképe m akkré szivé
sen gondook V i sszá '  így  pédáu|Bánk iBéa
ornagy' Vo 1 szazadpaEnénckmE, vagy dI Gu!
ziy E m i ezred esre, aki Pécse1t és a fÍTnlon zá€2
óa]paÍa.csnokom Vo|t, ]\,!jnd a kénénjó kép.
ze1t katonák votak' tudásukat á|adiák a beosz.
lollaknak' a íeqye|me1 megkóVete ték. am nek
éredményeVo1' hÓgysÓk magyaÍkatonaépség.
be. hazatérhelell a frontró 'A ma honvédsé
ge.  be|üLk iémé]te  dÍ,  L indnél  M ikós  ny  a|1á-
bohagycimzetes egyetem lanárl, akiaz iÍve-
nes éVektó|a hiladó szo|gá|al Vezelő beosztá
sú katoná]aVo|t, Akia maináp g ]s szemé|yes
kapcsT álÓt la.l Vo]1munkalársa Va, és segíl a
hozzá lordu|ókai' KöVet€ndó pé dakén1 em]itém
óket a ma ie sőVezetók számá|a' sTk m]ndenl
á1é teh' sok nehézségel és sok jót is, remé em,
hogy az egészségem |ehélővéleszi, hogy csa
|ádommál' ÚnTkáimma| még soká gegyult1Udok
|enni' Remé em' holy szeretle mme barála m
ma és Vdl munkaláísa mma|márc!s 19 én kr
cinlan ludok á szü etésnapomon

Kedves Dezsó bács

Mimindnyájan bÜszkék vagyunk Örókós tisz
le|etbe ie nókÜnkre, dé afa is hogy 20 éV glago
zatunk e|nÓke Votál' A nyugá lmányú k|ub min.
den lagja nevében ki encvenó1ódik s2Ületésna
poda|kamábó kíVán]Úk hogy még nagyoÓ soká.
igjó egészségbencsaládcd ésk ubtáÍsa d kóré.
ben, sokszerelelben és boLdogságban egyen
részed Továbbá kiván]uk. hogy mÚnkádda] még
sokáig oregbítsd a k !b és a lag@at hírnevéi' e|is.

soos TAM^S NY ÁLEZFEDES

Az északi régióró|
42émÚ1 dőszakegykje|emzójeVot hcgydyan
aapve|ő Vá tozások menlek Végbe a tálsada-
|omban, ameyek mégérjnte1lék egyesÚ eiéin
kel éppÚgy' min|azok|agságá|. EzéÍl sa]áic 1e|.
adatolje|enlen ennek a hé|yzétnék ésazabbó
íákadó m|]kódésÜnket be|oyáso|ó szabályok'
rak, Vá l@ásoknak a meoismerése Uoy itélhe.
tó me! hogy a lagságlnka|íog a|koztató táÍ
sáda mi po|ilikai témák (civ lóÍVény' HJl koF
kedvezményes nyugdí] stb.) tibbséqéÍ sikerü|l
adon Íórumokon (oÍszágcés hé|y)ió]vehi. tisz

tázn i ,  ésetenkénlmegoLdanjés lágságUnkfeé
kózvelí1eni A kirze mú|l lj9ye|mel ieIke tŐ ]e|en.
sége Voh a lársadalomban felerisódó pánok
kózótt] csátáÍozás' am jTkTzTllább éÍzékeny.
ségel krvelell tő|únk az a apszabá|yunkban rÖg.
zít €lt sem egesséqünk Íennlanásában'

A2 ÚtóbbiéVekben]e|en1Ős arányban nőtl tag.
ságu.kon belü, az jdisebb éelkorhozbnozó
tagiainkés ezen be Ú|a hó|gyékaÍánya'Az egy
re koÍoGcdó lagság a hagyomá.yőzés terér aía
'igyemezle|etÍbennÜnkeÍ, hogy az u1ókor szá
mára értékésnek. tanL|ságGnak' oku ásrá méL
lónák ité|l esefoé.yeket' lÓÍlénésekel' Íe ikv]á.
kat' a koÍábbiakná|naqyobb ütemben menlsük
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ál a liata abb nemzedékek számára. Ebbő adó.
dóán nen Vo|1 a Égiónak olyan lérsége, aho|
ne gyorsu|tak Vona ie|ezék a munká]a1ok Egy.
más uláh szüettek meg á frÚ tat kutató, déző
ii'sTk' táÍgy aLkotások' em ékhe|yek Gyonqyó
sÓn' Na|va.ban,Egerben JászbeÍénybén KaÍ
cagon, szo nokon, Jobbágyiban' sa gótarjánbar '
Az L]lóbb két évben lvezólúron ésTápiószenl
mártonban avatlUnk]óVész és lepÜ|óa|akuIa.
tTk.ak á itdl em éktáb|ál' A hó qy€k arányá
nak nóvekedésére ielÍigyelve a Íégióbán még
hirdeltük az egyesÜLetek' k|!bc,& bázisán műki.
dő nólagMtTk mega akÍnásáB irányu|ó Íe|h ivásl'
]gaz, hogy ez a kezdeményezés Ugyan szérény
eredményeket hozon (a szerény anyag -tárgyi
ehetőségek mialt) de egy he|yen szolnokon
mega akul egy lag@al és azóta s eÍedménye.

Fe||igye|lúnk aía' hogy mikénl alársada|om
egészében. úgy tagsz-érvezeleinkné| is nőtt a2
égyedÜ|é]ó' gondjaikka ' prob|émáikka| onma-
gÚkban viaskodó embenársa nk száma Ez a
je|enségÍehivla aigye met aiÍa' h€yf €|érté.
ke|ődótl az ún'sz@áisje|egű (egyér bánás.

módon a apu ó) tevékeiysé"
gek és á láGaságbar történó
é elnek jobb kerelet biztosító
k ubszerű fog|a kozások rán1
igény, aminek tóbb he yen szin.
tén alárgy fe téle ek szabnak
határt' A r-ágió héiyzetét ji
érzékeltelj, hogy arnak három
megyéjében a loborzó és
érdekvéde|mi nodákon tú,
csak esy helyen (szolnokon)
van é|ő aaku|al a kúónbózó
honvédsé9iobjeklÚmok (kubok' iÍodák' épü]e
tek)1obbsége' pedig márnem ét€zik vagy nem
haszncithalóak Blztalóje|V s2Tnl' hogy ez irá.
nyú gondja ik mego]dásában'tóbb he|yen segi
tenek az inkormányzatok' A tagszeÍVezetekke|
tónénő kapcso|áttártás1, halékonyabbá ieíe a
korszerű informalika (ie efu] és az inte|net) a]ka|
mazása' am térmészetésen ném póto|]a a sze.
mé yes mLnkakápcso]atokat. Ezé^ |agy je|efu
tőséget tu|ajdoní|unk az évek során ka]aku t és
megszi árdu t, a jó ba]társi V szonyÉ építelt és
ré9 óazonosságnák' Vagy kozismerlebb nevén

,'Íég ószé| efr nek,' amitóbbszórs€gitetlál ben
núnke1 rehéz he|yzeleken'

A tapszla|alok téhát a2t igazdják' hogy a kÓz.
e mÚ|t nem egy o yan ' szokványc' idószaka Vo l
é|etiinknek, amit a beszámo]ókban gyakolG a|kal
meon .sab trokka.,e |ehel rendezni Ezérl mun
kánkva ódi értékekke tórténó gazdagíl'sa éÍde.
kébén érdemes fog|a kÓznia kÓzehÚt sa]át6.
ságáihoz igazitolt lémákka|' és az ehhez kap

FEKETE ]STVÁN NY EzFÉDEs
FÉG|oVEzFó

A hozzálar tozó k j ogos u |tság a i
Akétévve ezé|óttiszo|gáatiryugc]íjrendszer
áta|ákitása ami pé|dál|an módo a2 e|iérő sza
báyokmegszüntelésétjelenlette mágáVa hoz-
la a h@zálartozó e ]á1ások e|térő szabá|yanak
megvonását s, amikmondat|anu ugyan de a
csa|ádok lagjai a katona] pá|yáva szorosan
ósszejmódi é ethe|yzeiének kompenzáását is
szo|gá|la' 42 ú] jogá||ási tófvény hátályba épé.
s€ lovábbi kérdésekel js E|Vetelt. Ennek kÓszin.
hetőenlaán ért|retó vo|| az érinlelték aqgoda
ma hogy a vá|lozó szabáyozók me|elt m yen
el|áiásokÉmaEdtak]ogcu|tak kalonásarszó|.
Va a hátország csapatai' Ma már m ndenkit meg
nyuglathatok, hogy a2 e mú|tévsoÍán á2 úisza.
bá yozóklóbbiordu ósegyeáéletésekor valam.
ennyi kérdésben gondoi iordiloltLnk aÍa' hÓgy
az aktív és nyuqá|lmányÚ ká|mák me |ett' a hoz.
záanoók jogosU|tságai is Íennlar|hatók |e9yé.
nék, Ennek kÖszónhelóen beszámohatok aÍó
hogy az eaészségügyie||átás. az üdú|tetés' a
kegye et gondGkodás' a segé|yezés' u élkez.
te1és és |akhalás teÍületén a korább hoz hasTn
o szabáyok b zlositják továbbra is ajogos!]t.
ságokai, Pe6ze ez neÍn je enl] aá, hoqy nem tör
tén1ek szigorí|ísok, me|yekke szembesÚ|Ve aá
érezhe!Úk' h€y háaánybakeÍú|lúnk, de a leljes
bi2myta anság ulán - és ilt megkó9ónóm a szák
emberek |ámogaÍásál az e||átások körének
k alakítása mégis kedwzó jÍány,l Vet' Írásomban,
a szabá yTk lészietes jsmeÍielése né|kÚ] egy
egy íontGabb kérdésre hivnám lé| a ljgye|mel

Az üdü tétés igénybevéte|ére a nyugá|lomá.
nyÚ katÓna he||ett' aiény|eq€s és a nyLgá||o
mánybó| e|hun],'l katona özvegyé és árvae |átásra
jogGu t csa|ád1agja (16 éVes korig az unoka is!)
térilés e||enében jogGull' Fó szabá|yként a2
e|ó és ulószezonban, lőszezonban pedig csak
a szabad léróheyek iüggvényében' |génybe
Vehetdk a rekreációs szolgá talások. (6 13nap)
a héikÖziés hélvég], (4 nap)' a heli (6-] 3 nap)
és a nap p henés' Erdemes cda í gyeIni aÍa s
hogya hosszabb időlanamú ÜdÜ]és esetében
melje|enl a fépanziós e||átás ekkor az ebéd
igénybevéle|ére csakkú|ónlérílése |enébenEn
mód' Az igénybévéte kére met (nyohlalvány)
a |akhe|y szer nl ]]elékés igazgalásiszervnél
(érdekvédehri iroda) az e|őző éV novembér 1 ]éig
ke| |eadni'Ahétkóziés hétvégi p henésleVofiat.
kozó kérelmeket ped g (.yoh|atvány) a szo gá|.
tató (ÜdÜ|ő)részére ke||megkü deni' A szábá|y

ugy€n |eh etőségél ad ''kLj |ó d se reüd ü és,' igény
béVéteére is' azonban kizáró|ag az aklivá||o
mány á|la ie|nem használl féíóhe|yek lel|rére'
ennekÍigyeembe Véte|éVe ennek a kjhaszná'

Apénzbe| e |álások szabá|yaikózú Ígye met
éÍdeme|, hogy a segé|yezési ehelóség a már
jó| sme'1 sz@lá po| tika A|apitvány á|la adha.
tó segéyezésen tÚ|' klbóVü l a HM véd€]em'
gad&ág he|yeíes á| amt lkár á la| adha1ó segé
Iyezésse| '  ennekkéreimezéséreVis2Tn1csak
kü|ónósen ndd<dt eselben van ehetőség. A jcgo.
s! tak kóre s eh|rez gazod]k' így a nyugá o
mányú ka1onák, de e|haáoás eselén a kóze|i
h(zitanozók' d á||mány e |run},1lagjának óre'
gye és áNae|átásra jogGu t gyeÍmeke s kéÍe -
mezheti'A kéíe nékét továbbra sa|akhe ysze.
rinl ] elékés érdekvéde|mj irodákon keresztij|
(rneghatár@ot| loÍmában) ke| bényújtani A pénz.
be|i támo!atások közótt1oVábbÍa is me9maÍad a
szo gájal kótelmekke|ósszefüggő ba|esel, Vagy
belégség ktjvelkeziében ehunyt' ||etve a hósi
ha|oll minősilésÚ eIhUny1 katona árvae|]álás.
ban részesü i gyermekénekiámogatása (nev-"
|ési támogatás, lanévinditás hTzzá]áru|ás).

