
ÜőrsÍ
I
!

I)

I

f,





A bizalor.nról
A kÜ|döttgyű|és szinté te|jes
egyhanqúságga| Íogadta el a
szövetség eInökségi e|őter-
jeszéseit' Ez egy o|yan bizal.
matlüklóz' ame||ye| €gy vezo'
tő szérvnek jó| ke||tudnió|ni '
tenni, csé|ekedni'

Ennek egyik nagy élőpró.
bája, Íokméíője |esz a most
már mindkét szövelség -
BEosz' HoKosz - oldaláló|
me9érős Ített tárgya|ások me|.
Ietti é|kóle|ezetlség' ame|y
reményt ad egy markánsabb
érdekképviséIetÍé, a nyugál-
|ományú kalonák érdekeinek
hathatósabb megje|énítésé-
re' éNényésítéséíe' Ehhézjó induló a|á.
pot adnak a kettős tagságú égyesü |etek
a íővárosban, dé még nágyobb szám.
ban - közél 1/3 alányban_ a vidékiszer.
vezelek. A kiindu|ó pont csak az |ehét,
hogy mil kíván a nyugá||ományú kato-
nák érdeke, amelyhez a tárgya|ások
megkezdéséné| fé|ré ké||ténni a kü|ön-
böző presztízskérdésekél, a bizaImát-
|anságot, a téves vagy ta|án sokszor
rosszhiszemű f elléle|ézésekét' az égyé-
ni érdekeket.

Biza|mat adhal a iöVóre nézve a besá.
mo|óban az érdekvédelem hangsú|yo.
zott megjeIenílése' ameIy minden eddi'
gi eredmény e|ismerése me||etl '  ad
további tenniva|ókat is' Elsők között lehet
em|íteni, hogya katonát ném |ehetazo.
nosílani a kiizszo|gáva|' mert megkü.
|önböz|etiaz eskúje, a szo|gálat jel|e.
g€' veszé|yessége - a missziókban te|.
j€sített ÍeIadatok . a csa|ádok szükség.
szerú több|el tehervál|a|ása. Fontos
1örekvések a rende|etekben' a nagy
vonaIaikban megőrzött jogosU|tságok
- az í996-os e|ső törvényi megíoga|.
mazásnak megf eIelóen _ |egmagasabb
jogszabáIyba történő visszaeme|ése.

BizaImat kapott arla is a szóVetség
Vezetése, hogy olyan megá||apodást,
kompíomisszumokat kössön a tárcáva|,
amé|y más hasonló szövetségekke| azo.
nos pénzügyi támogatást 'o9 je|enteni
és bizosítja az egyesÜ|etek mÚködési
fe|létéléit.

Biza|mat ad _ a jogszabá|yok |ehető.
ségeit kihaszná|va - az új a|e|nökók szo.
mé|yé' íé|készü|tségé' emberi t isztes.
sége, a közösségek vezetésében szer-
zett lapaszta|ata. csomós Lajos nyá.
vezérőrnagy szemé|yéve|, a katona
közösségek iránt elköté|ézetl, tapaszta|t

emberrelegészü|t ki
az e|nökség, Vöíös
Lász|óné (zsuzsa)
nya' ezíeoés sze.
mé|yé pédig a kéttős
kölődést pé|dázza és
képviseIi, a szo|gá-
latol te|jesített, ma
már nyugálIományú
katonanőket és a
kalonafe|eségekét -
akik ma már a szö.
vetség tagságának
több mintÍe|ét a|kol.
ják ' saját sorsán
kereMü|ismed' ie|e'
nítheti meg.

Biza|mat ad az eledményesebb műkö'
désre az a|e|nökök számának növéké.
dése, a jobb munkamegosztás kia|akí.
lása, az operatíVabb döntések megho.
zata|ának |ehetősége, a gyorsabb, haté
konyabb tájékoztatás - az informatikai
Iehetőségek jobb kihaszná|ásáva| - a
légiók, az egyesül€tek lokozoltabb
beavatása a dönlésre váró kérdésekbe '
vé|eményük gyakoribb kikérése, figye.
|embé véte|e.

Biza|mat ad az e|ső Katona Nemze.
déki Ta|á|kozón megÍoga|mazott és a
kü|döttgyű|ésen is megerősített - Kéz"
Íogás a hon véde|méért - elköte|ez€tt"
ség' amiottés akkor kimondva is a kato.
nanemzedékek közötti me9béké|ást, a
némzédékek közötti szolidaritás €rősi
tését foga|mazta meg minden megkÜ-
|önböaetés né|kü|. Aa gondolom ennek
jégyében. a BEosz-nakazéÍt ke|| kiá||.
ni, hogy szü|étési jdéje, szo|gá|atának
időszaka, körü|ményéi miatt, bizonyos
korosztá|yok minden vizsgá|at né|kÜ | n€
részesü|jenek háiíányos megkü|önbóz.
tetésben _ ha tisztességüket, embel-
ségÜket adotl köni|ményék között megő-
rjáék az e|ismerésekben vagy a kégyé-
|eti minősítésben.

Abizaloméd majd a mindennapokban,
a jó komprom jsszumokka|, a szöveiség,
a tárca, a2 egyesü|elek tagsága e|őtt |ész
szükséges bizonyítani, megküzdeni a
fentiekben megfogalmazottakéÍt' de az
e|nökség felkészü|tsége, hite erre min.
den a|apot, eshetőséget b'áosít' Ebbő|
ügyvivőként én is Vál|a|om a saját
részem, a szöVetség és saját érde'
künkben pedig kívánok sok sikert és
eredménves munkát.- 
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|\,4eglaította éVéítéke|ő kLj|döt|gyű|ésél a Bai
táísi Egyesü|etek oÍszágos Szöv€lsége'
|V|agócsiZo|tan nyá. ezredes' |evezető e|nók
kószöntötle a tagszeÍVezetek á]1a| de|€gá|t
kü|döttekel' a szöVelség e|nókségét, a
Tanácsadó Testü|et, az E|lenőízó Bizotlság
és a2 ügyvivőj teslü |et lagiait. |\,4egkÜ|ön'
böaelefl Íigye]emme| köszóntötle a Hon'
Véde|mi l'{ínbzléíium, a Honvéd VezélkaÍ'
a l'Jagyaí Honvédség katonai sz€rvezelei
és az egyÜttműködő tálsszervezetek kép'
Vise|óit. A küldöttgyű|és tisztségviselőinek
megváasaásál, 1ovábbá a napiÍendek jóvá.
hagyásál köVetóen' Ke|emen Józseí nyá'
altábornagy' a BEoSz ehöke erne|kedetl
szó|ásra- Az e|só napirendi pont e|őadója.
ként értékelte az 201s'as éV munkáját és
Vázo|la a 2014.es esztendó íőbb íe|adata.
il' Többek közöti e mondta|

lúai kü|döitgyű|ésünk je]enlóségél nöVe.
]iaz a lény' hogya BEosZ mega|akulasá.
nak már a 25' éVébe |épetl' A mögötlÜnk
hagyoi| éVtizedek m!nkája a|apozta rneg
máig e|ér| eredményeinket' Aiapvető cé|.
kitűzéseink, a kalonaközösségek érdek.
képviselete' a honvédeIem ügye iránli e|kö.
te|ezetiség eósílése' a hagyományőrzés.
' hagyománytercmtés' a bajtáÍsi közössé.
gek Összeíogása és működésének Íenn.
tariása, az idők során nem Vá|loztak'

Az elmÚ|t két esztendő eredményei' sike'
rei' esetenkéni kudarcai nem Vá|aszthalók
el konzekvensen egyrnásió|, mive| Új lör.
Vényi fe|téte|ek szabják meg a működés
rendjéi és a gondozási k.jrbe tartozók járan'
dóságail' szociá|is é|elkörülményeinek a|a'
ku|ását' A szöVetségünk soraiban |éVő a|dív'
Íő eg nyugá||ományú kaion ák és hozzá|a|
iozók érdekképvise]etét korreld és törvényes
kerelek közÖii láttuk e|' figye|embe Véve a
]ehetőségek' va|amini az igények Össz.
hangjál'

Amire büszkék vagyunk

EÍedményeink megalapozásában nagy
jelentőségű az alény' hogy a 90.es éVek
kezdelétő| lésztvevői vo|lunkaz európai
oíszágok kalonaközösségei szövelségének
(1992.1ő|)' |ttlanuLtuk meg' hogyan műkó.
dik a.'hads€Íeg a demokráciában - és a
demokÍácia a hadseregben'' Az i|i sze|'
z6tt lapaszta|atokat hasznosíioiiuk az új iör'
Vényi szabá|yozÁsokban még a ki encvenes
évek e|ején'

|\,4]ndezzeI segítet|ük a',békepar|neÍsé-
giprogram', megva|ósílásál, és a,,civi dip-
|omácia" eszközeivel jáíu|tunk hozzá a
későbbi NATo Va|aminl Európai Unió's tag'
ságunkhoz' |\,4indeíe btiszkék Vagyunk' pé]'
daként em|ílheljük' hogy több szomszé.
dunknál és más euíópai orczágban nincs,
Vagy most kezdeményezik a 'katonák jog.
á|lásáró| szó|ó löNények'' kiínunká|ását'
Ehhez a munkához nemzetközi kapcso|a
1aink réVén sajál lapaszta|atainkka| is hoz-
zájáru|unk'

Eddigi erőfeszílésein k, e|m ú|1 évi mun.
kank is a Vá|tozó Világ új körü|ményei között|
a bei||eszkedés, az azonosulás és a szo|i
daritas e|Vei a|apián Va|ósu|tak íneg' lL,lind.
ez| csak a BEosZ' lekinlé|\,t és e|isínerésl
szerzett iagszövetségeive] és egyesü|ete.
inek báisán' azok segílségéVe| ludiuk meg.
Va|ósítani' Kivá|ó és folyamatos egyÜttmű.
ködést' kö|csönöstarnogatáslValósítottunk
meg a Hosz és a HoDosZ érdekképvi'
seleii vezetőive|' a Honvéde|mi Minisztéri.
Um továbbá a Vezérkar szervezeleive| is'

A hagyományok megórzése

Az e|mú|l esztendőben' de azt mege|őző
időszakban is, töÍet|enÜ|fo|y|altuk a hon.
Véde|em ügye szo|gá|atái' a magyar kalo.
nai hagyományok őrzését és a hagyo.
mányteÍemlő munkát' a íegyvernemi kul.
tú rák ápo|ását' a bajláÍsi kÖzósségj sze||em
eÍősítéséi' a fiata|abb generációknak szó.
|ó pé|daadást Valaminl a n€mzedékek óssze.
laÍtozásának ápo|ását.

Nemzeti ünnepeinken büszkén Vise|jÜk a
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lvlagyaÍ HonVédség egyenruhájá|. íneg]g.
|enÍljúk és képvise|júk a honvédségel- a
magyaí kalonal'

Ápo|juk kalonae|ődeink és hóseink' Va|a.
mint a háboíúk áldozatai em|ékének megőí.
zését, a hadisírok' temetők, em ékhe|yek
gondozását'

Jó égyútlműködést vaósítottunk Íneg a
Tábo Le készi szo|gá|atta|, va|aminl a kü|ön.
bözó íe|ekezetű egyhazakka|' egyesü|ele.
ink tagjai közÜ| löbben Vesznek résa zarán.
dok|alokon' e9yhi'i megem|ékezéseken'
zász|ók és em|ékhe|yek fe|szenle|ésén.

osszegezve eredményeinket' a vá|tozó
körÜ|mények e|]enéÍe kedvező, Vágy nehéz.
ségetjeenlő feléteek között is egyesÜ|e.
teink és tagjaink segÍtségéVe|' kilarló, szor'
galmas munkájáVa| értÚk e ' Azokat ke||
rna dicsé|ni' akik ',a megszijnl he|yórsé.
gekben'' Vagy a megléVőkben megórizték
közösségeikel' önerőbó| szeíveaék Vá|lo.
zalos progÍamjaikat és eíósítették a bai.
táÍs. összeÍogás sze||emét.

Oltvannak sorainkban az,,obsitosok",
az özvegyek és hozzálaÍtozók' kÖza|ka .
mazot|ak' és ta|án kevesebb számban a
veszteségei e szenvedet| ''járadékosok'', a
Íriss tar|a|ékosok és aktíV katonák s. rnert
őkje|entik azi a szé|es társada mibázist'
me|yre a honvédség, a hazamindenkorszá'
mítha|'

KÖszönet m.ndannyiUknak: Devecser'
Meggyeserdón ' csongÍádon' Baján' |Vező'
tÚÍon és MezőkÓVesden' Ré|ságon' sza.

badszá |áson, szeÍto az
oÍszágban százná| is
löbb te|epÜ|ésen levé.
kenykedő' ezernyi láí.
sada|mi munkásnak és
segÍlónek' Köszónet a
beíogadó és közíeínű.
ködó poIgármésIerek'
nek' oÉzággyű|és kép'
Vise|óknek' aklk e|sme'
rik és segí1ik egyesü|e.
teink munkáiát és töÍek.
véseit. Köszönet a hon.
védelmi és katonai veze.
1ésnekaszámlalan e|is.
meíésérl' me||yeI ki|ejezik a kleme]kedő
mUnka ínegbecsü éséi'

Az együttműködés iövóje

A2 eInöki érléke|ésl a mL]nkabizottságok
beszámo|óí következtek' majd a |evezetó
e|nök megnyitotla a vilál az e|hangzotlak
fe|et|' E]sőkéntsipos Géza' a BEosZtisz'
te|etbe]ie|nöke kér| szót' A hozzászóló a
201 4' éVi Íeladatokka| kapcso aiban ten ész'
revételeket, i| e|ve javas|atokat, rne]yben fe|'
hívta a Íigye|mel a |agság összetéte|ének
megvá|toztatásá|a. szÜkségesnek laítja a
Íiata|ítast, me|ynek érdekében ÍóÍum össze'
híVásál javaso|ia' aho| íoga|maz zanak meg
Íe|adalokat a lag|étszám nÖve|ése érde.
kében. szÜkségesnek |arlotta egy integ.
f á|l nyUgá||ornányÚ szervezet létrehozását,

ennek éídekében szorosabb egyÜttÍnűkö.
dés megva|ósÍlásál a HoKoSZ.sza|'

A köVetkező hozzászó|ó Bácz l\,4ihá|y bai
társ Volt' a Bocskai lstván Baitáls Egye'
sü|etbó|. A hadisí.fe|méÍés és az érdek'
védelem kérdéseiben tetl észlevétgIeket'
megem|ílette a Kózponli NyiIvánlar|ások
hibáil' a íe|méíésíe k;adotl pontal|an ada.
loka|' arne|yek nehezítik a Vá||a]l Íe|ada|ok
te|jesítését' Az érdekképvise|el munkáVa|
kapcso|atban birá|la az e nökségel hogy
a HÉF munkájáró|és a konkrét éÍdekkép.
viseIeli |oIyamalíó nem kapnak eLegendó
nÍormációl' ij etve késónjuhak lájékozla.
Tóth sándoÍ nyá. ezíedes, íégióVezelő hoz.
zászó|ásában ki'ejiette, hogy maíkánsab.
ban és konkÍétan kellene e|számo|niaVég.
zet| fe|adatokka|' Vá|jon ézéke|hetóVé' mi
Vo|| a terv és mi a munka eredménye.