A kegyé|étigondoskodás leÍén mind az Ügy
intézés mjrd pedig a kótségviseLés szábá yai
megmaradlak bár a2 utóbbiná]mégis szúksé.
ges néhány i9én íon1os do|o9Ia odaiigyeIni' A
temetés szertartás során a szabá yok keÍete n
be ü, |ovábbra]s a csaLád kérése az nányadó'
és aszénaÍlás szervezéséber és ebonyo|ilá
sába. az érdekvéde mi rodákmunkaláÍsa min-
den támogalást megadnak A kó tségek Viselé.
seben meghalározo|t normaszerlnl a hon
védséglovábbÍa is részt Vá| a|, Az é|hUiÉ é et.
pá|yája Utánjm nósítésének szabá ya]sz qo.
rodtak' és váhozlak az ehhez kapcsolódó kii|ó
nósen a sírhe|yoodozás és a rende|kézés] jog
(megvá tás) dóbe i' nanszirozásánakszabá|ya
is' Je|én|eg csak a hósi ha|olt m nősílésÚ é|hUny
lak esetében lirténik fo yamatc és le jes á||ag.
megóVás és gmdozás' egyéb eseiekben a sír
he]y rcndekezés joga és a gondozás kötsége
azonna |MagyaI Honvédség ha||o|tja ese|én
asirem éká|ításig eg]e|jebb egyéV után a hoz

sokak számára iont6 lémá az égészségügy
e|álás kéÍdése, 42 lr'lH EgészségügyiKizpont
inté2mény€iIek í9y a Honvédkórház igénybe

Véie|ének Ieheiósége toVábbra is ienn á||. Az
i9éiyjogcU 1ak kórél és a szÜkséges ]gazolások
lendszerét a Honvédkórház tájékozlatáské.1 a
hon apján kózélelle' Eszerinta iyugdí]as á|o.
mány és a csa ádtagjai, igy a házastárs/Özvegy,
ellarlott gyermek vagy o|yan sz€mé|y. akinek
az e|tanására sa]ál házlartásában kile|ezelt' igé.
nyé|hétnek,hozálarlozó jgazolást, ame|y3éV g
ervényes' Erdemes meoém 'len ' hogy az e|lar'
tási kóte]ezet|ség, m rt Íoga|o
együtl |aká$a , vagyis a csa|ádbe é|ó szÚló Vágy
Öná |ó jÖv€de|emme rénde kező nagykorú gyer
mék nem Vá ik egyben jogosuíá' N4indenkin€k
tanácsoom' hogy az igazolásokal időben sze
.ezzék be' etve Ílgye|ienek odá azTk iejárat

Az étkezés kedvezményekró| csupán anny]l'
hogy lovábbra isvan ehetóség kedvezményes
étkezés igénybevételére' azonban csak olt. aho]
ezt a kalonaisz€Nezel biztosítani 1Údja, ̂ ked.
vezménypén2be| megvá|tására n ncs ehelőség'

VégezelÚ|egy gondo|at a HM réndékezésÚ
|akásokka| kapcsolalosan A ko|ábbi]ogosu i.
sáq szabá|yok|ényégébe. nern vá loáak, azon-
ban az e mÚ|1éVber ú]ra szabá|yozták a ]aká
sok és nem akáscé|ú héységek e|idegeníté.
sén ék ie téte eit' me |ye| az n gai|ar e|adások ké|
dését kivánták megoldan 'Továbbá ennek az
évnek az e|ején a H[r! Hadie]s2ere|ési és Vagym.
kéze ési Főoszá|y ado1t ki egy lájékoztalól a hon
védségi |akásügyek aktLá|is kérdésenó atájé-
koztató a BEosz hon|apján is oVashaló'

Aze|Látások lendszeÍéró a jogosutsági fe
léte|ekrő a megyeszékhe yén mÚkódő M H Had.
ki €qészítő és Katonai Nyi Vánlartó PaEncsnok'
sá9 éÍdekvéde mi rodáinaka munkalársaim n
der esetben nap€kész tájékdtatást adnak. Az
irodák mUnkatáÍsai ad]ák kia szijkséges jga
zoasokal és ugyancsak tt ehét az igénybéje
Ienléseket (üdü|és, se9é|y kéle]em' haálesei
bejé|enlés) meglenni' ̂ hozzálar|ozói e|látások
megá ap itása 20 ] 2 óia már a lársada|ombiz
losításiszervek(amálnytgdíban lészesü|ók
eselén. az ózvégy nyugdí]' továbbáaz árvae
áiás |e|éledése eseién a NyugdÚÍoyósitó Lgaz.
qa|óság) haláskörébe tartozik A nyugdÍjogo.
st tság és a kolábbieLá|ások Ügyében, a spé
cjá|is szabá|yokat s kövétve a HNI Védeem.
gazdaság Hivata|AdóÜgyi és JáÍu]éka|apú E| á.
tások osztá yának (korábban Nyuqdi]megá||a
pitT osáá|y) munkatársai]e|en|eg is az Úglé ek
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Véde|empo| iti kai fóru m
A Balassi Bá int Baitárs Egyesú el és a Béke
fenntartók Bajtárs EgyesÜ|éie kÓzös Véde-
empo|itikai Íórunrol tartotlak, A lendezvény
e|őadója dr' cseitei Islván nyuga|mazotl
nagyköVet. a V]agyar Kli|Ügyi Társaság e|nÖ.
ke vot' A nagyköVet Úr- akitöbbek kÖzótt

|zrae|ben, Libanoí]ban és Szír ában s Vo|t
dip|omata, az e|óadása során benrL]latta a
KÖzeI Keletj léÍség VáLsághe yzetének oka'
it ÖsszeÍüggéselt, |eheiséges mego|dásá
nak kerete t és arÍa s rámutatott, hogy a V |ág.
ban mi|yen nagy erőpo|itikai átrendezódé.
seknek lehetünk szemtanúja xX|' század

Az e|őadó rnondardója Végén átlekintet.
ie  az Európai  Unió '  Európa Tanácsának
2013' decemberi Ú ésének főbb köVetkez
tetésel a közös biztonság. és Védeémpo'
]tika elvekíőL, aVá|ságkeze|ó nrissz ók tevé.
kenysége eredményesséqéróL, a közós kato.
nai képességek Íei esztésének a szúksé'
gességérő|' VaIamini Európa VédeIm pa
íának megeÍősítése ndoko|tságáró'

AÍórum Végén a halgatóság kÖíében Íe|.
merÜ t kérdésekÍe kaptunk Vá|aszl ma]d
Hanlrska V]lk|is nyá a|ezfedes' a kózÖs ren.
dezvény modeÍátora a l/]agyar Honvédsé.
get sz nrboLizáó em ékp]akette| köszönté
meg az e őadó közremŰkódésél'

VÁMos|JÁNos NYÁ' ALEZ

Bajtársainkért A|apÍtvány
A Ba]lársl Egyesüle1ek országc szóVelségének
elnoksége 150 000 Fl ndu|ó Vagyona| ] 993' ckó'
ber28.ár hoáa |étÍe a'BÁJTAFsA|NKEBT.A a
pilvány'1 ̂ z aLapíló Tk Étot a2 e nókség nevében
Ké emen Józsél a|tábornagy, a s2öVetség akko
r]enóke útaalá,A FőVárc Birósáq az aapit.
Ványt 1993' november24'én 4386 sorszámon
Vete ny |vántar1ásba' A k!ralórum esó e rÓke
Tilh sárdor a|ezÍedes letl'

Az a|apító Tk É1 áz á apitvány cé|iáU a Magyar
Honvédség ónhjbáj!kon kiVÜ| hálrányc hely.
2e1be kerii|l a|div Valamin1 ny!gá| ományú tag.
jai és hdzátartozÓik karila|íV segiiésé1' lováb.
bá a honvéde|met a hazaszeÍeletet' a ba]táÍ
s]asság01 népszeÍűsitó kuLtuá| s ÍendezVények
(akciik)megszelvézésé1, va am nt ezék okta
tásála irányÚ ó kiadványok támogatásál tÚzte

Az a apí]vány kózve1en poil]ka tevékenysé.
qet nem fo|Íal' pártokló |ugget|e. ésázok.ak
anyagi lafroga|ásl ném nyÚ]t'

Vagyonánák kezélő]e és legióbb dönléshozó
széÍVe azötfós k!ralórium, me|yel]e|en|eg d[
Abonyl Má1yás nyugá||ományú ezredes Vezet'
A kuratórium mlnkáját három Íis le ügye ő b zolt
sáq e |enozi' e nÖke BácsiKá.o]y nyugá|ományÚ
ezredes' ak] az e mú|l éVben sajnos hosszan
táúó betegség kóVetke2lében e ha á|ozolÍ'

A BailáÍsi Egyesülelek országos szóvetsé.
ge 2000. éVben módosí1ota az a|api1ó oknatot,

A FóVár6iBnóság akoÉbe lófuény e|óírásTkÍá
I gyé|éhmé]á szervezét kózhasznúVá minósi
tését e jogadta és a nyl|Vánlartásban áfuezelte'

Azaapítváry]eIenIeg iVagyona (1Ó rz5tóké'
je) 3 300 000 Ft.ol tesz k ame|yÓsszegetak!Ía.
1órjum dórtése aLap]án azaapi1vá.yáz oÍs2á
gG Íakalékpénztál z né]tdkéVédétl bélékté
iési jegybé Íekletelt be' Kamatai1öbbé kevésbé
bztGit]ák a2 a|apilványadm niszllaliv múki.
désél Azalapitványa húszéVes Jen|á] ása a|an

szerény anyagi Viszo|yai me e1l eredmé
nyesen műkÓdóll a mágyaÍ katTnák és a hoz
zá1arto2óik é etkóíÜLményeinék jaVilása, szrc '
áis és k!|tLráis elátoltsága lerén'

Mlnkájában ió szemponÍVoll az a|apí1ó ok ra.
lánakmeqie e|óen, e|sósoÍbar a rászoru|ó,lő]eg
egyedü éló a kü ónbózó ba|es€lelsze.védélt
kalorák' azok kózvét|en hozzátartTzói. beleg
ségbe. szenvedók. klskorú gyermekeke1 neve ók
anyag segitése továbbáa horvédség átszeF
vezése során a Íestü|elbó|kjvá1szemé yeknék
a láÍsadaIomban 1óíénó é|hé|yézkedésé Va|á
m nlamegszűntkatotiszérvézeIekbéné|ő ka1o
na kózosségék ányagi ámogatása'

AzemÚt időbe.  a2  aLap vány f ieg  k ienc .
Venes éVek másodlk ielében évenie 2.3 mi]ió
Fl érlékben adoflsegé|y,ta rászor!]lak és ányá
gi1ámolatásl a kalonái közósségek iyugdí]as
szeÍvézétek számáÍa A segé yézé1t rászoru tak
száma minlegy 1000 íóre lehető' Ekkor az éven-

te megÍendezeí honvédbá ok bevéle e a hon
Védségi szponzolTk támTgatásá m ndézl |éhé

N'!áÍa V szot a mégvá|lozon gazdasáq v szo.
nyok' a honvédbáok e|maradása, a szponzoÍok
h ánya mia1t a a apitvány tevékénységi kó€ eÍ6
sen eszűkÜt' segé yézés frUnkája éVente cse
kéLyszámrácsökkénl Minde2ek el enére sem a
a|apitó BajláÍs EgyesÚletek oÍszágos szive1.
ségé. sem aza|apifuánykuÉ1óruma nem gondo
az a|ap iÍVá ny m egszü nte|ésér ek Úaszt ku s esz-
kizéÍe ÚqyVé]Úk' h€y iagyTbb propagándá
Va . esel|eg á Bájlárc Egyesii elek ors2ág6 s2ó
Vetség intézményesfienpénzÚqy segitségéVe új
erór € kaphatunk' ésazeredet cé|klűzésekmeg.
tanásáVa] munkárkat tovább 1o|',1a1hatjuk

Tenészetesen kÓze j Íonic lé|ádatÚnk á2 Új
c]vi lórvénybó|adódiáná2áapitóokÍal modér
nzáása . .  i Le l ő |eg ,ák lua|2á|ása , , ' an .akb i r ó
ság bejegyezle1ése'MáÍm6le|mondhaló h€y
az a|apí1vány fe|adalkórél szűkí!uk' és kizáró.
ag a kaitrák és hozzátaíozó k ka taliv ségi1é
sére kor álTzuk' Tá án eÍé ke |ó anyag! Íedézette
jogÚnk Íénde kezni m ndenk méqeégedésére'

A2a|apitványahúszévesfu nnálásáróla20]3.
december 1 6.án, a BEosz tanácslermében iar
tolt ünnepé yes kuratóriumi Ú|ésen megeméke
ze l t 'Az  aapí l ó  BEoszVezető iaz  Ú  ésen mé
tat1ák az aapilvány eddigi mÚkódésél' Egyón
teiű Vé éményfik szerint az a|apifu ányÍe j €site1Íe
a2 e é]e ]Úzón cé okal ésie|ada1okat' munkáju'
kén kÖsziret i ]el] meg őkei

DF' ABoNY MÁPÁs NYÁ' EzDs'
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Beszámo|tunk
Debrecen eg régebbi Iaktanyájának a nagy
iermében taÍtonák rneg a BEOSZ eqyik eg
nagyobb élszánrÚ egyesÜletének' a Bocs
kai slván Ba]1árs] EgyesÜ etnek a beszá
rnojó kozgyű|ését' szarka János ny, ezre
des, azegyesü eie|nÖke kiszÖntötte a meq.
]e enteket, koztuk a megh ÍVoii Vendégeket'
iqy Daíóczy Felenc ny. ezredesl' a BEosZ
a|elnökét Tótlr sándor ny. ezredesi, a
BEOSZészak.a|Íö dilég ó Vezető]ét azN/]H'
2' K K' paÍancsnok képvise|etében Mo|nár
András századost, érdekvéde|m tisztet' Sza
bi  Péter Íendór a iezredest '  ak ia l /]egye
Rendőrf őkapilányt képvise|le' továbbá Pén'
zes sándorné VezeiéséVeI a Ba mazú]Vá.
rosi'18 as oVasókÓr megje enl lagja t'