csomós Laios
nyugá||ományú
vezérőrnagy

1942.ben szÜ|e|eti
Gyöngyösön' 1964'
ben Végzet| az Egye'
síteli Tisái |sko a |oká'
loFtechnikusi szakán'
m4d ]97o.b€naBlúE
V i | | a m o s m é Í n ö k i
KaÍán ok|eve|es mŰ'
szaki tanáÍ dip|omá|
szeÍzett' 1976.ban
Végzefl a zÍínyi lv|ik|ós ka|onai Akadém]a Bádió|echnikai
PaÍancsnoki szakán' Ínajd 1985'ben a HVK hadműVe|e|i
tanÍo|yamánake|végzéséVel hadávat.hadmíjve|eti maga.
sabb képesítést szerzett' 2000'ig a KoÍmányzati Frek.
Venciagazdálkodási Hivata| szakjőtanácsosa' 2006'ban
a Hadtudományér| ''PÍo Mi|ilum AÍtibus" kitÚn|elő címel
kapoR

A Bajtársi Egyesületek országos szÖVetségének új a|e|nökei:

vör.i's uász|ó
La|osné ny. ezteoes
A számvite|i Főisko|án szeÍzett íé|s6íokú
szakmaikápésítést, 1982'ben |gtt e 1'|'
harckocs| hadosztá|y számvilé|i Íész|ggé.
nsk Vgzgtójg' 'l991.bén hg|yezték Buda.
pssllg, a Hl,4 Pénzügyi szolgáathoz. 2002.
bsn g|Véggas a Nomzgtvéd€|mi Egyelgm
véde|gm igEzgatási szakát, m05.bén ezíé.
dessé |éptelték élő. száÍÍlvi|e|i osztályvé.
z€tőkánt íó fe|adata a HM számvite|i poli.
lik4ának kia|ak|tásá'sámvils|i rendiángk
iányÍtása vo||.

Fe|o|ős vo|t a HM keze|ésébe adott Vagyon nyi|Vántartásáór|' a gaz.
dá|kodás seg ÍlésééÍt.

Kót |eánygygméké Van' Zsuzsenna égy mu|tinacioná|is cég kóz.
gazdásza' Kata|in a NAV.nál logászként do|gozik' Másfé|évg a Ba|as.
si Bá|int Bajtáísi EgyesÚ|sl tagja, s számvite|i tapaszla|ataiva| sggÍtl
az 6gvosü|ot munkaját'
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Konferencia Bel g rádban

A Tar|aiékos és Nyugá||ományú Tiszek
Nemzetközi Konzu|tatíV íanácsa (|Ac),
Va|amint a szerb Tábornokok és AdÍni-
rá]isok K|ubja közös szeNezésében Be|g.
rádban lar|ot|ák meg'Az |' Viágháború
- okok' lanu|ságok, a |evont kóVetkez.
tetések és azok időszeÍűsége'című nem.
zetközi konÍelenciát' Az eseményen a dé|.
ke|et és a közép.európai országok iudó.
sai, töÍténészei' Va|aminla régió |Aclag.
szervezeteinekmeghíVottai sorában rész
Vett Ke|emen József ny' altábornagy' a
BEosze|nöke' UdvaÍdy Endre ny' a|ez.
Íedes' nemzelközi ügyvivő és e|őadóként
a HM Hadtörténeti |ntézét és [,4úzeum
képviselelében dl. Ba||aTiboÍ a|ézrédés,
a Hadtör1éneli 1nlézet kutatóosztá|yá-
nak Vezelője is'

A rendezvényen fe|szó]al a
szeíb Véde|mi miniszleí és meg.
je|enta Vezérka|Íőnöke is' A kon.
Íeíencia megkezdése e|őtt rövid
elnökségi Ü|ésl laíottak' aho| új
lagokal Véttek Íe| a szervézel soía.
iba' Az e|ső nap estéjén a szerb
véde|mi miniszter adolt diszva.
csorá a résztvéVők tiszte|etéíe.
Ennek soíán kt]|ön|eges ese-
ménynek Vo|tak tanúi aje|en|éVők,
aho| a poháÍköszöntők során a
megbéké|és szándékávaI kezet
nyújtott egyínásnak az |Ac orosz
e|nöké és az ukrán katonák kép.
viselője' A második esti 1a|á|kozón'
a dunai sétahajóút során a de|e.
gációk tagjainak a|ka|ma adódott

a baráti beszé|getésre és a kö|csönös
Vé|eménycserére, i||elve a nemzeti szö-
Velségek em jék|árgyainak áladására.

A második napon a résztvevők meg-
em|ékezek az |' Vi|ágháborj á|dozatairó|
és Ínegkoszorúzták a be|grádi Ata|a-
hegyen |évő, ]smeret|en kalona sírjál'

A konÍerencia szervezói intenzíV mun-
katempót követé|lek meg: összesen 1 8'
ínagas színvona|Ú, álta|ában 10 perces
e|őadás hangzott e| ango|, orosz és szeb
nyeiven' A |egtöbb előadó az egykori
Jugosz|ávia utódá |amaibó| érkezett' de
oroszoíszág, Ukrajna, Bománia, sz|o.
Vákia, cséhország' At]szíia' Franciaor.
ság' spanyo|ország, Töíöko í szág' |za.
éL, Jordánia, Norvégia' A|bánia (össze.

sen 21 ország) is képvise|lette magát az
e|őadók és a hozzászó|ókközöil' Aze|ő.
adások Íémái igen Vá|lozalosak Vo|lak,
tÜkröáék a közép.kelet.európai régió tór.
ténészeinek jegújabb kutatási eredmé.
nyeit a Nagy Háborúró|. Dr. Ba||a Tibor
alezredes,,Az osztÍák_l/agyar l\/onar.
chia magyar katonái a Nagy Háborúban',
című e|őadásában szóh a l\,4onarchia had.
erejének 1914-es fe|építésérő| és á||a.
potáró|' a magyar csapatok számának
hábonj a|ani Vá|lozásáró|, a magyaÍaia.
ku|atok sikeÍeirő|, a hálország szerepé.
rő|' a magyar hábonjs Veszeségekrő| és
a háboÍú köVetkezményéirő|. E|őadását

A konf erencia Vi|ágosan demonstrá|.