Aze rÍÚ t éVben megvá|aszioii k sebb |é1
számÚ enökség ke||ően kritikus és onkril
kLrs beszárno|óját Rácz [l háy ny ezredes'
a|e|n ök o lvas la Íe| '  A beszámoóbó meg
lLrdhattuk holy az egyesü ét tag]a nak áiag
é eikora e ég Ínagas (72 éV)' Az eqyésü

etje|eneg étszáma ]73 fó Eredményesen
működik az egyesu et nóbizoitsága sza.
bóJánosné VezetéséVe. Va amjnt a Pany k
Lász óné Vezette Vóröskereszies csopo is'
cseíkó Gáborny'a ezredes és Rácz lvl há y
ny' ezredes köVetkezetes mL]nkájának

kÖszönhetóen étrejölt az egyesu|el inier
netes honlapta A wwwb bed.webnode.hu,
a hon|apon nrinden érdek ódó iájékozód
ha1az egyesÜ|et é elérő|

oúH LÁszLÓ NY' ALEZFEDES

TisztÚjítás a Bem egyesÜ|etné|
Györgypá csaba ny!gál|onrányú aIezredes
az eqyesü|et  e nóke '  a 20]3 ban e lhunyl
Kolom lstván rend' ÍótÓrzsőÍmesieÍre lör.
ténő megemlékezés Lrtán' az egyesü|et éVes
tevékeIységének smeÍtétéséVe kezdte
meg a kozgyÚ és munkáját' Erlékélte az
egyesü el he yzetét' a benyúitott pá yázaiok
eredményességét Tájé koztatta a kÓzgyű
|ést az e]nyert iI elve kapott lámogatásokró]'
k! Ón keme|Ve és megköszönve az á am
po|gárok SZJA ]./..a Íe a]án|ásábó szár
nrazó 93 834 forintot'

Az e nókségibeszámoó után V da Benő
a Fe]Úgye ő B izot lság (FEB) tasja ismer.
iet te a FEB ]e|enléséla 2013 éVben Vég
Íeha]lotl e enórzések lapaszta|aia ró az
egyesÜlet nŰkódés rend]éÍő|és a gazdá|.
kodás he yzeléÍól' Ezek után kerÚ t sor a
20]4 éVr€ teÍVezeit programok' majd a 'Kö t

segveles teÍV' Va am nlaz
éVep tagdíj és az á aínpo'
gárok á|ta íe aján|otl 1 % ter
Vezett  fe haszná ásának

N4iVe a Vezetőség és a
FEB mandátuma |ejárt  a
közgyŰ és mUnká]a a tszt.
újitássa Íolylatódotl. A ie Ó
ő b zoitság e noke FóÍzs
Gábor nyá' Íőtörzszász ós
Vezette e Vá|aszlást r.e y
nek soíán a beter]esztetl
tiszlsé9Vise ókel az egye
sü|et  egyhangúan Vá asz.
ioila meg A2 egyesü el e nÖ.
ke Györgypá csaba nyá
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Em|éktábla avatás Ki rályheImecen
A H0 okauszt napjához kapcso]ódóan' a Nyi
ri Honvéd EgyesÜ|et. ame y 15 éVe ápo|ia
Beviczky mre posztumusz vezérőrnagy
em ékét, em|ékláb|ál á| ítotl Kirá yhe|mecen.
BeV czky a bodraközi jáftis kalona parancs
nokakénl mentette a Lengye| menekü leket
]939.ben, és a honla|anná m nósÍtelt zsi
dikat 1941.ben'Azönkormányza|és a heyi
polgárok körében taított eí'r éklábla avalá
sm Tith Sándor ny' ezíedes ínondott ava-
tó beszédel atagság köÍében' A megem
|ékezésen ]eLen Vo]t Ba|ogh JózseÍ po|gár
ínesteris, KoszoÍÚt he|yezlek e|a Város po|
gáíai' a BEoSz tagszervezeteinek képvi
se|ő] és a szlovák pa ner szeíVezetek nyug'
días kaionái' Reviczky Imre r.agyar kirá.
lyi katonauszt hLrmanista cselekedeleit
emléktab ák hiÍdet k több oíszáqban ' llagya'
rországo1 &]dapesten, NyÍregyhfuán, |\/]áté
sza|kán, a íománia Nagybányán és mos.
tantó szovákiában, K rá|yhe|mecen s'

TóTH SÁNDoR NY EzFrEDEs

Em|éktáb|a Tóth Mihá|y a|ezredesnek
Tólh [,'lháy aezredes (189,l ]976) ]944 novemberében Buda.
pesten, a honvédség ]0. szárnÚ ée|rnezési raktáÍának paÍancs'
nokakéntadeporiá|ás eő| zsidó munkaszo|gálatosokat mentelt'
Emiatt a nViIasok decembeí 1.ién Ielartóztatlák. böÍtönbe Vetet

0 . , . .*  !  l i^z t^ i  i  rÍ .  : '  , , r l^tÁt -  .

TOTH I/I IHALY
1894 - t976
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lt|t.l||il!''l óiio'lt,|]iY,rt
||rüvÍ! nr c! ''..l'i v oÍt],l rolll|/uÍ

ték' 1945' nrárciL]s Végén Néme.
tországba hUÍco|ták' TiszteIetére
20]3' oldóber 4.én' egykor! akhe'
|yén (Budapesi, x ||' TátÍa u' 26')
em|éktáb át he]yeziek eltiszieői'
többek közt a |V|EASZ' a he]yi
önkorrnányzat' és a he yihonvéd
hagyományőrzó egyesÚ|et.
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A Ho|okauszt évforduló elé
A Ho|okausá 70' é\,Íordu|ója |udati és éze|'
mi kavaÍgásl'ban' a ]etisztu t és feliárt lények
megjeleníése során, va|aminl az antisz€.
ínitizmus leíjedésének idószakában íogó.
dzókal keíes az embeÍ, í.gy a magyar js' Van.
nak o|yan édékeink' aíÍe|yeket a keíesaény
ku|tÚrkör lerme|t ki magábó| s ad Úlmulalásl
számunkÍa egy ezredéVe immár' A Íízpa.
Íancsola| iránymu|atásai' a hUmanizrnUs
efueiia|aján á ]va el ke|| Utasitanunk minden
olyan cseekedetet, amely az ember ellen
ilányu|' Mind€nnek a méÍtéke az ember'
mo]dják a h umanisták. Azonban az e|Vek
a gyakoÍ|alban Vá|nak Va|óÍa' Az embeF
ben |akozó jó és lossz időt|en haícában'
ame|y ma is tarl' vannak o]yan időszakok'
amikor az ember olyannyira elaljasul, amely-
re józanabb pi||anata]ban nem ]ehet bÜsz.
ke' Európában ma o|yan időszako| é|ünk
immá| héi é\'.iizede' ame|yben az ember
jobbik énje kerekedik Íe|Ú|az e|íté|endőn'
az e|vetendőn' az aljason. szembenézni
hibáinkka|, mú|tunk sótét pi|]analaiva| nem
könnyű az egyes embeínek s nem kónnyű
a sokaságnak' ameIyet akár nemzetnek
is nevezhelÜnk.lúost miegy i]yen szem.
benézés pil|anatanak kezdeién á |unk' Befo.
|yáso| bennÜ nkei po itikai érdek, lársada|.
mi megosztotiság' azernberi buiaság és
iudatlanság' ezernyi más érz€lem' pozi
tíV szándék és aka€t'

|ánymutatást számunkÍa sokak ms||gtt
azok adhatnak e|sósoíban, akik az embeí
e]a|jasu|asának idószakaban megmaíadtak
embernek és cseIekedeteik á|1a] bizonyí.
tották' hogy a ne ö|j, ne |opj isleni paran.
csdatoknak a nehéz időszal@kban is érvén}t
kelI szeÍezni' Az európai hUmanista esz.
méknek vo ak kö\€iei s ma ők ke |' hogy pé|.
daképeink |egysnek' Vo|iak kózótiijk egy.

szerü papok és egyházi Vezetők' kélkezi
munkísok, csendőr és rendÚ és sokan kato.
nák' nők és Íérfiak' írontdon szolgá|ók, főVá.
rosiak és Vidékon é|ők' Vo|t aki csak sze.
mét sütöt|e |e s csak fujét fold ítot|a €| és szé.
gyenkezett' hogy |sten fiának szÜ|elett' Vol
lak az apíó szíVességet téVők és Voltak dya'
nok' akik é|etük kockáztatásáva| m€ntet.
1ékemberlársaikat'okmaaVi|ág |gazai, de
még nem a lúagyarság lgazai. Nekünk'
kaionáknak' a doni kalaMÍoíát tú|é|| kaionák

ulódainak is ke|], hogy |egyenek pé|daké-
peink' A jó és ro6sz párhaícában szü|ettek
hősök, akik ma is muiatják az eÍkö|csi irányt.
Reviczlry |mre' Gidóíal\,y Lajc' Ká|ló FerEnc'
Görgey GUidó' GoTbay Jenő' A]másy T]bot
KiÍá|y Bé|a, LeitneÍ Ferenc' r€]enhegyiEmil'
ocskay Lász|ó' Tone||i sándoÍ és mintegy íél
százan kalonai €gy€nruhát Vis6|ve is m€g'
maíacllak embeínek ott és akkor, amikor az
embeí kéiie| ölÍ.

TóTH sÁNDoR NY EZFEDES

Főhajtás csornán

,,Mú|tunk né|kül
nincs jelen"
l4agyaíorczágon a haláÍőÉég 2007' december
Vegén, egy koínánydöntés éde|ínébén mégszűn|
és hivata|osar integráódott a rendöÍségbe' A
62 éVig jó| mÚkódó' EUÍópa szerte elismen szer
wzei, kö4ei|en a ||.vi|ágháboÍú Ulán jöt |élre'
A rendszeruál|ás ulán, 1992.ben a ha|árő6éq
szsn| Lász|ó klrá|yl vá|asádia védőszenljéÜ|. Az
oBzág véde|me' e||enózése kleme|t lmtossá'
gú Íe|adala volt szént |stv.in elsó kiE|yunknak is'
de a hal.ínőlizetró| löruényt előszór Lív|ó kilály
hozotl' A halárőrség 1989.ben visszaboniot|a
az e|eKíoíno6 je|ző rendszed (a nyuqaliak vas.
iüggönynék nevéaékl), szze| hozzájáru t a halá.

A halió6é9né| a nehéz' éjje|.napPalj lolya'
mal6 szolgáa| e|lál'ísa ósszekoviicsdla, a á||o.
mánl,i JT kapcso|a1okáaku]lakkl' úgy a hiva.
|áss, mint a soÉ|]ornányú ha|áröÍök ktzÖt' A sol'

á||ományÚ hat.íóókei 1998 áp |isában vég|e'
gesen kiffit'ík a haláíőls'ég köte|ékébó|' Ez ulán
hivalásoG á||ománnya| Őrizlük az á| amhalárl' A
bajtársi szB||émé| mégŐ zvs, a szofosabb kap.
cso|atot már csak a k|Ubrendozvényeken, a |él.
reh@ott halárór em ékhe|yekné| tartoit únnep
séqek, meqem|ékezések alka|máu| larljuk'

Je entém e sorok o|vasóinak, hoqy a hatáór
szíVek tovább dobognak és féjet hajtunk a min.
denkori hatáÍt ózók e|ón' Ennekérdekében a

haláruadlíszok em|ékéÉ' em ékkówt he|yezünk
e| GyőrKerivárc' Lő|ér' haiárór em|ékhe|yné .
|gy jtl |esz az országban a ,'|eggu dagabl', halá.
rőí em|ékhe]y' Ezek az em|ékhe yek €!ész éVben

A 6atdt íéryképen égy megém|ékezés |átható
csomán, néhány hai.iről kol|égámma]' a hatá'

TÁKÁcs |MFE
NY HffÁFrR IEREDES
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AdVen| harmadik Vasárnapjának dé|ulánján'
a Veszprém megye] Nemesszalókon ben.
sőséges ünnepség keÍetében avatták íe|a
reíorrnátus lemp om hom]okzatán. ate|epü.
|éshez szorosan kötődő Kerecsény csa|ád
adományábó| azt a máÍVány em|éktáb|át'
rne|ya He de|belgi Kálé 450' éVíordu]ójának,
va|amint az 1 848/4g.es szabadságküzde.
|emben K6suth L4c zász|ó a|áá||l nemes
sza|ók] reÍoÍmátus honvédeknek á||ít em|é

ket Az Ünnepi Is|entisz|eleten |Vóliczné Bát"
kiAnna reíormálus e|kész asszony hiÍde"
|e|i gét. Lőke Farny he|ybé|i|anu|ó szava|.
|a e Ady Endre Fó|.fö|dobot| kő című kÓ|ie.
ményét' majd atábá| adományozó csaád
nevében Kerecsény Zo||án |oká|patíióta osz.
tolta meg avaló gondo|atat' Többek közt
kiernele: 'A h tva||ás a küzde|ínes lóíléne.
|em soÍán V szonyi|ási ponlot' a megmaía
dáshoz és a jöVendőmun ká|áshoz is segít

séget adott a ziva|aÍok íolyamán a magyaÍ
országi kálvinisláknak' akik dykor.dykoí sza
badságukat, s ónmagukat is képesek Vo.
tak a ]övóéít á|dozni. Ezen pé|daadók soíá.
ba taítoznak azok a magyar' ÍeÍormálls.48.
as honvédek s. akik szeíle az országban
önként á||tak az igazság és a szabadság
Véde|mében Ko€sL]th Lajos zász|óia á'

[,,|eg ke | é(enÜnk' hogy mit je|entenek
nekÜnk a lrazában szé|szi|tan heveri hon.
Védsíro( me|yekben öfök á mL]kata|Usszák
Kosslth katonái, kÖztük a nernessza|óki
hő*'k hqrvédek, ónkéntesek. so@dlak egy.
aíánt' Ko6suth nemessza|óki. ÍeÍoÍmátUs
nemzelóíeinek, köz|€lonáinak. honvédeinek
az em|éke - akiknek nevei íennmaradlak
] 84&bo]. a nemzelőrnévsabó|' ]||etve a Pápat
KeÍü|et Ujonc|||ítási jegyzókönyvébő| tob'
bek kÖzt a hazaszeretetúnke| eÍósítik. s
népünk szabadsága sz mbólumaikén| |ekin'
lÜnk rá]uk' A Íe avato|l láb]án nem Véet|e.
nü|szeÍepe|Úgy, hogy Kossuih zász|ó a|á
á]l leformálus honvédek' Nenr vé|et|enü|'
mert a magyaÍ prolestánsok köíében az
eVangé|ikusnak kereszleI l  Kossuth sze
mé ye a Habsbuígokka|szemben e|en'
á l|ás szimbo|ikus a akia Vo|l '  Végü| szó|t
arÍó ' hogy nagy tisz|e et|s] és sok szere
tetie| adományoz|ák a táb|ála sza|ókiak
nak o maga íe|€keze|közi . apai ágon
evanqé|ikus.íeÍoímátUs. anyai ágon kalo.
|ikus-csa|ád sarjakénl bi]szke aía' hogy
eÍő| a táiíó| száÍmaznak óse]' hiszen
éVszázadokon ál a Nemesszaik me|letli
marca|gerge|yi Iutheránusok temp|omában
keíeszte ték apaiÍe menót. olt  m|jve|lék
a Íö|det, nagyap]a Pápán, s VégÜ Nemes.
sza ókon é|le |e é|etét' A dunántú] KeÍe.
csényiek más k része ká|V n sia Vot akik
kÖzÖtt |e készek roda|márok' lanár.és kato.
naenrberek s akadtak.

KÉP És szÖVEc:VESZPRÉM GYÓzi

Szomorú napok
A kecskeméti Repü|ők és Rendvéde|-
miek Bajlási Egyesú|ele a köze|mú|tban
em|ékezett meg a dmi át|örés éVÍofdu.
|ójáról. Málé |mre ny' őrnagy az egye.
sü|et titkára elevenítette Íe a ||' lvagyaÍ
Hadsereg hé|yét, szelepéta ||' Vi|ághá.
borúban. [/Iegém|ékézett a háborÚban
e|hun!,t katonák megpróbá tatásairó|' a
kalonák m ndennapja ró|' Ujvári Ferenc
az alkaomhoz i|ő prózairészetek' Ver.
sek íe|o|VasásáVa. igyekezett Íe| dézni
történe münk e szoíroú napjail'

csTXA ÍAMÁs NY EzBEoEs
ELNOK
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Bor-és betvárda|ok
A MaÍcalj Bajtárs Da árda Kélhe yÍe
kapott meghíVásl, a N,4űve|ődési Ház.
ba, az.Ahány ház, an nyi szokás,' foíalt
borfőző' nótás dé|uiánÍa' A szeruezők
kü|önbözó izesítésű Í nom, ÍoÍra|lborok.
ka] '  súteményekke '  I ia hagymás zsí.
ros kenyérre kedvesked1ek a rendez.
Vényen Íésztvevőknek' A ku|tu rá|is prog'
íam 1 5 órakoí kezdőddtl, a Bajlársi Da|áí.
da me|ett, a Kéthe|y AsszonykóÍus is
éneke|t. majd N,4á1hé Zsdt örókzd d da|ok'
ka| szólakozlatta a je|en |éVőket' A jó han.
gu al garanlált Vo|t, adaláÍdaegy bor és
betyárda összeá||ítássa| épetl Íe|'

.KoBÖs|.

Rendőrök ta|á|kozója
Egyesü|etunk évek óla szorga|mazza' hogy
rn nden rendórkapi1ányság elve a l/]egyei
Bendóífőkaplányság Vezetése, nyUgdi
jas laLáLkozókal szeÍVezzen ' Egyesü el lag.
ja nk a tÖbbinyugdÚas ko éga igényét io|'
mácso|Va mindig ' ébren taÍtotlák, az tigyet'
Mondhatom nagy készÜlődés és VáÍakozás
e őzte meg a ia álkozól, h sz az e|őkészu
el is sok kéÍdési Veteli |e ' Kit, hcgyan iudunk

e éÍni Vajon e|jönnek.e? Több esetben az
aggodalnrak be s lgazoidtak, ar.lt menel
közben ke|lett keze|n ' A rendezvény nap.
]áraszép assan nrinden ahe yére keÍü l'A2
érdek ődés igazoia a szervezők azon Vé|e.
ményél, hogy az jdősebb korosztá y érdek
|ődése nem szűnt meg a nyugá ományba
Vonu|ássa|a Vo|t szo gá al he y iránt'A szo|.
noki lendőíkap tányság ||etékességi te.Ü.
|elén é|ó nyugdÍ]asaink közÜ|68 íó fogad.
ta é a meghivásl, és tiszle|te meg jeen|é.

léVe| a Vo|t kol]égáit és a szakmaj Vezetésl
2013 decemberében'

FÜÍ János rendóÍ százados, kap tány'
ságvezetó he|yetes ny lotta nreg a íendez.
Vén},i' A kapitány úÍ akadá]yoztatása miat!
csak később kapcso|ódotl a progÍamhoz.
['4átyás Eva rendőr a ezredes' h ValaVe
zető köszöntóje és tájékoztató]a nagy érdek
|ődésl Vá|tdtt k nyugdÍjasa nk körében'

A megyei rendőrfőkap tánysági lendez
Vény ugyancsak decemberben Vot' ame
|yen Faíkas JizseÍ íendór ezíedes, íóka.
pitány és Vezető munkatáÍsa szeméLyes
je en étükke|is Ínegtiszteiékaz esemén},l'
A kotei|en beszé|getés során a Íég em é
kek, munkas ikerek,  csa ád ié e lek is  szó
ba kerü tek. Ehhez nyÚjtotlkeretet a szak
maiVezetés és a Jász Nagykun Szo nok
N/]egyei Ny!gdÍ]as Rendórök E9yesÚ|ele'
Egyesü etÜnk szajoncukorra és egy 20]4
éVi káÍtyanapláÍal kedveskedett a ínegje.
ént nyl]gdí]as ba]táÍsaknak és a rendez.
Vén),,i megtiszte ő szakmai Vezeiőknek' Az
arcd(ai |átva Úgy érzem ió dÖntés Voli a nyug'
díjas taá kozó megszeÍVezése'

KovÁcs KAHoLY



sokat hallunk rnosb|,íiban a nwgdíj.
Íel&e| Vákágíánil, egy táÍsa&lon gíi.
mára Fclig ez egy alapveó keí#s. MÍt
go!úol eÍrő Póda Jenő, a Honved Kóz'
eolg'tai önkénEs NyugdíiÉEÉr ugy
veéó igdzganjla?

A nyugd írendszerl]nk éppen a pár éWe|
eze|ót|i á1aIakí1ás köVeik€ztéb€n nincs
Válságban' deiobb ok miati - pé|dáuI saj.
nos egyíe kevesebb gyeÍmekszÜ|etik a
jöVőben nehezebben Iesz fenntarthaió az
e|átás színvonala' Biztosan |esznek a
köze|jöVőben is átaIakitások a nyUgdíj'
rendszerben' de mindenki számáÍa a Ieg.
kézenfekVőbb nrego|dás az öngondosko.
dás' Az öngondoskodás minden po|gári
társadalom egyik a|apértéke' A Honvéd
Nyugdíjpénz|ár ezt kÍná|ja' ehhez biztosít
egyjó működő, hatékony és bizonyítottan
eredményes, jogszabá|yokban gaÍan1á|t
keÍelet' Ez mind nagyon fontos szemponl,
mer| lény|eg ke I egy nagy IevegőlVen'
niahhoz' hogy az emberíiata|on e|kezd'
jen havonta fé|retenni az éVtizedek mú]'
ián esedékes nyugdías éVeire. Ehhezlud'
nia ke||, hogy az összegyűj1ö1i százez.
reii vagy miIióit biztonságban tudhatja.
|gen, ez egy tőkefedezeti e|Ven működő'
magán|u|ajdont je|entő és örökö|hető olyan
megtakarítási forma, amit az á||am Visz.
szatérítéses formában jeIentós adóked.
VezménnyeI is iámogat'

AÍd el&4iÍ EIán(@k a nyugdrrpEti-

n íodawnal nitgolldolion enő a Í@''sI.
nkcio!151?

Egyszerű és nagyon hatékony a íend'
szer' Á nyugd Ípénztár tagja havonta befi.
zei egy bizonyo€ Összege|, aminek dön.
iő többségét (kb. 94-98%.át) a pénzlára
tag szám|áján jóváírja és pá| százalék'
bó| pedig a pénztar nonprofrt je|leggel nrűkö.
dik' Nincs példáuI tagsze rvezési julalék
vagy oszta|ék' A tagok egyÜites pénzéi
szakszerűen és bjztonságoGan a Vagyon.
keze|ésÜnk réVén beleheljük, ennek ered.
ményeképp pé|dáu] tavalye|őlt minlegy
16%-os, tavaly miniegy 7%-os hozamol
érlÜnk e| '  amil  jóVáírtunk aiagok szám.
jáin' Ezen íe|Üla tagok sajái beíizetéseik
ulán 20% adókedvezményt Vehetnek
jgénybe' az idén maximum 150 000 Íorin.
lot' Ez aztje|ent, hogy akj idén havonta
62 500 íoíintot beÍizel' az mindenne| együtt
az éVes 750 000foÍintjára (ez a maximá.
Lis adókedvezmény |ehíVási haiára) az
e|mÚ|t éVekbeIikonkréi példát a|apUI véve
36%'06 Vagy 27% 06 netló hozamot kap.
hatotlVo|na' Ez pedlg nagyon-nagyon jó'
minden összehason|ílást kiál|ó legá]is és
bizlonságos befektelési foíma' Pelsze
tudorn, hogy nem rnindenkitud havi625o0
forintol fé|retenni nyugdÚ kiegészíiésre' de
kisebb összegge| is arányos an jár az adó'
kedveznrény. A köte ező Váíakozási (fe|
ha|mozási) idó 10 éV, uiána . bizonyos
fe|téie|ekke|- a |őke i||etve a hozam fel'

Veheló a nyugdijba Vonu|ás előtl is. Iga.
zábó| azonban a rendszer a nyugdíjba
VonulásraVan optima|]zálva' A tag öngon'
doskodását a mun ká|ta1ója ÍáÍnogathatja
(pé|dáu a Honvédelml llinisáérium m]n-
den |ag munkavá||alója ulán havi neltó
4200 forint 1ámogatást uta|annak szám.
|ájára)' Van o|yan íiala| tagunk' akinek
sámlájára szü|el, sót nyugdi]as nagyszü]ei
js uta]nak hav] rendszerességge|'

Atlú\Ed KizgolgíáIai orMnEs lulg.
díiPénztir min&n szava érthető, de
hogyan ál ez ős6g'e rcNszené?

A Hmved a hagyoínán},6, ha tetszik szü'
eléskori nevünk' Kezdelben csak a Hon-
Véde|nri |\,,linisaérium érdekkörébe esó mun
kavá||a|ók é|heitek a pénááí szoLgá|Íatá.
saiva|. Később ezt ki|erjesz|etiük és mlnt.
egy az egyenruhások pénz|áráVá Vá|tunk'
N'{oGl pedig a kÖzszdgáiati nyitás keretében
a te|jes kÖzsíéra számára e|éÍhelők a pénz'
|ári szo|gá|tatások' Az egyen ruhásokm 1ú|
VáÍjUk a köza|ka|mazotiaka|' köztisz|Vise.
|őkei, kormán],,1isztviseLőket és az álIami
tdbbségi tulajdonú gazdasági |ársaságok.
ná| do]gozókal' Továbbá mifflezek hozzá.
tartozóit' |t'{ás pénztárakbó| is át (Vissza)
|ehel |épni hozzánk' csak egy bejelentés és
mi intézzÚk a iovább]akai' Liátogassanak eI
honlapunkra: w!,rw.hnyp.hu, oit is a GY L
K' (Gyakan |sméte|t Kérdések) Íovatban
a rész|elekkel is 1a|á|kozhátnak'

A pénzintézelek' bankok és bjzlosítók
eselenként iíÍitá|óan sokai kö|lenek rek.
|ámla' mintegy élezzÚk, hogy az ő rek.
|ámjuk a nr ipénzünk'

l'{ialagjainkpénzébő| nem kö|lünkTV
Vagy Íádió rek|ámokía' fizetett hiídétése.
ink sincsenek, be éplelési fejkvótá1 sem
Íizetünk' mindez nem féÍ össze a no.lpro.
Íi|je||egge|, ezéd o|yan a|acsony a műkö.
dési kö|tségü nk. Amit csak Iehel' azt a tag-
jaink szám|áján fia|tatjuk. A mi reklámun'
kal az e|égedett tagjainkjelenlik és nekik
is tudn] ke]||több tag, a|acsonyabb üze.
me|ési (kÖzÖs) kö|tség. Ezért kérjükatag.
iainkal, hogy mindenki hozzon magáva|
még egyiagot' KÖze]40 000 |agunk Van,
köze|40 mi||iárd 'orintjuka| bíáák ránk és
mi ahogyan eddig is, úgy a jöVóben is meg
Íogunk Íe|e|ni a biza|muknak.