Bútí.s|rbá,d!



ta a nemzetközi szakmai közönség köré'
ben megnyilVánuló megkÜ|önbözletet|
ÍigyeImet az |' Vi|ágháborút mege|őző idó-
szak és a kitölésének kőrÜ|ményei' a
kÜ|önböző hadszíntereken zajIott ese.
mények, va|aminl a hátországban lör
téntek iránt. A he|yi érdek|ődés mindvé.
gig igen nagy vo|l' és szakmai vilákÍa is
sor kerü|t'

A rendező szerb íé| erófeszÍtései orszá.
gUk bekapcso|ására a nemzetközi tudo.
mányos inforrnáciocsere folyamat.ába nyi .
Vánva|ian eredményesnek bizonyu|lak'
A szervezők és a részivevők egyetér
lettek a |egíonlosabb tanu|gágban, hogy
a konfliktusos helyzeteket- amelyeket a
két Vi|ágháború sem tudotl mego|dani
az eÍőszak eszközéve| - napjainkban
csak békés úlon, tárgya|ásokka], türe.
emme és a szemben á||óíe|ek érdeke.
inek egyeáeléséve| |ehet lendezni. Egyét.
értettek abban is, hogy meg ke|I e|őzni
minden háborul, meÍl az nadainkban mq]
pusaÍtóbb |énné a koíábbiakhoz képesl'
és va|ódi fenyegetéstie|enlené az embe.
íiségre és a ínodérn civi|izációra'

Ezen gondo|atok jegyében a konfe.
rencia Íe|hívást adolt kiaz á||ami' kor.

mányzati' ifjúsági és társada|mi szer'
Vezetek Vezelői sámára' Va|amint a V |ág
nyilVánosságának címezve' A szervé.
zők az tervezik, hogv kiadnak egy, a kon.
Íerencia témáján a|apuló könwet is ango|
és orosz nye|ven, ame|y váÍhatóan 20.| 4
őszén jelenik meg' A nemzetköziÍóru.
mot kihaszná|Va az IAc Vezetősége a
de|egációk soráibó| a szeÍVezelben kiíej.
lett tevékenységükért kitün1etett több
táboÍnokot és lisztét. A magyar lészt
vevők közü| Ke|eínen Józséí ny' a|tá.
boÍnagy a szélb szövelség kitüntelését'
míg Udvardy Endré ny' a|ezredes az |Ac
á|la| a|apítoft 'Jiszték a szo|idaritáséít''
kitüntelést Vehefte át'

DB' BÁLLA T|BoF ALEZFEDES
UDVAFDY ENDRE NY. ALEZFEDES

Mit tegyek?...avagy a segé|yezés Iehetőségei
szinlem]ndenkvé o ólordu t már hogyo|yan hé y
ze1be keÍü1, am kot|anácsiaianu azongondo|.
kodo|t' hoqy vajon kihéz is tudnaÍordu n]segí1.
ségérl? Tudjukan is' hogysokan - és la|án egy.
íé |óbben - é|n'Pk szeíény anyagikórLj|mények
kózó|t' akik szimáa' ha megoldást nem is' de eny.
hílést mindenképpen adhat egy idóben érkezó
lámogat.is' A seg'tsé9nyúilás egylk |e9é|le ed.
1ebb fomája ma s a segé|yezés, ezéÍl néhány gon.
dolalban isyekeaem tsszsszodn i azokal a lehe-
lőségéket. m6|y€k iránym!tatásLI szoLgá|hatnak

E sóként mindénkéPPen a katon ai vonatkozá-
sú H|M rende|eten a|ápu ó segé|yréndszert ém i-
teném' A HM á|la| biz|osfut éVes keretóssz€g |e|-
haszná|ásaa MH HKNYP ésa szociá|po|jlikai
(óza|apílvány kózós munkájáva| va|ósu| meg' A
kózal+íMdy e|múh ev] munk!!'jrc|. a átalÚk nyúj
lolt 1ámogaiasokó| és az igénybevéle| lehetósé'
géÍó|az e ózó számban rész|elesen o|vashattak'
Ta án annyiléÍdemes mégém|ít€ni' hogy a szo.
ciá|po ]1ika] Kóza apÍlvány á |a nyÚjthaló s€gé.
Ly€zés |ahe1őségén |Ú|, kü|önÖsén ]ndoko1 eset'
ben |éhetóség ván a HM Véde|emgada9g he|y6t
les á| amlilkár á|la| adhaló segé|yre is' Az €gyéb'
ként jó| műkö,cló rendszeí egyik gondja méqis a,
hogy a szakmai szefuek számáía olykTÍ ievés
az inÍomáció és így nghezen juhak el a rászo
ru|ókhoz' Az nfomác óhiányt igyekezek éryhi.
ieni aza| hogy a rendszeí ú9y a|akítonák k, hogy
amunkasoránaszaknra iszéfuekszámílanaka
k|ubok és ewesÜ|e1ek áktiv krzréműkdésére (kez.
deriényezésre' Vé emény€zésí6)' Még akiv idó.
szakomban megszezen lapasztáatom VoLt' hogy
vannak réndszeresen visszáléró - egyébként
ágoru|ó - ké@|mezók' mikózben mások - néha
e|esetlebbek - nehezen vagy soha nem keíúl
nek a !átimezóbe' Akkoíi és ]e|en|egi ál|áspontom
is d. hogy a H|ú MH szákmai szeruézétei kózón
meg ke |, hogy va|ósu|jon az adalkeze és és adat.
álam|ásjó|mÚkódőÖsszhángja am egyebekmel.
bíeaa munkát is mégÍélé|ő€n lámogalná'

sajálVonalkozásÚ a Ba]tálsa nkéí A apítvány
á]la adható |ámogatás' Áz A|ápi|vány éves szin
tensajnos egyrecsókkenőányagi|orássa| ren.
de|kezik, ennek e||enére a |ámoqatásra |ordit.
ha|ó ósszeqel minden é!'ben e|ó|eEmlik. Á beér
kezó kéÍe|frekró| az A|apÍtvány kuraróÍjuma dónl'
és a meg í1é]t lámoga|ások uta|ásáró gondos.
kod k' Az éves munkárT|az A|apítvány kurá1ó
riumánake|nóke a BEosz ku dó|tayúlésén szá.

Az ó€gség és hozá|anozó e||áliísban-óreg.
ség nyugdi, rehabi il'c Ts járádék' ódelyi nyog-
díj' áfuaé||álás lészesÜ|ók s2ámá.a a]eIen
|egi nyuqdÍlöruény a Válal|an é|ethe|yzetek p|'
sú|yos belegseg. ha|á|esél' e|emi csapás - keze.
|éséíé egyszeri se9é|y ehe|óségél biz|osílja'
Asegé yéngedé yezés€ összeghaláÍhozkolótl,
amiegyedÜ éó ésélén a havl80 000lor intot ,
koze]i hozzálartozóva| kó2ós háztanásban é|ők
ese|ében a hav 70 0o0loÍ]r|ol nem haadhal.
ja meg' AjóVedeem számi|ásáná| kózós ház'
tartásbán é|ók. de iÖvedg|emmeI nem ÍendeI
ké2ó e|ranoüak számát is|igye|embe ke||Ven
ni' p|:a kére|mezó á|ta|e|lánon munkané|kÚ|i
gyeÍmek' Az egyszer] segé|y ósszege az órea.
séginyugdí egk]sebb tsszégének (28 500 F|)
másíészélesél (42 750 Ft) nem haádjá meg'
E iné|mágasabb óss2e9 (max 85 0o F1)csak
az oNYF iólgazga|ójának engedé|yéVe kivé.
lé|esen rendkívü|] eselbén |€h€|. A kéle n€| rend.

s2etési1ell Íormanyomlatványon a téndkíVÜ
kód|ményekeÍ a álámaszló gazo|ásokka] együn,
a|akhe yszerintilleiékes nyugdijb z|osílási gaz.
gatósághoz (koÍmányhivala|) ké | beiyú]tanj'