A BEosz vezetőiével a napokban
egyezEtEk jubtbk vabmíre?

lgen' te|jes az egyeiértés' l/egá||apod.
iUnk egymás kö|csönós iámogatásában'
A pén21ár kiterjedl kapcso|atrendszeré.
ve| lámogaija a BEosz tÖrekvéseit és szi
Vesen bocsátjuk a szo|gá|tatásainkat a
BEoSZlagok, csa|ádtagjajk és ismerőseik
íendelkezéséÍe' NyilotÍ a Honvéd NyUg.
dÚpénáár kapuja'
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Evet zártak a Kuruc vitézek

ÉVzáró éVindító közgyű|ést tartott a kis.
kunhalasi KUÍuc Viiézek Nyugá]|ományÚ
EqyesÚ|ei' A Vezetőseg beszámdójabó| k]de.
Íü|i: sa]át szervezésű pÍogÍamokban gaz.
dag' pénzÜgyi szemponibó| eredményes
ével záit a közösség' Bésa Vetek a Bajtársi
Egyesületek orság6 szöVelsége és a Dé|
A|fö|di Régió munkájában, ott voltak a VáÍos
á|ta| szervezett Va|amennyi rendezvényen'
Szölényi |stván nyugá ományÚ a|ezredes,
a k|ub elnöke hangsú|yozta: a lava|yi éV
kieíne l |e|adatának tekiniették az egyesÜ
Iet ínega|aku|ása 40' é\,.foídu|ójának mé|ió
rnegÜ nnep|ését. Az egyesú|ettagjaj kózÜ|

az €|mú|t évben |öbben rangos e ismeÍés.
ben ÍészesÜ tek' A honvédelrni m]nlszÍer
azAranykor kitüntető cím ezÜsl |okozalál
adományozta Lekrlnszk Ferencnek' sü|
Jenő nyugá||ományú tűzo|tó zászlós mun.
káját em|ékp|aket|e| kÖszÖnte meg' Dr. Ben.
kő TiboÍ Vezérezredes' a HM Hoívéd VezéF
kar Íőnök€, akjvendége Vo|t az egyesü|et
nek' Gá| N'4ihá|y nyá' ezredesnek em|ék.
plakettet' Ha|mGi Józseínének pedig aján.
déktárgyal adornányozoit. l,4adarász Lász.
]ó nyá' a|ezÍedes és FeÍencz] |mre pedig
BEosz ok|eVé| e|ism€résben részesü|t€k'

A kuruc Vitézek éVzáró.éVny tó kÖzgyű.

|ésén a haza szo|gálatában és a Magyaí
Hmvédség érdekében Végzettá|dozalkész'
Ielkiismeretes munkájuk eIismeÍéseként a
Vezérkarifőnök eín ék]appa| és em ékp|a.
kette] köszönle meg az egykoritÜzéíek kol.
IeKíVájának a munkáát' Az egyesüLel Veze.
iési, szervezési íe adaiaiban va|ó aKÍV rész.
véie|ééÍt, a programok rnegva|ósu|ásáért
végzeit áldoza|kész, önzet|en és ]e|kiisme.
retes rnUnkája elismeréseként ugyancsak
em|ék|appa| tÜnteite ki Horválh szép Laio6.
nét és V]dáné Lantos Ete|kát.

GALAMBoS sÁNDoR
A szEMó FELVÉTELE

Győrigyű|és
A FegyveÍes Erók és TesiÜLeiek nyugá|mányú
KlLbja Győrben megiartona éVes beszámoló kóz
gvű|&á' Kózgyű|ésünkel meg1isae|b € az e nók.
ségben |og|a|l he|yel lóbb győr kalona Vezeló'
a katasztrólavód€|ém képviseője' a BEosz' a
HoKosz és a Hosz képvise|ő]e'
Bszt wn kijzgyj|esÜnkón Gyór Vá6 és a r.egye]
iyugdÍas szö€lgégének képv se|ője és tóbb k|us
vezeió váGUnk k|Ub]aibó|'
Kiss Géza ny pv ezred€s, a k|ub e]nóke smerlete
a vezetóség beszámolójá| az e|mú|lév ievé'
kenys4Ünkió|. majd tágí'gUnk e logádta á beszá.
mo|ól' a méí|eget, a PEBje|entését' a új a|ap.
szabá|yunkai, Valam nl a 2014' év nunkatéruet'
TÖbb k|ublagunk egész éves nrunkáját szeíény
ajándékka| ismene e| a vezelőség'
A hiváta]os Íész bej6jo2és€ u|án a rieghíVr'd Vei.
dégein kke| együtl meghal|gatuka Lwé|lTangó.
harmon ka zenékart és megnéztÜka MGonma
gyáróvári Ma|gaÍéla K|ub hó]$,,1agjainaktánc.

szóKE swÁNNÉ KLUB TÍuu
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55. évfordulóra em lékeztek
Jáncha mán, az]mréZol|án KU|tUrá|is Köz.
ponl e|őit' a HódmezőVásárheIyl HeIyőr.
ség Zenekar kaiona] tézenéVe| köszÖntöne
a 102'  égvéde mi iüzéÍ ezred mega|aku.
lása 55' é\,íoÍdu|ójának megünnep]ésére
szeíVezett ,,baitá|s ta á kozóa, éIkező Ven
dégeket, az ezred egykoÍ tagjaii és a meg
híVást eLfogadó dé|.a||ö|d íé9ló honvéd
nyugdÍas egyesü|etek képVise őit'

A rendezvény eső heyszÍne a K]slenre'
tő ''Hósi sírkertje,' Vo|t, aho]az ezredeIhL]n\,t
tagjaiem|ékéÍe Íelá |ítoi| kopja|áná Íólták
|eiiszte|etükel a ta|á|kozó résztvevól' A Him.
nusz elhangzása uián az e|hun},iakró| De|i
Józseí nyugá|ományú a ezÍedes, egykori
parancsnok he|yeltes em ékezelt meg' A meg
em|ékezést koszorÚzás köVetle, majd a hoz'

zálartozók he|yezték e| a kaiaÍáná| a kegye
lei Virágaii' A Szózat ínajd a katona laka
rodi e hangzása Után a |égvéde]m tüzérn
du|ó hangjaiva| záru|t a nregemLékezés'

A''paÍancsnoki értekezIetet'' a KUlturá.
Iis Központ színházlermében tartotiák Í|reg'
Az értekez|elet a ia]álkozót szervező
BJHNYEe nöke, Györgypá| csaba n}r a ez.
íedes nyitotta meg' A Vendégek köszÓn.
iése után, kÜlön köszöntötle az ez|ed e|őd
jét' a 102' Vegyes tÜzéíosztá|yl megalakíló'
és a ialá|kozón Íészlvevó lagjait, csorba
András ny' ezredest, az e|ső paÍancsno.
kot, |\'4aikó Bé|a, Pe|Íuska sándorés Zsem.
|ye lmre ny' a|ezÍedeseket és Deczki Imre

ny' |őiÓÍzszász|ósi, Va|am]nt az ezíedet íel
számo|ó parancsnokot Veréb Zslgmond ny'
ezredest. A köszönlők után a rendezvény
íóVédnöke, dr Benkő T]bor vezé rezredes,
a Hl/] HmVéd Vezéíkaí |őnöke evelét smer
tette Kovács Jáno6 ínk' alezredes. Ezl köVe
tően Györgypá| csaba aIezÍedes, az ezred
Jánosha]nrán e]t ö t ö t t  32 éVéíő| szó|ó,
képekkel js a áÍes|ette|őadása köVetkezetl,
mey bem utaila az egység megaIakU|ásál,
a beköVetkezeti szervezeti Vá iozásokat,
a kiképzésben, a harckészü|isé9 fenntar
tásában, a népgazdaságiés egyéb társa
da|ml tevékenységben e|é.t eredményeket.
s kereket i]|etve az egyesü|el hagyomá

nyóÍzó levékenységét' Az e őadás e hang
zása után dr' Kovács György mk. ezredes a
BEosZ dé|.a|fódirégió e nöke, a régjó és
a Ka ocsai Légvéde]mi Katonák HagyTmá.
nyőrzó Köre nevében e|smerő ok|eve et
adott át a BJHNYE részéÍe'

Kovács János mk' a|ezredes miniszteri
i |elve Honvéd VezérkaÍ ÍónÖki e]isméÍé.
seket adotl át a honvéde|em ügye érdeké'
ben hUzamos idón át végzetl kieme|kedő
r.unkáérl' Zseín|ye |í'ríe ny' a ezredes, a
honvéde|mi minisztertő a Honvéde|emért
Klún|eiő cím |||'Íokozata' GyöÍgypá csa.
ba ny' aIezredes Ietve PetrUska sándor ny'
alezledes a Vezérkar FőnÖk ála adomá.
nyozolt ,,E m|ékiárgy,, eIismerésben része.
sÜlt.  Cze Ier Zo|tán po|gármesieÍ előszÓr
a rendezvény védnöke Bánya] GáboÍ
oÍszággyű ési képvise|ó '  a Nlegyei Köz
gyű és e nökének ]eve|él isme(elte' ma]d
Jáno6ha|ma Város onkorrn á|yzaia á]+a| a|a.
p íloti 'Em ékp|akettei'' adott át az 55 ' éVfoí.
du|ó a ka|mábó|a hagyományápo ási nr L]n.
kája el ismeÍéséÚ|a Bem JózseÍ Honvéd
Nyugdí]as EgyesLiIeinek' A,,parancsnok
éitekez|et zárásaként GyoÍgypá| csaba ny'
a|ezredes, a Bem egyesú|el nevében oke
Vé| eL és egy.egy em|éktáíggya| köszöntötte
a ''baj|áls ta|á]kozón' részlvevó a apitó
parancsnokoi és a apÍli tagokat'

GYPCS

Köszöntések a Balassiban
A Ba]assi Bá|]nl BajtáBl Egyésü é1 égy szÚk bá]táÍs ósszé]óVete kele-
tében kószón1ine a kerek és 'Jé .kerek'szü|etésnapol ÚnnépLó bajtáBait,
Az egyesü et e ióke' szekeÍes slván ny dandártábornok aje|€n|évók
nevébén köszóntótte a B0 éves s]mon Bé|a ny' ezÍedes| - ak]l egyesü.
lelÚ n k lagjaké nt. de a szemé yü gyi tagozal Vezetójekér t' kú |ó n s kiszÓn.
tólt Nagy csaba ny' ézredes a rendezvénvéi ]e|ei éVő Páos|aVi
Brúnó ny' ezrcdest, va]am nl a65 éVés Nyir Tibor ny'ézredesl' Meg.
kószrnte lóbb éViizedes egyesü|eÍi kózremi]ködésükel. akl V lásukat
és további]ó egészség€t, órómle|i' bodog é]e|e1 kíVár| nekik, majd
egy.eqy bekeretezelt. himzélt Ba|6si ém ékp|aket1ei adolt át nekik.

VÁMos JÁNos. ELNoKSÉG TAG
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50 éves a Nosz|opy
Kaposváron a NGzopy Gáspár Honvéd Nyugá|ományúak KUbja megtar
lotla beszámoli ktzgyúé5ét Dinya Miki5 nylgá|omá|yÚ órnagy' a k Ub
ae nöké, mint]éVeze1ő eInóknyilotla meg a rendezvé.y1 Vendé!eink5oÍá.
ban köszönthétÜkKé emenJózséi nyugá Tmá.yÚ atábTÍnágyTt. á BEosz
eInókét Pászlor slván nylgá ományú ezrédesI. a BEoszdé dÚnántú i
ég Ó elnÖkél szjkszaiLász ó mk'a ezredesl' a 64 B@onád szabóJózsef
Logsz1kaiEzred parancsrok]re yettesét Horválh Jenó órnagyol' az l.'lH
Hadkeoészilőés Nyi]vá anó ParanFnokság 4' KapcváriTobozó és Eldek-
Véde miKózpT.tpálán.s.okát Pető Lász]ó nyugá |ományúa ezredes a k ub
e|nóke beszámoó]ában kemé|lé hogy a k !b lágsága a mai .apon sákti

uje|nök az
ejtőernyősökné|
A NlágyaÍ Ejtóényósök Bá]iáÍs szóVelsége (M ÉBsz)
mégtartolta ls2lÚiitó kózgyÚ]ését ameye. a kÜ dÖl.
tek a ekószónő dr BodaJózsef rendór VezéÍőÍnagy
e nók UtódjáuIdr BodizsárGáborezÉdest' a Nemzel
Kózszogá|ai Égye1em Hadtudomány és Honvéd'
1szlképző Kalának dékánjál Váasztoflák Az esemé.
nyen amelyen rés2tVéll dr oÍoszzotán a]tábolnágy,
aHonvédVezérkaÍfőnókének he yéttesé' Vá|amint EÍ c
Fu|a1er az Európa E]tőernyós szóVetség é|nóké s'A
kÚLdónek megha ]gallák' és e íogadÍák az eInókség,
Va amjnt a mur kacsopotok beszámo o t ma]d a Vá|.
tTzó]ogszábá|yi háltélnattáápszábáy módositás'

saBó BÉu

BÚfe|ejtő este
A kécskemét Bepii ókés Be.dvéde|miek BaÍáÍsi
Egyesü elesze em Velé kedőtÍendézell'Aveze
lóségeqyk1agja BartNGyuáné VezeléséVe
a megjeenl neolaen egyesÜel tag, csoportokal
á |kT lVá te111a.Úb i zonysáqotszeIem l r ]ssessé.
gérő|' ]átéks kedVéró A ve1é|kedó anyaga fe.
ö."|létöÍléne m mr]]lunkát kU|l!rá is é|etÜ.k kie
meIkedó esemé|yei1 a2 egészségés é|étmód
lémakÖrél' s2eleletl Válos!nk Kecskemél Íóbb
néVéze1ességeil' de belekintenünka sportV á.

Az irásbanekés2iletlvá]ászTkátázsÚr éÍlé
kete' AVété kedő ÍendkivÚ szTros erédményt
hozolt' ma]dsorkeÍi]|ladi]akáladására A]ó han
g! a1ú Velé kedó beÍe]ezéseként az a Vé|emény
a|akutk j '  hogy nem s  aVersengésVo1a ion lG,
haném a' hcly e tó tóttÚnk egyÚn egy Vidám eslét'
fe edve a belegségét, gTndol, az dóskTía ]áló

csóKA TAMÁS NÍ EZFEDES

van résztVesz a munkában merl a megiéléntek iétszáma eér a kélháÍ
madol Az e nik beszámo|i értékete a Vezetóség munká]át.

Az e!ózó évber cé|! lúzlük kiés e|foladluk hogy meqőrzzük az eddi!
é|érteledményeket ká1Tna éÍlékek menlén Ú] programokatszervezÚnk'
|ehe1őség szerin1 nyitunk a civ szféÍa,ie|é és gyarápiijlk álgT.do1gaz
dákodássa|ak!baryaq |ehetőségeit'AVe2etőségegységesVolésa ehé
1őség.khez képesljó dÓ|téseket hozolt A programoka1, a rendezvénye
ké195% ban te|]esnefuk A20]4.esévben mrden rendezvényünk az50
évés éVíTldU|ónk ]egyében ]o! zajLan A kó2gyŰ|és be1ejezése u1án Vacso-
ía majd késő éjszakábá.yú|ó zénésláncTs muatság kÓveikeze1t

D NY^ M|(Los NYóFNÁCY ÁLELNok
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Közgyűlések a Nyugat-dunántÚ|i Régióban
A régióban eddig négy egyesü|et tartoita
meg az éVzáÍó közgyű|éséi'

dőÍendben a za]aegerszegi Honvéd
K|ub, a gyóri Fegyveres Erők és TestÜ 'A.
leknyugá Lományú k|ubja, a HatárőrNyUg.
dijasok soproni Egyesü eie, továbbá a
csepreg Közbiztmságáéri PogárőI és Baj.
láÍs Egyesü|et. Az egyesü etek közgyű.
lés tapaszta alaii kü|ön kti|Ón nem kíVá.
nom |eirnj' Mindkél honvéd egyesÚ|et kel
tóstagságú' a BEosz és a HoKosZ tag.
ja ' Ez iÍányÚ iapasztala|a m Vegyesek,
megérnének egy kl ion eIemzési '

N4inden egyesú el más más gondokka|
kÜzd' Aho| he yőrség Van' olt az egyesÚ.
|el é vez a lámogalottságoi az a|akuIat
Íészéró ' A ToboÍzó |Íodák is a |eheiősé.
geikhez mérlen minden lámogaiást meg.

adnak, de most r.ár postáznisincs enge
dé yük'

Két egyesü|el a közgyű és e|é terjesz
tetle az aIapszabá yának módosításái' Egy
másik ínár az e]ínú|t éVben módosíiotta'
míg a rnásik egyesü et kivár' hátha a még
nem hatá|yos Plk't mód06Ítják'

A csepÍegi po|gáíőí eqy'Ásü|et |étszá
ma az e nrÚlt éVben nótt' A saiát szabad.
dejÚk terhére Végzelt 1eVékenység me||eti
még ezerfolinlos tagdÍat ]s í]zelnek éVen
le'  Nem kérdóje|ez k meg a BEosz tag
dÍ]at, de azl megké rdezlék, hogytovábbra
s annyit ke||.e Íizeln '  Pá|yázat Útján a
szomszéd községgeI közösen kaptak egy
lranszpoÍtert' Mosi már a BEosZ.nak ]s
Van egy kisbUsza - r.ondták rnoso|yogVa
meri a környéken tevékenykedő BEoSz'

os egyesÚ|etek is - a szÚkséges egyez.
tetésse esetenként igénybe Vehetik'

Azt tapaszia|iam' hogy a BEosZ műkö'
déséVe kapcso atban sok a téVes iníorrná'
c]ó' Néhány egyest]Letie|nök nlncs t sztá.
ban a BEosZ tevékenységéve|' az ij éíde.
kükben ki|ejiett HlV'sziniű érdekéÍVénye.
sítő munkájáVa|' A gondot orvo6o]nikel'

Az egyesü|eieksokVáro6]' megyei civi| és
nyugdÍas szervezethezcsa||akoznak, ez
nem baj' de oda ]siagdÍai ke ]ÍizetniÜk' Az
éVes tagdíiak ezekné| a szeÍVezetekné| álla.
|ában a|acsonyabbak' minta BEosZ díjai'
Azt azonban sürgősen l sáazn] kel|ene' hogy
ezekben a szeÍVezetekben kik és miként kép'
Vise k őket, amikor a jáandóságaikró| és ]ul
tatása kró| Van szó'

LÁszLó AT|LA

Kiskőrösi évértéke|ő l'4egtartotta éves beszámo|ó kÖzgyű|éséi
a Kiskór ös He|yőrség Nyugá |ományÚak
KIubja'  Az eseményen részi Vel i  Domo'
ny Lászó, Válosunk po|gármestere' Dur'
gó Tamás százados' az 1'sz' Toborzó és
Eídekvéde|mi Iroda Vezetője, és Horváth
Att |a rendór a ezredes, a Város R€ndőF
kapitányság képvise etében ' GottÍÍ]ed Béa
ny' ezredes megnyitó]át követően' Fadgyas
stván ny' óínagy terjesztette e|ő a 20]3'
éVrő szó|ó éVéÍtéke]ést' A k ub Vá|toza
tos progÍam]ajnak köszönhetően, az éÍté'
keh idószakban' a tagság é|száma20"Á
ka|nótt' A rnostan kózgyű |és a|ka|máVa| is
négy fő |e Véle|éVe bóVü t a |étszám' Az
éÍtékelést köVetóen az egyesú el e|nöke
ismertelte a BEosZ iránye|Ve t. A je|en
|éVók a beszámo|ól és a BEosZ iránye
Vekel -Ágyhan gÚ |a9 e]|ogadták. Ugyancsak
e||enszavazal né kü| fogadták e| az egye
sü et PénzügyiE|enórzó Bizoltsága e|nó
kének, Sipos Andlásnénak a je entését
]s' Ezl köVetóen a2 egyesÜ e| e nöke e|s.
meréseket adott át' Em|éklálgyat kapotl
DUÍgi Tamás százados, elisíneró ok|eve'
]et Vehetett át:lVe hel Sándor ny' órnagy'
Jakab Józsej ny'íóhadnagy, Gottíried Bé|á
né' Nagyné HeÍkó Erzsébet' A közgyű|és
h Vata|os Íészét Vacsora köVette, majd tom'
bola sorso|ás köVetkezett' Kószönet i |et
támogatóinkai, akik a tombo ánkat bizto.
síiották:JarjabkaJózsefnét' B, Kovács Pá t,
szőgy JózseÍnét' TuÍancsik Lász|ó l  a
HazaiHús Bt ' i ,  az Ágnes Ga|éÍ]át, és az
E|ek|rofavorj|o|' KÓszönet azoknak a klUb.
lagoknak s. ak k tárgyakat aján|ottak fe|

DUcHAl JózsEFNÉ NY BV ÖnGY
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Ta|á|kozás harmadszor
Nyugdijas kIubok ta|á|kozó]a Vo]t NyiÍbá'
torban, mey során megtaltották a ||L' kU.
furá]is gá|aműsoÍt' A rendezvényen löbb mint
35 nyugdías szervezel képvjse lette magát
szabo|cs Szatmár Beíeg megyébó' az
összétszám rnegha adta a 4o0 íőt' Annyi
íe|épő Vot '  hogy ebédszÜnet né|kÜ is 16
óÍá]g taítotl a bemutató, Képvise]tette magát,
többek között:a Bálhoíy |stván nyugdÍ]as
k ub Nőegy|et' a CsengeroszÜ|ó Fények
nyugdi]as k]ub' a Döge NókEgyesü|ete' az
Encsencsi Kék Neíe|ejcs Népda|köí nyug.
di]as k|ub' az ÉíleLmiségi EgyesÜ|et, a Gon.
dozási Központ Kis|éta, a Határőr nyl]gdías
egyesÜ|ei Nyírbátor, a Nábrád nyugdí]as
k r.]b, a Nagyecsed Ne|e|e]cs nyugdí]as k|ub,
a Nappa|i E láiás Piricse, a NapsugáÍ nyug.
dÚas egyesület [,4átésza|ka' a Nyírcsászá.
íi nyugdíjas k ub, a NyíÍVasVáÍi Vasvári Pá|
nyugdíjas klUb' a Vásárosnaményi Esze
Tamás nyugdíjas k|ub' a Nyírbáiori idősek

k|ubja, a NyíÍbé|tek nyugdÚas k|ub, a NyíÍ
bogá| nyugdías egyesÜ et. a NyíÍcsászáÍi
Napsugár nyugdÍas k ub' a Nyíregyháza
orÖkzö d nyugdíjask|ub, a NyiregyhaziKol-
zervgyár nyugdÍjas k|Ub. a NyíÍgese Nép.
da kÓr, a Nyírkáta idősek klubia' a Nyír|u
gosi HagyományőÍző Egyesü|et' a Nyírmi.

há|ydj nyugdíjas k ub, az osz rózsa Nép'
da|köÍ Nyírbátol, a Penész|eki jdősek nap
pa|itagozata, a Rómaj Kato|ikus nyugdÜas
k|ub' a Tákosi NapsugáÍ nyugdÚas k|ub, a
Tisza|ók nyugdíjas kub, az Aranye
só Ezüsíenyő, ésa ZáhonyVasutas nyug'
díias k|ub'

Gyümölcsöző kapcso|at

Egyesú|eiü nk lava|y Vetie feI a kapcsolatot a Heves.megyel Nyug.
díias Rendőr Egyesü|elle|, mjkoÍ s a megaLaku|ásunk 15' éVfoÍ.
dU|ójára híVtuk meg óket' E kapcsoLat a2 óta ls rendszeres és
é|ő. A két egyesü|et segítiegymást a pÍogramjaiÖsszeá||ításá.
od.' h|.jnoJ|js| |t.lt|ósógt( alan|dsavd ' dón Fgy egó"z 1apos
progÍam kereiében kaiauzoiuk az egri nyugdías bajiárcakal Vá106
unkban' A bussza|érkező 46 Íős csapatot a ÍendőÍség csónak
házban Íogadiu k' aho a szerény Vendég átás ulán a Repü|ő |\'{Úze
um megiekiniése kÖVetkezett' Kss Lászó nyá' ezredes közre-
műkódéséVe|' Ez ulán a T sza'part séta és a gya|ogos.hÍd |á1'
ványossága' va|arn jnl Váíostörléneli lájékozlató köVelkezett' SáÍ.
kány Bé|a e|nökségi tagLr nk ka auzoásáVa '

A csónakházba V]sszaérve ]gen csakjó ese|t a p]henés' és
az ebéd, me|yre meghÍVtUk m]ndkét megye főkapiiányát is' ak k
személyesen Ve|tek részt a]ó hangu atÚ rendezvényen' Az ebéd
után, a Tiszai Vízi Rendészeti Rendőrkapitányság segílségéVe|
ÍÖVid sétahaiózásÍa is sor kerÚ]heiei|' amely nagy ietszést VáLtott
kivendégeinkkörében'AzaÍcokal |áwa, úgyérzem s keÍü|t ú] isme.
retekre is szeÍt lenn ' és é|ményekben gazdag, taíta|mas prog.
íamo| szeíVezni a két EgyesÜ ehek'

<o'n s K,Á"o ' '  F '  ' - ' : '  -

Lovas po|gárőrÖk
Egyesü|etÜnk tevékenységét
2013.ban csepíeg Váío6 teíÜ.
|etén az a|apszabá y a|apján'
és a köÍnyező |e]epÜ|éseken'
rendezvények biz|osíiása i||et
Ve egyéb Íe]kérések a|apján
Végezte' A|apvetően rendsz'"'
res járőÍÖzés' tÖrvénybe ÜtkÓ
ző cse|ekmények mege|ózése,
a íendőrségge közös]árórök
szervezése, a po|gáír.esteíi
hivaia lal egyeztetett rendez-
Vénybiztosítás, egyház] |en.
dezvények feLügye|eie Vo|| a
szo|gá|a|ok ÍeIadata. EzenkívÜ|
a rendőÍségge] Végzeii kÖzÖs járőrÓzés csepreg terubtén' Tóbb
a ka|omma| a zsarukáÍ rendszerben együthnűködés a rendőrségge]'
Ezen tevékenységet még 2013.ban is nehezítette az Új gazoVá.
nyok hosszadalmas e készílése' Egyesú|elünkben 2013soÉn meg.
kezdlék ínűködésüket a |ovas po|qáíórök is 4íóVeL' Több BEosZ
eoyesÜ|etleI közösen kopja|át á||itollUnk Ba|atonkenesén' me|yen
az egyesü|etÜnk neve s Íe|Van lüntelve'