Nsm ieLedkezhe|únk meg a szociá|is e|á|ó'
rendszéÍ á|la| nyÚ]tott |ehelóségekÍó|, me|yekel
a |akóhe|y szeÍinti te|epü|ési Önkományzt po|
gámesÍen hivatalmá|' vagy a ónkomány2al ren.
dé|e|ébén meghalározotlönkormányzat verynél
]ghgtkórc mezn, Á|h|ánosságbanannyitké|]lud.
n hogy ézek kózóÍ Vannak á|any ]ogon]áró és
rászofu|óságié|ven a|apu ó e |áiások, E2 u1óbbl
ákná a kére|mezó (és a együt é ók) vawoni he|y
zeiéó| nyilatkozn ke|l, i |et.r'e á2 e |álás| éÍintő vá .
|ozásoka| ]5 napon be ú| be ke|| je|en|eni. Az
e||álásokpénzben i]|etve megha|iiíozoltésetek.
b€n temégélbeni lomában is adhalók, A lóNény
a szociá is gondoskodás szám|a|an Íomájál Íoq
|a|]a magába' ezek kózü| ií csák néhányal eme|.
nék ki' Lakáslen.tarlás] |ámogatás. a ]ogosu|l.
sá9 jé|téte|erészbenahaviiÓV€do|€mhéz oreg.
ség nyugdj] egkisobb Összg9énék250% á (71
250 Fl) és a házlar|ásban éókvagyonihé|y
zeléhez kólólt' A támogalás lemészelbeni iol
mában is nyÚjthaló kózüzémidíjak |éri|ése vagy
lü26|öÚta|Várry íTmájában. Ad.'ssa9keze|si vo|
gá|tatás' ami2ok esetében med|helfé|, ák]k
né| magás ósszegÚ közÜzem] dijla.iozás van vagv
a szo gá lalásl már kikapcso lák' A jogosu lságj 'e .
télé|ek ósszessé9él he|y rénde|e|ben ha|áozzák
msg. AláÍnogalásegyösszsgbénVagy hav] Íész.
€|ekben nyÚ]thaló azadós köz|€műkódésé|ó iÜg'
góen mértéké és összege kor|átozott, onkor
mány2al segé|y a képv se ótestü|el á ia| hozotl
Énde|e| szeÍint adhaló' kÚ|óni'sen azok részé.
íe. akik ÍendkíV!|i é|ethelyzelbe keÍÚ|lek. idó9a'
kosan Vagy lanósan étíennlariás]gondda kÜz
donek'Adható eseti]e||egge esé1e9 havi lend
szerességge|, atermészetben lomája az é]el.
miszer' lankónyv, vágy gyemek n|ézményi dij klii.
2élé6é' Kózgyógye||átás minl €||átási |oÍma a
gyÖgysze | és gyóg yás zati s€géd ós2 kóz lé lité s.
mgntes génÉe Véte ére jogosi|ó lámogatis me|y
a|anyijogon' nomalív vagy mé[ányNigl alapon
jáÍhá|' A|anyi jogon egyebek me|bn a koÍábbi |-||
csopoÍlos Íokkantaknak jár A noÍmaliv a|apor' lóF
ténó megíté|ésszjgoru - gyTgyszeÍár és a ol €9'
ség nyogdíjmii mum l€héle|ekhez kótófl'
Nagyobb ésé ye jóhet szóba á méllányosság aa
Pon lór|énő ehe]óség' Ez |é|epü ésenkénl váfto.
zó ínsgÍléésű' m]ve|a kére rn6k e|birá|ásáná|a
te|spú|ás képvis€|ótes|Lj|elén6k r€nde éteben fr eg'
ha|áÍozot Íe[éle ek a iÍányadók' vegezelÜ| ebben
á kötbén a lemétési segé|y.l em|íleném' me|yel
a le|epti|ési önkománral gjál rende|elében meg.
halározot |e||áe|ek szennl ál|ápílhat meg annak.
aki a mégha t szemé|y é|lérneíetéséról gondos.
kodot és a ko]lségekviseléssa sa]ál' |éfue csa.
|ádjá |éíenntaÍ1ását ve szé |yezteti'

Amikor segélyrő| gondo kodunk' ne csak a
mágunk heLyze|é| méÍ]ege|]ük' dé gondoljunk k|Ub.
lársa nkra' Vagy a kóínyeze1Ünkben é|ó mli€ szé.
mó]yekÍe, akik számárá az in|ormácló is ségít
sé9 |ehet' Ma frir egy€ Mgryobb aoknak a kóre'
akik gyakan szembesÜ|nek szinte mego|dhalal
|an hé|yzelte|, és a nyuqdíasok heLyzelél lovább
néh€zil] .2' hogy a nyugdi]ak ósszagónek eme|.
kodése az é|mÚ 1éVékbén €gyre szerényebb mér
iékÚ voi' s a eset|eges korább meqlakaríiasok
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Békefen ntartókra em|ékeztek Páko zdon
A katona legfontosabb fe -

adata, hogy báÍho|, bármrkoÍ
a nernzel szo|gá|atában á].
jon, és a |ehelő |egjobbtudá'
sa szeÍintte|jesítse azi' aÍn .
re eskÜl 1e11 - mondta dr'
Benkő TiborVezérezredes a
békeíenntanók napia a|ka.
mábi| Íendezetl megem|é.
kezésen a pákozd katonai
em|ékpaíkban.

A Honvéd Vezérkarfónó.
ke beszédében eIrnondla:
ma azokra a magyaí kalo.
nákra emLékezünk, akik más
nemzetek szabadságának
és békéiének érdekében
Végezlék munkájukat' A
Vezérezredes em|ékeztelett
arra, hogy a békeíennlartói
levékenység részben
,,magyaÍ ta á|mány'', hiszen
az e|só ilyenje egű íe|ada
lot az osztrák-I\'4agyar
Monarchia hadereje Látta e]
Kréta szigetén' Hozzátet1e:
aVi|ág számos pontján, nap
ja nkban is t öbb |ízezren
Végeznek nem Íegyveres és
fegyveres békefenntartó] fe '
adatokal, arnelyek nagyon
szé es tevékenységi kor|
öe nek fe|'

., lVa napjaink hőse rőL
em|ékezünk, eIsősorban
azokíó|. akik a |egdrágábbat,
az é|e1Ükel á|dozlák más
népek békéjéért és szabad.
ságáért. ok a |egdrágábbat
á|C)TzIák - hozzáIaf'azó k
V szont a számukra |egfon.
tosabb embert VeszÍtették e|'
Ma a Í\/]agyal Honvédség.
ben is o|yanok szo|gá|nak,
akk készek az é|elüket

á|dozni mások ]ó|étéért'' hÚz1a a|á a
VezérezÍedes' Benkő Tibor beszéde
Végén üzenetet kü dötlaje en|eg is Ín sz-
sz ós szo|gá|atol e||á1ó magyarkatonák.
nak, amelyben azt kíVánla nekik' hogy
sikeresen tudják te|jes iteni jeIenIeg i íé|
adala]kai'''Vigyázzanak magukra|., íűz

A Íendezvényen részt VeVők koszorú.

kat és ViÍágoka1 he|yeztek e a béke
fenntartók em|ékműVéné|' A heIyszínre
k teIepÜ|t az N,4H CiVi|.Katonai EgyÜtlmij
kodés és Lé ek1an lvűVe|eli Közponl Úgy
nevezett'aÍgán sátra'' is' Je|enLeg mint
egy hélszáz magyar katona szo gá|hatá
rainkon tú '

KÁLMÁNF| GÁBoR
FoTóK: A szEBzó FELVÉTELE
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Hogyan tovább?