HoFVÁTH ZsoLT ÁLELNÖK
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A|dozatos munkávaI
A honvéd Kasz inó TÜköí lermében tartot .
Ia éVes iaggyű ését a Nagykanizsa Hon'
Véd Egyesü|e i '  Az e|ózÓ éV bes,ámoója
me| ett Tar E rnó' a7 egyesl] et e nÓke sm€Í'
lefleaz de eVÍonlosabb lenn va|óil sádo'
za ios rnunka]UkéÍt hél tag e smerésben
részestj l Az éV eqnagyobb eseménye az
Vo|| am kor a Fegyveíes Eíók és Teslt]'
e lek NyL]qá ományÚak K|Ubja 1ársada rn i
sze lvezete l  a c iv  I l ÓíVényhez gazodva

egyesu et ie a ak i lo l luk a l  mondla Tarí
Ernő Aiag|étszám nem egcsÓkken1 ám
a je en eg ]47 főVe s az egy k egnépe.
sebb kozosség Vagyunk a Városban'

Az e nok mé latia azok levékenységét ak k
az égyestJ et érdekóben oykor a szabad.
]dejÜkel is Íe á|dozva Vegezlék a fe adalo
kat Az egyesu et dóse a sportrendezvé
nyeken s remeke tek. h|szen tekében ha|
madik mig aszta len szben n]ás.]dik he yet
szereáek Az egyesÚ ele|nokeezentu sze'
relné ha a lagok m nden lelme.u|ő probé
má]!kka le keresnék az e nökségei' hogy
arra mie|óbb mego dás l  la|á|]anak A | lü|
|ö dikapcsdatok lerén s e|óre éptÜnk lgyan

A szabo]csi Honvéd Műszak] Hagyoíná
nyőrző Baj|ársi Egyesű|et megtaítolta a
2013' éVi beszámoó és érléke ő köz-
gyű]ését a Helyőrséqi Kl!bban' A köz
gyű|ésíe a |agság me||eli meghíVnrkalárs
szeÍVezeleket 'aBEosZ'ésaBocskay|.
|0Vészdandáí. VaIamint a VÍzügyi Iqaz
gatóság vezetóil is' A kÓzgyű|és szinvo.
na át eme le' hogy dr BenkóTiborVezéÍ.
ezrede5' a H|\'4 Honvéd VezéÍkar főnö.
ke is ínegha gatla a beszámo|ótés hoz.
zászó|ásáVa| eÍősítelle a Ba]társi Egye.
sü|el törekvései' A lagság munkájához
több segítsége| ígérta honvédség részé'
íő|'A beszámo|óvitálá| kÓVetően az esté.
be nyÚ]ó baíá|i  beszé|getés kÖzben
Íogyasztollu k e 'zetes Vacsoránkal'

saz erdéy Kovászna kÜ|doltség éVe| la á '
kozhat1unk'  a kedvességüket ebben az
éVbenVszonozni kÍVán]uk tette hozzáTarr
Ernó Sok a fe]adatunk a ]ovóre nézve s.
a |e!Íonlosabb' hoqy má]usban Nagykan -
zsántar lanánkarnegyei l ronvédeminapot
me yetterve|nk szeí nta Lenti. za|aegeEzeg
és kes2lhe]yi teslVérk !bokkaIközosen ren

A laggyu és zaÍóakkord]aként a |eglob
bet segi1ó lagok.  Göcze stvánné Zs id
né Nászer EVa. Boha Ká imánné' Boha
JózseÍné NászerJózselné Lelman János
és BéVándr GyLr|a okeve e1Vehet lek át

TAnn EFNó NYÁ, EZ|ls
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Tisztújítás
(A ceg|édi Tv-ben
eIhangzott beszé|getés
röVidített Változata)
A várci TV stÚd Tbeszé getésre hí\,la a Dózsa
Gyórgy Hmvéd NyUgdÚas Egyssüiel frissen
megvá|asztott új é]nökét LUká.s |slván
iyá'a|ezíedest, és|eköszönővezétőjét' Bobvos
Pá nyá'alezíedest' Ház]gada salmári GábÚ'

szátmád] Bobvos Úl meddig iÖ|töt|e be éz!
a meg sae i szsége1?

Bobvc: Már 1 2 éV€' hogy a lagság biza|má.
bó|elnóknekválasztoltak' Ez még a minyug'
diias korunkban is h6*Ú időnek számít' a át á
9c é|étkor egy.haloda'

szalmári: Egy vo|t katonákat 1ömórÍtó nyuq.
di]as szervezet mennyiben a2onos' és nriben
más' m ni egy h6o|ó civi| egyesl]|oP

Bobvos: A civi szeruezetekhez hason óan'
bennünkét is tssz€kd a kózÓ€ édek|óds. Mlis.
ságként' sjátoeságként em|íhelem, hogy a had.
sereg vlszony|ag zin közösségében k]a|aku|t
smeretségek, munkakap6o|alok' és ba(ísá.
gok nyugá|]oTányba he yezésÜnk ulán is ós9e
kötiek bennünk61. A nyugdí]as egyesü|elünk
kivá|ó a]kalmat' |eh€|őségel leíemt az óssze.
|aÍiúi6 ézésének további |ennlartisáhe, erő.

szalmári: Már a rendsreruált's e|ótt is műkt.

Bob6:|gen-igon] Nem VoI ktjvete|mény a
cégbirósági bejégyzés' Atis2ti k]ubía|ai kózó|t
.nűkrdünk' A mi egyésü|etÜrk éÍen koóa |épet,
hiszen már 44 éve a|akull' A tagok összejár
tak egy kis beszé|ge|ésrc, és dyan prcgÉmo

kat szerueaek' amé|yek á|ta|ános érdék|ődés.
re lartottak számoi' Áz a|apítoldó tldorn, a !ag.
ság kezdeliő|lava jó| érczte magát a k|ub.

szatmáÍi: i'o61 szó szerint is 'liszúiiiás,tór
|énlj Ez váthatóan mi yen Vá|lozásol€t h@ szer

Lukács: Koíábban már Vezetóségi tagként
is az lolt a tapaszia aloín' h€y eqyesú|elünk jó|
mÚködó sz€^€zo|, ame|y érdek|ődő akiív lagok
bó]á||' A régivezetiség négy tagjának |ekö.
szönéséi nem mi. hanem Önmagukkezdemé.
nyeaék' Kihan9sú|y@om, h€y möginúk sok.
éVier€dményes, meqbecsü ésl kivá tó mUnka
ál|t' Több hónapTs js|t őbizottság munka ssán
olyan új e|nókségi tágokat ko|ostúik akike|is.
mert, jó fe|kévü|| kalonai Vezetik Vd|ak' kimá.
gasLT szervézőkészsegge| rende|kéáek és nem
.sak é Vszik a lagság bia|mál' hanem akamak
és tudnak is €gyült do]gozni közósségünkén'

szatmári: l\'|iért mo6l módGították u a|ap-

Lukics:Egyik oka a cjvi|tóruény megvá 1o.
zása' A más k ok áz voi, hogy a már koÍábban
Íé|merü]t igéiy€k a|apján' bóvílsük ki a régi a|ap
szabá|F a halékonyább műkTdéshez szüksé'
ges |eglonlcabb szabáyzókkaL'

sza1mári: E|gondo|ásaikat mi|yen foíínábá

Lukícs: Éves munka. és rénd€zvéntteruún.
ket minden |ag kézhez kapta' Eztaúa|mazza
a koíábban jó| bevá|l pr€Íamokat, i||' az újab.
baka1is' Ez egyben kerelieru, ame|y |ehetisé'
get ad éVkózben javaso]t úiabb programok meg
va|ósílásárais' M ndezekhez az ónkomány.
zal á|ta| bizlosítoii k|Ubhe|yiségünk jó színte.

szatmáÍi| Kérem' eme|jen ki néhányat Íó pÍog.

LUká6:Előre bocsálom, a lagság részérő|
]ogG a igény hogy Új |endÜ e1el adjunk egye.
s('|eli é|et!]nknek' Mi ennek d e|ViÉsnak, nrara.
délda an!| meg akarunk fele|ni, men fudjuk' h€y
Vá|l@ás ré kÜ|nincs rnegúju|ás a megÚju|.iÉ,
pedlq a egyesüLet |étének zá|oga.

dén meqem|ékezünkváÍcunk650'' a Dóéa
íe|k€|és 500', a |' VíágháborÚ 100' éV,|oÍdu|ó.
járó|' A BEov ke@iében lefoezúk más, - esel.
|eg kÜ|iÖ|di - nyugdÍ]as kaiona egyesÜ|etekke]
is fé|Venni a kapcso|atot' Egyik leqÍm|cabb Íe|
adatunknak lan]Uk. hogy |ovább ápoiuk, eó.
s|lsük a b€nnijnkei ósszekótó egy é|e1Íe szT'
|ó érzóst, ame yél úgy nevezünk, katona báÍát-

LEJEGYEaE: Kocs6 |swÁN NYÁ'EZBEDES

Közgyű|és az egykori orkénytáborban
ÉVértéke|ó, besámo]ó közgyÚ|ést tartotl a Platlhy
Józsel Baj1ársiEgyesü elTáborfa|ván a egy
kori Tiszti Kaszinó' a Vo|l He|yőrségiK]ub épü'

Az ósszejóvete|l meg1iszte|te ]e|en|éléve]: lG|e.
men JTzse| ny'a|tábornagy a BEosz elnóke'
Nágy Káro|yny rnk'a ezredesaBEosz Közép
magyarországi Fégió V€zetője' Naqy GyU]a
őrnagy az MH Hadkiegés2ít.j és Kózponl]Nyi.
Vántartó Parancsnokság rész egv€zetője' Tólh

Berla]an, Táborfa]Va na9yközsé9 po gármes.
tele és Halupka lÚik ós a képvisé|ő lestÜlettag-
ja'Je|en Vo|t lÖbb h€|y cvi|egyesÜ|ét é|nöká
szonya és e|nóke ]s, A kózgyűlésl az egyesÜ
|eiitkára Anla JánGné nyilotta rneg' A lagság
megha |ganaJuhászGáboÍ ny, zász ós20]3.as
évlő|szóó részetes és e|óré tekintő beszá.
mojóját, őt kÖvétle a gazdasáql vezeió Tóth |sr
vánné beszámo|ója' majd a PEB e|nóke HáÍra
Lász|ó ny' zász ós terjesztelle e|ó az e|mÚ|éV tapaszla átait' A tagság a beszámoókat égy

hangúan e|Íogádta' A beszámo|ók eIhangzá
sa ulán @ndégelnk kaptak 9ól, akik é 1ek a ehe.
tóségge| és mé|tatlák a tágság munká]át az
érdekvéde em' a magyar katonahagyomáryok
ápoása' Va am ni a kÖzósséq munka Végzésé
lerén' Ennek e ]sm€résekénl, lárgy]ula|omban
és e ismeró oklevéIben héi lő Íészesü|t' E ismerye
az egyesÜ etnek a ,szépkÚúak,kóÍében Végzelt
mÜnkájá l .  Vaam]ntanagyközség megism € r
letéséért te|t |áradczása t Halupka Mik|ós béje
enlétle h€y égyhavi képv]se|óilisá€letdj]ának
|e|aján|ásáVal i'mTgatja az €gyesü|elei.

Az eme|k€delt hangu atot íokozta az ÖIkényi
Weroi]||akisszínházlagjainake|óádása, akik
operették ós régi sarzonok előadásáva| szóra
koáanák a jé|erléVőkél'

JUHÁsz GÁBou NY' 2Ás2lós, ELNTK
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zetl számilógép.kezelő tanfo|yamo|, me|y.
nek ha|ékonysága a mal kdban, ebben a kor.
osztá|yban e ismerésre mé|tó' ['4osl már
elmondhalluk, hogy a Facebookon s eliga-
zodnak tagja nk - hangsÚ yozta a2 e|nök
asszony' A |ájékoziató más részében e is.
merésse| szó|i a kéi tálsszervve kia|aku|t
egyre gyÚmö|csözóbb kapcso|atró|, meg.
em|í|Ve a két Vezeiő dr. Kovács Gyöíqy mél.
nik ezredes és cserhátiÁko6 méínökalez.
Íedes segí|ó és |ámogató munkáját' e|ső.
soÍban a katona] és baj|áÍsj hagyo'nányok
további megőrzése lerÜ|eién'

DF' KovÁcs GYÖRGY NYÁ' EzDs.

A ka]ocsai Honvéd és Rendvéde|m] szervek
Bajtársi Egyesü|ete megköze ító|eg lejes
tagságáva| Várta e|nökük Várszegi Fe|enc.
né beszámo|óját a negyvenke$edik egye.
sÚ|eli közgyűlésen. A íendezvényen a he|yi
társszeÍVek Vezetói me|lel megie|enl Duí.
9ó Tamás száadG' a Bács'Kiskun megyei
iroda Vezetqe, és a megyeilap újságíÍója'
Az éVi rendezvényen megern|ékeztek meg
az €|hun},takról, maid atagság nregha||gal
taaze|nökség beszáÍndó]át, me|ye| az e|nök
asszony |er]eszte|t a tagság e|é' A beszá.
mo|óban megern]ítette az e|nöknő:a Veze.
|őség ]e entősnek tartja a tagoknak szerve.

A karcagiak közgyűlése
A KaÍcagiNagykun Bajlársi EgyesÜ|et meg.
taÍ|o||a beszárno|ó és Vezetőség Vá asz|ó
közgyL:j|ését a Városháza nagy|ermében
Közgyű ésünk vendégeként köszön|hst|Ük
Dctto6 Lász|ól, Karcag Várc polgáÍíresl€Í.
él. Fekete |stván nyá' ezredest' a BEoSZ
É[r|H vezelójét, HoÍVáthné Ha|ász Klárá szá
zadG|' a szdnoki ''Kieg'' éÍdekvéde|mi rész'
|egének vezelőjél' va|amin| az egyesú|e'
|Únkke| szorG munkakapcsdatot taÍ|ó civi|
szervezetek Vezetóit'

Az eseményen ínegern|ékeztúnk az e|mú||
dőszakban e halá|ozotl tagtálsa nkíó|, maid
smertetlük a tagság Vjszonyukat meg.
szünlelők nevél, és bemutatluk a le|Véle'
|Üket kéró új tagtársainka1' A közgyű]és éÍlé.
ke|le aszociá|is munka' csa|ádsegílés. idö'
sek ápolása' a kegye|eli goíldozás édeké'
ben és az érdekvéde|em leren végzett mun'
kál. Több íendezvénl szerveztÜnk Kar.
cag nem2eIi' kultuíá|is éÍlékeinek megis.
meÍtelése, ápo|ása érdekében. k]rándu á.
sokat szeÍvezlünk az ország más télségei.
ben |éVó eínlékheIyek meg smerlelésére'
A hagyornányőrzéssel kapcso|atban tovább
sikerÜ|t gazdagÍlan a he|y kalonasághoz'
ka|onatörténethez kapcsolódó események'

lörténések kóÍél, lész| vétlÜnk a szoínszé'
do6 mezőtúÍi egyesü|el, hasonló cé|t szo|
gá|ó íendezvényein' az oíszágos esemé
nyekíó| történó megem|ékezéseken'

A je|enIegi kózgyű|és egy újszerű e]eme
Vo|1, hogy a Vezelőség munkájának a|apo
sabb' őszintébb meg smeíése érdekében
e|őzetesen' néV né kü|i közvé|eínény kuta
tást Véqezlünk' Ennek során tagjainkataÍla
kértÜk' hogy Vé eményüket' krit]ka észre.
Véte|eiket papiía Vefue' jutlassák e| hozzánk'

A bekÜ|dó|t Vé emén}€ket ejsszegezÚk' Veze.
tőségi Ü|ésen megtáÍgya|tuk' és a kózgyÚ.
|ésen a tagságqa| megvitatluk. Nag.ym |anul
ságo6nak bizonyu|t ez a módszeÍ' minden
bizonnya|a jövőben is a|ka|mazni fogjuk' A
Íendezvényén á kózgyű|és egyhangú sza.
Vazatta újabb 4 éVre biza mat adott' az e|ő.
ző Vezélöségnek, ta án ezis egy kicstaVég.
zett munkánk íokméíóje vo|t'
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A seg é |yezés tapas zta|atai
Az MH szeiá po 1ká Kózaapitvány részéÍe' a
2013ás  éVré á  Honvédem Mnsz lér iÚm
36'400,000 Ftcéhám€átástbizlcilon'A2012
éviségé|ykeÍelbó 5 256 000 Fl máradvánnyá|
egyi]n ígyósszesen4] 65600 Fl á|l ré.deke

sz@iá] s segé|yezésre l479 íó nyú]lon be kere|-
mel. akik kózú 1108ló' 38.729000 Flósszegben
ÍészésÚ|tlám€alásban A HM gondo6kcdás kölé
be lá dók krÍébő 762 fó Íészé|e 24 747 aao F1
o1íi2e1Ünk k Az ak|iv á|ornánybi. a nagyTsá
ádG és agyehekélegyedú neve|ószÜ ók kólé
bő 346 íó.ek 13 982 000 Fllámogalást nyÚ]tTl
lunk'A kó2aLápitvány sá]álíoíásbó|466 000 Ft
lámolalást nyújlon sa]ál loÍáskenla2 szJA 1"/".
anak Je|a]án|ásábó| és a szeme|yes adományok.
bo| be|oly,l ósszeqe kel haszná luk le|

A benyújloll kére|mek kozÚ ósszesen 371
Íő beadványál UtasnoÍUk e ' M e|yek kózÚ| 77 Íő
ném laÍtozo11a Kózaapilvány a la segé|yez'

20]3,decembeÍ3] ig2 927 o00 Ft.ol mé9 .ém
izenünk k mive a segé|yezés ]avasalok e|ké
sziléseésakóza|apifuányhozlóÍlénómegkÚ dése
abankizárás u1ántÖrlént'Aki'izelések2014.feb.
ruál 28.ig meolórténlek'

A Kiza|apitvány 1 tkársága a HVK szemé|y.
zel] c sopoldónó kségge együlImÚkÓdvekaaki.
lTttá a HM Hadkiegeszilés es Kó2pont Nyi|-
vánláÍtó Parán.snokság a áÍendenségébe tal
lo2ó Katmai |gazgalási Kózprlok' ToboÍ2ó és
Erdekvéde mi Közpmlok és Káltra |gazgálási
és EÍdekvéde|ml íodák Íeszére a cé|lámoga
lásbó ata uk fe|hasznaható segeykeretekel,
me|yró a parancsnokság és aáíendelje 1a]é.

A KÓza apítvány rterne1es hof aaán kózzé.
lé1lé á szTciá s segé|yezésri|szó|i lájékÓztá
lól. amey tarlá|mazlá á kóVete mény és leté
le|ÍendszeÍt Vá ámint áz egyes személyéknek
adhalólám€alásmértékét,Akó2a|apilványkUE
lór uma negyedéVenkénl megláÍloll ü ésein a l1

ká6ág á1á |e do gT2o|1 segé yezés ]avásLátT(át
mé yek dontó1obbsége kóínye2ellánu frányTn

a]aput megtálgya|la és dónlóltazegyes sze
mé yeknek ádháló szoiá|s sé9éyósszegéÍő
A k Ulá|ás áz A||amk|ncsláÍon keÍesztij|, átu|a
|ással i||elve posláikezbes tésse| lóíténl' Azon
szeméyek ak iknek a  segéyke|emeta  kura l ó
rium nemtamogaía. Ías6 bjékozlalast kaplak.
A kóa apilvánnya egyÚímúkódó MN HKNYPa|á.
le.dé tségébe 1ar1o2o kÖzponlok és jrTdák a
BEOSZ. HODOSZ HOSZ HO(OSZ szerveze-
linekhunkájae ősegi| €ne h€yász6iá] ssegé y
áÍászÓfu ik go.d]a.akeiyhitésélszo gá já' ésa
kUÍátólLm e|é kelÜ ó javas|atokban mégalapozTtl
dinlések szü elhesse.ek'

A H|ú gmdckodasi koreben k€dve2dl en szo
ciá|is he|yzelben Vannak az idós. be|eg. anyagi
godokka| kúzdó nyugá|hányú ós jáEndóságc
ka1oak, nyugdijasok. az egyedu] é ók. i|e1ve az
egy nyugdi]bó| é ó hazaspá.ok' ózvegyek. áruák
Vá. á segé|yezendóknek egy Tlyan é|égéis. akik
szinIe m ndernap mégé hélés gondokkálkÚz
denek |efue megje ent e kórben a haj ékta|anság
is Az okok eglöbbszir lÖbb lényezóbó|tevód k
össze' PéldáU a feeség nem szerzelt nyugdi]
jolos! lságol a csa ád egyik. másik lag]asúyc
beleg lruzamosabb deje orvosi keze]ésÍe s2o
ru Vagy ezze Összelüggésben sokal kotenek
gyógyszere. Más k ]e|énós dn a ca ád vagy gyeF
mékeik á la| kÚábban le ven hité ek ló. e9ló .ész
Ieteinek emé|kedése és azok iizélésé. va|afr int
a nyÚgdÚbó lizelendó nyÚgdijas onhm kó|lség
léíílések megnóvekedése miaíi kü|ónbözél |ize
lese' lyeneselekben maÍa|akóhe|y vaoyanyug
d i]as othmi |akÍész e|veszlése ls tapaszta|haló'
Természelesen e probémakala kiza apiÍvány
á1a|nyÚjtonsegéymegodan nem ludja, ésa ren.
dekezésre  á | i  ehe l ósége l  s ] óVá  megha|ad.

o|yan szemé|yek eseIében ak k bárszÚ
á is és jóVedé frihe|yzetÜk kie|égiló VáÍatanu]
olyan hé|yzelbe keÍÚ|lek' hogy anyagi támogalá

suk ndoko]l a kurató ufr é t á mé||ánycság ehe.

A nagycsaládc6' elve gyeÍmékét égyedLj nrye.
ók ko.ébő| szociá|is ségé|yéll

lóbbségukbenás2er2ődésesá |mánykóréból
lordu].ák Je entösen méqnöVekédelia2 a]lszt
ál|omány lag]a ala benyÚ]tott segé|ykéÍe|mek
száma is. A kéÍemek indoka kózön1óbbségük
ben a megé heléshez agyermekek neve eséhez.
a akha1ás biztosilásáhTz szÚkségeS kó1Segek
novekedése a csaádol sÚ]tó murkané|kü ség
okoz|a |élbzony|aanság i]é1ve beteg hozzálar
1@i gyógyil|alásá.ak mágás kó|lsége fuga ma.
zód k frég Novekszik azoR számá. ákknek éel
he yzetél megé]hetésél sú|ycan beíoyáso|]á a
küábban íel@n h|Ie ek tórbsnő rész eteinék dÍász
likus nóvekedese' 42 ebbo|adódóanyag pÍob
|émák kezeéséí€ a sz@iá|s seqé|yezés nem

Tovább nóVekedell az aknv á|]omány azon
része a la| benyü]loll kére|mek száma' ak k rem
taÍ1oznak a kó2aápi1Vány ségé|yezési cé cso.
poÍliábá (p|, egyedü á ókés kélgyelmekescsá.

A Köza|ap l!ányKuralol uma20]4 ]an!áÍésé
]étó|egységesen 38 650 Ft seqéyt nyÚÍ a szo
ciá san Íaszoru osegé]yezés kórébe laÍtoóknak'

Alilkársag ]a|!ár ]3ló ]055 Budapesl' Ba a
ton U'5-7 alall mukódLk E|éÍhetöségek Te|elm:
06. ( ] ) .474-1594 íax  :06 ( ] )474 1395

A scaé|ye2és le|léteenő| bővebben a
wW hsvedkda ap va.y'hU hmlapnjl dváshal
nak, A Kóza|ápilvány tevékénységének végzé
séhe2 szivesen íogad]tká s2eméy ]óVedeem
adó 1"/. ának ie a]án ását' KérjÜk akiez2e é|.i
kiván az adóbeva|ásában je óje meq kédvez

Magyar Honvédség sz@ á|po|1ka] Köza apil.

Adószám: 19637432 ] 41
A |e aján|ásokal e|óle s köszónjijk

A Ka|ocsai Légvédo|mi Katonák Hagyo.
mányőízó Köíg mogta otta a beszámo.
|ó közgyú|ósót' a 2013' éviÍe|ac|atok te|.
iesítéséíó|' Va|amint a gazdálkodás és
pénzÍorgaIom aIaku|ásáró|. A közgyű|és
e|Íogadla a beszámo|ót és a 2014. évre
javasdl munka. és rendezvénytervet' va|a.
mint a kö|tségve|ésl'

DR' KovÁcs GYÖHGY NY MK. EZHEDESÚ
ELNOK
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/ 5 eves
A Szabdcs Hmvéd N,4úszaki Hagyonrányózó Baj.
társ EgyesÜ|et 2013 deceÍnberében köszöntöl.
te a néV. és szü|etésnapos baitáísakat, köztük
Kovács József e nököt, akia 75 s2ü|etésnapját
Ünnepe|te' Ez a|ka ombó a Honvéde m l'4 n sz.
ler á ia adományozoti AranykoÍ Kitünieiő cím ezüst
|okozatá| Si|e AÍpád óÍnagy, a Toborzó |roda
parancsnoka adla at. .* | I k* rn1)iÍE1ó clx

''.'.:tU"* rr*

Szianke JózseÍegy bo dog, kegyensú|yozott
é|eteiélő' mindenkive baÍátságos 59 éVes
nyL]gá||ornányÚ tűzo|tó f ólörzszász|ós' VáI
palotai akos A Váípa ota GáboíAíon NyUg.
á ományÚak K Lrbjánaktagja' klúnő sport.
ern ber' ó r]ás! akamteÍe]ének spoÍtága sze'
reletének és Í zikai le készÜ iségének kÖszÖn
heiően, sajái kor és sÚ ycsoporijában EUró
pa és aVjiág eÍőemé|ő ba]nokának tLrdhat
]a magátl Szabadidejében Válpa oia kÓzép
skdás d ákjajl asaaLjlen szeznj tan ilia' A spo|i
szeretetére neve a tanl] ó iÍjÚságol és tetr
nrészetesen a Íe nőlt korcsztá|yt s H tva.
|ása a7 egészség az enrbeÍ |egÍóbb kincse

DoBsZc| JózsEF NYÁ'EzDs

Felhívás

Tisaek BajiáÍsnő/BajtáÍsI

Kérem, szíVeskedjen Ínegkérni szemé.
|yiiöVede|emadó beva LásáÍa kóte ezett
gyeímekeit, Íokonait, szomszédait' h€y
az 1 % fe|ajánlásáVa| támogassák az a|a'
csory nyugd íjia| rende|kező, beteg, segÍt.
ségÍe szoru|ó katonaiársainkat:
KedVezményezett adószáma:
18054891-1,42
A kedvezmenyezeii neve:
,,BAJTARSAINKEBT'

Tó|tsük íneg larta|omma|, az együttegy'
máséít kezdeményezéslI
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