Civi| törvény * Po|gári Törvénykönyv _ (2' rész)
A Ba]lársi HírsVé|g|Özi szárnának Ínegje.
|enése után a szekesztóség, de az o|vasók
közÜ| is |öbbén a cikk |o|y,latására bizlat|ak'
Vaóban maÉdtak még koábban nem éin
|et| kéÍdósgk a |émában' sajnos azonban köz'
ben a lgg|on|osabb hatáÍidó 2014' május
31' - e|mÚ||' Ennek e||enéÍe Úgy gondo|tam,
hasznosak |€hetnek az inÍormációk' i||etve
ta|án még lon|osabb azok e|otatá|ási he|yé

olt kezdeném' aho| a2 e|ózö cikkél zárlam'
A civi| |níoínációs Porlá| () 'jogszabá|yok'
menüponljáná| (Öná||ó címe:)' me|yben teF
mész€lesen máÍaz idikÖzben ha&i|yba |épen
új Ptk. is mggta|á|ható, söt a civi| szeíVeze.
|ekre Vonatkozó hatá|yos szabá|yok száma is
27.íe emelkedel|' (Nem számolva a speciá
|is szervezg|gkr€ vona|kozi lovábbl 11 jog.
szabá|y|. meyek kózö|| |ehetneka lagszeí.
vezé|éke| ér n|ö szabáLyok - pé dáu|sport,
po|gálólség - is')

A jogszabá|yok me||el|' Vagy la án azokon
is 1ú|a Leginkább f igy € |emre rnétó az a ké!
nagyon hasznos segédanyag, meIyék,'az
egyésÚ|és iogíó|' a közhasznú jogá |ásró,
valam nt a civi| szervozetek mükÖdéséró|és
lámoga|ásáló| szó|i 2011' évioLXXV' tór
Vény (civi| |öfuényf a|atl la|álhatók:

- magyadza|ok az új po|gálilóNény
kÖnyv és a civi|lÖruény civi||

ssgéd|gt a c.vi| szervezetekre vonat'
kozi szabá|yok ánekin|éséhez'

Mindké| anyag |é|ö||hetö és - bár nem egy.
szeíűen' de -á(ekin|helő Íomában tada|
mazzáka|udniva|ikal' vá||ozásoka!' magya.
ráza|okat' ha|á dőke|. Ez utóbbiak közótt a
egÍontosabb - és a kózhaszn Ú jogá|Lást i||e.
tően akáljoqvesztő halá |ya| is bíró a már
ern i te l t  2014'  május 31 '  Vo| l .  BeÍné|ern,
vaarngnny |agszervezetnek sikerü|l eddig
a ha|áidó g még]enniaz a|ábbiakat:

- Ktzhasznú jogá| ás megÚjíiása (ha szÜk
ség€s' |ét€sítő okiral egyidejű rnódosí|ásá'
va| '  pap'r  a apon a székhey szeÍ nt i | ]eté.
kés |öfuényszékné|)|

2a14' június 1, napjá!ólcsak az Újcivi|tór
vény széint közhasznúsági nyilvántanásba
v€lt szeN€zet jagosul! a közhasznú negje.
lölés használatá|a és a közhasznÚ jogállás.
hoz kapcsolödó kedveznények igérrybevé'
lelérp' 2014. iúnius 1' napjától a szeNezet
nyifuánbná&'|a ill€lékes szeru lirli az Új civil
öfuény hatályba Epése elón nyjlvántaftásba
vet! kó2hasznú. illetve kienelkedően kóz
hasznú jogalású szefuezelek kÖzhasnú hg
állásá!, kívéve' ha a szeNezel igzolja' hogy
a lcjruény szerinli közhasznúsági nyilvántat
tásba vélelnán| kérclnét benyÚiÍona' és a
bÍró,ág neqállapí|ia' how a szefuezet a !ör
vé nyi Í€ltéta l€kné k mégfele!'

A 2012' ianuár 1.je előtt kózhasznúvá vaqy
kienelkedóen közhasznúvá minősílett szet
vezeteknek a közhasznÚ szefuezetkénti nyil
vántartásba vét€lük kezdenényezé sével
ewütt (2014' nájus 31-ig kezdenényezheL
tek vállozásbej€gyzési eÜárást a nyjlvántadT

törvényszék e|őtl) a közhasznÚság fe]téle.
leként - az országos Bi|óságj Hivatalná] ]etét
be kell helyezniik 2012. és2a13' évibeszá

Társaságl adóbeVaL|ás vagy adóbe.
va||ás| he|yet|esÍtö egyszerűsÍlét| adónyilal.
kozala 2013' évó| (e|eklíonikus úlon' úgy.

számvi|e|i beszámo|ó és kÖzhasznÚ'
sági m€||ék|él e|Íogadása és |elélbe he|ye.
zése a 201 3' évó| (oapíl a|apon ' az oÍszá
gos Bírisági Hivata|ná|)i

A Civillv. rcndelk€zésai sz€rinl a szerue.
zet az adott Íjzletiév nérleg fordulónapját
követő ótödik hónap utalsö napjáig (njnden
év nájus 31 ' napja) köleles a beszámolót letét
be he|y€zni' Bárkés€d€len €setén a beszá.
nali megkü]dése nég egy évig pótolhaló'
azonban a civi] ,zervezéhek js az az érdeke'
hagy töruényi kötelezettségének ha!áridőre
eleg.gt tegyen' Ez !€gtöbbször a pályázatokan
vala jndulásnak isí€ftét€le. Ugyanakkor a lör.
vényi határjdikrc tigyelennel a 2a1 1' évi
beszáfiolók beküldésére n* nincs jagi lehe'
tőség, ezek befogadására az oBH nem köte

- 1 1 56 s|a|isz|ikai je enlés a 2o1 3. éVrőL
(e|ek|lonikL]s Úlon' ELEKTRA rcndszelen)]

SZJA 1% bgszámo| i  a 2012'ben
kiu|a|l és ez a|apián 2013'ban Íe|haszná||
összegíó| (e|eklronikUs Ú|on, ügyÍélkapun

A kóvetkező halálidő' amirc |igye|nikel|,
2014. szep|ember, az szJA 1%logosu|lság
igazo|ása (eIektlonik!s Ú|on' ügyÍé kapUn
keresztú])' aménnyiben a szefuezetj

a NAV á||a| 2014' szeptember e|ején
megkü|dö énesi|és a|ap]án adöziiÍe aján.

- a 2o15' évíe kédvezményézétt] jogo.
sU lságol kíVán gazo n]'

Az e|őző cikkbsn Összsíog|a||arn. hogy Íne y
ese|ben |ehel2016' március 31. g Vá|tozat.
|anU| hagyn az á|apszabá|yl' A Po|gár Tör
vénykÖnyvrő szó|ó 2013. évi V. |Örvény
hatá|yba épéséve| Összs'üggő átmeneii és
fe|hata|mazó rendekezésekró| szó|Ó 20]3'
évicLXXv||' tórvény 11 s.a |eímészetesén
íész|etesébben szabá|yozza e kédésl' a
kÖvetkezők szeÍjn| (n€m szó szeíntl idézet):

(1 ) Az ewesülel és alapilvány 2014. nát
cjus 15.ét kövelő elsi lélesílő okiÍal módo.
sítással eg,IdejŰbg kÖtebs a lélesí|ő okÍa
tának nindazon rendelk€zésél |€ll)lvtzsgál-
ni és szükség szennt móclosítani, anelyek
nen felelnek neg a PIk' szabályainak' Egye.
sÚlet esetében nen kell nódosítani az alap'
szabáM abból az okból, hoqy az lanalnazza
az ewesÚlet a|api|ó tagjainak n€vét' és azok
l akóhelyét vagy székhe !yét'

(2)Az egyesíjleÍ és az a]apítvány a ]éte'
sítő okiratá! a Plkjval összefüggésben nen
köte|es nódasítani, ha az csak abból az okból
va|na szükséges' hagy abban olyan hival.
kozások' uta!ások és élnevezésak szerepel.
nek, amelyek a Plk' és a létes|tö okiraItar

talnát érintő nás tÖNény rénd€lkezéseinek
már nen felelnek neg, Ha azonban a létesitó
okirat egyéb okból nódosul' a szeruezet az
ilyen változásokat is kóteles azon á!veze|'

(3)Az ewesljle| és alapÍtvány a létesí!ő
okirata (1 ) bekezdés szerin|i midosflásá.
nak bírisági nyilvánhnásba vélelé!. legké.
sőbb azonban 2016' nárcius 1 5' napját kove
tően csak a PIk rendelkezésein€k negfe.
leló létesftr okíral alapián és a Ptk' rcnc|el.
kezéseinek negfelel,ően nűkódhet'

(4) A létesíIő okirat. a Ptk, rendelkezé.
seinek negfele|ó módosusá! válIozásbe.
jeg'zési kérelenként kell benyújtani a bfta.

VégézelÜ| két é|jálás szábá|yla szeíetném
még fe h íVni a figye|me|' Az e|só a kÓzhasz.
nÚ szerveze|eket ér]n|i' A civil szeÍVezelek
birósági ny]|Ván|alrásáró| és az ezzé| tssze.
Íüggó éjálás szabá|yokró| szó|ó 2011' évi
cLXXxl' lóruény aalA,5 (1)bekezdése sze.
Íin|: 2014, decenber 31 'éi9 a bíróság a kaz.
hasznÚ szervezel letétbe he|yez€tt beszá.
nalóját a letétbe helyezést kóvete, hatvan
napon belúl negvjzsgálja: ha a beszánoló
a]apján azt állapÍtja neg' hogy a szeNezet
a közhasznúvá mine,sItés |eltéleleinek nen
telelneg' a szeNezet kózhasznÚ ninősíté.
seí,ek negszjnte|ésért,l és az ete vonatkozó
adat nyilvánladásból való lö|léséről halá.
roz Aje|enlegi he|yze| szerint2015. jan!ár
1 jé| követöen a kózhasznÚságró| szó|ó dón.
tés automalizá|t eljálás eredményeként szú.

A második minden szervezetíe vonatkozik'
Az e|Őbb hivaikozoll törvény 99' s.a érlé|.

(1 ) 201 5' január 1 ' napjátó] az ezt nege.
]őzően belegyzelt aqy€sül€t és alapilvány
esetében az elsÓ vá]tozásbejegyzési kérelém
benyÚitásakor be ke jélenteni a bnöság
|észére az egyesulet' és az a]apítvány kép-
vjse]őjének anyja születési nevét, i elve a iagi
szenély szervezelei egység képvjsel(jjének
nevél és anyia sznleési nevé!'

(2) 2015' január 1' napjá|ólaz ezt nege.
lőzően bejegyze!| egyesÜlet és alapílvány
képviselője a bÍrósáq részére - váltoásbe.
ieqyzési kérelen benyÚjtása nélkÍjl- beje.
lentheti arryia szúletésinevét. A bíróság a
bejelentés a|apján a képviselö anyja szÚl€-
lési nevét hivalalbóI bejegyzi a nyilvánlar.

Azéves beszámo|óbenyÚjtása kivéle|ével
nem tudok o|yan |ehetőségó|' ami| késede.
|ém esetén a|ka|mazni|ehehe' mégis Ú9y
gondo|om, hogy aÍnennyiben va|aki nem adta
be időben aze|őíltokmányokal' kÍséíe|ie meg
ha|adéKa anu| póto|ni a muaszlás|'

Kérek mindenkit' akl a civi szefveze|eke|
érin|ó ú] nÍoÍmáciikhoz jut' ossza azt meg
a szöVe|ség nagy csa|ádján bé ü|' ezzé is
segílve egymás rÍUnkáiát

Bc'tírs1h,,//



Arcé|ek

Jobbágy Antal
Jobbágy Antal nyugá ományú ezredes
85 éves left' Milyén érzések' gondola.
tok kvarognak az embeben ilyen szép
szü letés nap ünnepelése ko r?

E|repÜltek az éVek' nyolcvanöt éVés
|etteÍn' [,, lost máí mind többszöí e|ő.
j önnek a mÚ|t em|ékei' Úgy érzem' az
é|e1emben a gyérmekkor és a katonai
szo|gá|at döntő szelépet jálszotlak'
íneIyekÍe szívesen em|ékszem vissza'
Egy Pest köze|iÍa|uban |ál lam meg a
napvi|ágo1, gyeímekkorom szép em|é.
kei ide kötnek. A nádfedé|es házak' a
gyúmö|csÍás utcák. a nagymama búbos
kemencéje' a temp|om akkoíi varázsa
ma is é|énken é|nek em|ékezétémben'
A barátokkaI vívott lonqyIabdás.mez ít.
|ábas íocicsalák. az isko aiía|i láb|ás
betűVetés, az egyszelegy tanu|ása'
Esténkénl a petró|eum|ámpáná|' a nagy.
papa háborús meséi' a barál l ,,dióra'
VíVott kártyacsaták' E|veztem a családi
összelartozásl' a néVnapok ünnep|é.
sét' a szÜretet, a disznólorok hangu.
|aiát, a kUkoricafoszlás nótázásait'

MikoÍ lépelt be az életébe a munka?
A munkásé|et az akkori Horlhy.|igeti

Repü|őgépgyárban kezdódött mint
szere|őtanonc , 12 kiIométert bicik
|iztem a munkahe|yemre' Nem sokáig
csodá|tam a Vasmadarakat, rnert a2 e|ső
amerjkai bombázás a gyáralfö|dig rom'
bo|ta' Néha még álmomban |átom az
égő, összedő|t szere]őcsarnokol' és ha|.
|om a sebesÜ|len jajgató emberekét.
1944 őszén így kerÜ|tem a budapesti
KeIeti pá|yaudVarra' LeIkesen bekap.
cso|ódtam az i'júsági é|elbe' é|Vezlem
az egyÜtt|ét öróméi, ismelked|em a pes
ti é|et mozgaImasságáva|'

Hogyan kerúft a P'atonaság kózelébe?
1 950.ben a haza h íVó szaváÍa a Pécsi

HonVéd Gya|ogos Tiszti Isko|ára kerü|'
lem nóVendéknek' kél éV ulán avafiak
hadnag9yá' A szegedi iöVészezredné|
három éV katonaidő1 te|jesíiettem ,,reg u-

|ázva" a kiskalonákal' mint
szakasz., majd századpa'
rancsnok' szép em|ékek íL]z.
nek a ,'boszorkányok,' Város-
ához' rnég akkor is' ha a nya-
Íakat a söVényházi táborban
é|tük ál. Emberfolmá|ó éVek
voltak ezek.

HoI teftek a szolgálati évek?
A híradóezredné| két éVet

szo|gá|tam Vác, majd szé-
kesÍehérvár he|yórségekben,
ügyvite|i, ezl kövelőén ezred
hadműveIeti tiszti beosztá-
sokban. ltl alakult ki egy olyan
közösség' amimég ma is tari'
a, ,43' Híradó Barát i  Kö i ' '
amelynek szervező t i lkára
Vagyok' 1963.ban kélü|tém
az 5. Hadsélég Parancsnok.
ságáía, mint ügyvité|i osz.
tá|Wezetó, és 25 éVet - négy
éV 1ovábbszoIgá|attá| - i ö | .
töttem itt. Közbén majd egy éVet Viet.
namban voItam mint békeÍenntartó' Az
itt te|jésítétt időszak éín|ékei - most már
megszépü|ve _ mind többször e|ő|ön.
nek.

Hosszú évek után milyen emlékek
élnek a katonai szolgálat idejébőI?

1988-tó|' 26 éVé é Vezeín a nyugá|.
Iományú évek ölömeil' Légszebb ebbő|
a bajtársi közösségi sze||em ' az össze.
lartozás öróme' Már megszépÜ|Ve gon.
do|ok Vissza é|etem egy.egy épizód.
jára' az akkori nehéz Íe|adatokÍa' kihí
vásokía' a l iadókra' a gyakor|atok
nehézségeile' a vidéki é||enőrzések.
re, a lávo||étekre.

Hogyan telnek a ,,pihenés', évei?
Nyugd íjaséveimet teljessé teszi a baj-

társi közösségi sze||em ápo|ása, mely
Vég igkíséri é|elulam és ma is erólad' A
szoIgá|at utáni években szabadidőm
hasznos e|l ö| lését a lársada|mi kap-
csolatokban, a közösségben ta|á|tam
meg. Tíz éVig Vo|tam a Fehérvál iHon-
Véd Ny!gá||ományÚ K|ub tilkála' e nö'
ke' szép fe|adatkénl é|tern megamint
egy 400 egyesü|eti tag összeÍogásá1, a
programok szervezésél, a bé|. és kül-
íö|di kapcso|alok elősítését.

Miként keÍüI kapcsolatba más test.
véi, nemzetkózi szeívezetekkel?

A BEosz ÍéVén keÍÜIlem kapcsolat.
ba a sz|ovén szöVetségge| . aho| ma is

tiszte|etbeIi tag Vagyok - és az oszl.
rák bajtálsakka|. N4inl a BEosZ régió.
jának Vezétqe' a dunántú| j egyesü|etek
Vezetóive| - Tata' Váípalota, Pápa,
Tapo|ca - közös la|á|kozókat, |övésze.
tekel' koszorúzásokal és más pÍogra.
mokal szerveztünk, erősítve a környe.
ző oíszágok nyugá||ományú katonáiVaI
Va|ó kapcso alot'

Haqyan alakult a ?,apcsolata a helyi
nyugdiasklubokkal?

A székesfehéryári Idősügyi Tanács
tagjaként kapcso|atot lar|otlam' közös
rendezvényeken la|á|koztunk a
KÖFEM.me|, az IKARUs.sa|és más
közösségekke|.

Mi Íén még bele ebbe az \gazán tevé-
keny, aktÍv nyugd Íjasétetbe?

1998.ban megszerueztem a Fehér.
VáriHonvéd Bariíti Körl, ame|ynek a volt
hadsereg. parancsnokok' Jőnökök a
tagjai' mintegy 80 főVe|' De é|éíe á||tam
a kalonasílok gondozásának is' Tíz évig
VoItam a megyei teniszszöVetség tit.
kára, mivel régóta hódo|ok a lenisz.
spor|nak, ogy.egy jó Ülés e|Íe|edteti
Ve|em az idő múlásál-

Milyen teruei vannak a jóvőÍe?
Úgy érzem, hogy te|ies' akiív és Vál

tozatos nyugá||ományÚ évek Vannak
mógóttem, de még löbb tervemet sze
retném megva|ósítani' Meg kívánom ími
a nyugá||ományÚ egyesü|et' majd a sze'
kesÍehérvári katonasírok történetét'

B'JtóE',rbL,d



Békefenntartók |övészete
l.Iegtartották az e|ső magyar-osárák
békefenntartói |öVészetet a 12' Aí'a.
bona Légvéde|mi Rakétaezíed győr.
szentiváni |őterén. AzeImú|t évék során
az oszlrák békeÍenntartók a BEosz
Nyugat.dunántú|i RégiójáVa| megkötött
egyúttműködési megá|lapodás alapján
moghívták szervezetÜnk tagiait a Bécs'
ben rondezett nemzelktizi |őverse.
nyükre' 2o12.ben 7 ország í csapa.
ta közü| a Vasi Honvéd Bajtársi Egye.
sÜ|e| képvise|ői3. helyezést ének e|.
Már akkol |a|vetődött a gondo|at' de
csak2013.ban erősödött mgg' hogy az
osztrák bajtársak |őhessenek á l/agyal
Honvédségben rendszeresílétl Íegy.
verekké|. A|apos és kitartó szofuező.
munka vétte kezdetét. Megker€stem
a í2. Arrabona Légvéde|mi Rakétaoz-
red parancsnokát és he|yetteséit' hogy
segítsenek a |övészet megíendézésé.
ben. Avá|asz azonna|az vo|i, hogy min.
denben ségítének' csak|égyen meg az
engedé|y a Vézérkali főnöktő| vagy a
honvéde|mi minjszértő|' A |öVészel nap.
jának poniosíiása után a BEosz e|nó.
kéhez fordu|tam, hogy engédé|yeztes.
se az i||etékesekke| a békefenniartók

|övészeiét. A kéíe|em e|ment' így mind-
kél fé| megkezdte a résztvevők szer-
vézését. Mive| a teruezetl |öVészet mun.
kanapra ésett, ez sem vo|t könnyű Íél
adat' Az idő mú|ásáVa| megkérdezhet.
tem a honvéde|mi minisztert is a lövé.
szet megrendezésérő|' aki támogatá.
sáÍó| biztosította szeNezetünket. Az
engedé|yt március 1 7.én adta ki a Hon.
véd Vezérkar, end kezdve Bozsoki Atti-
|a mk. a|ezredesse|' az MH 12. Aría-
bona Légvéde|m j Rakétaezred parancs-
nokheIyetlesév6| 1arlottam a kapcso.
latol.

A |evezetésiléÍv' a szÜkséges okta.
tások magyar és német nye|Ven' a
be|éptetéshez szükségos adatok e|ó.
készítése és beszezése megtörtént' A
|övészethez csat|akozott 7 főve| a buda.
pesü BékeÍenntartó EgyesÜ|et is' A |ijl'/é
szetÍé 48 íő jélentkezelt' A verseny-
zők a lóVészétét a 1 00 méteÍe kitett, 4.
es számú cé|la hailották Végre. Az öt
próba|övés után 1íz értéké|t |öVés ered.
ménye döntötté e| a sorrendet. A nyí|l
irányzék néhány osztrák bajtársunkat
zavarta. Mindenki a saját és egymás
|őlapját nézegette, |álszott, hogy min.

denkiben Íe|ébíedt a veísenysze||em.
Az e|ső közös lövészet a|ka|mábó|

mindén résztvevő em|éklapot kapott' A
parancsnokhe|yéttes' az osztrák baj.
társaknak egy.egy tájékoztaló pros.
pektust adott ál, a BÉosz á|ta| Íé|.
aián|ott ser|eget és ok|evelel a harma-
dik he|yezett simon Káro|ynak (88 kör
egység) László At|l|a ny. a|ezredes, a
BEosz Nyugat-dunántú|i Régió veze'
tóje adta át'

Bozsoki Atti|a mk' a|ezredés, parancs.
nokhe|yettestő| Benczik Gábor tart'
ezr€d€s Vehotlo át a második helyézésl'
akinek az eredménye szintén 88 kör.
egység vo|t' de több vo|t a '|o.es ta|á.
|a|a. Az e|ső heIyezett 89 köregységgel
schuch Jürgen osárák békefenntanó
|en. A gyönyöÚ ser|eget és ok|eve|et
a BEosz e|nöke, Ke|emen Józssf ny.
a|tábonagy adta át részér6'

A további sikeres egyÜttműködásünk
léményében Vállunk e| oszÍák bajtár
sainktó|'

|tt szoretnék köszönetet mondani min.
denkinek, aki a |öVészet sz€rvezésé.
ben' végrehajtiásában rész vett.

LÁszLó Amu

Bütór'1hk,r



VégheIszámo|ás
Végh Ferenc egykori vezérkari főnök
töriéne|met írt' nemcsak kézze|és lo|.
|a|, hanem az é|etútjáva| is. mondta dr.
Benkő Tibor Vezérezredes, Honvéd
Vezérkar iőnók a stefánia Paotában,
aho| 'Véghe|számo|ás - A korszak-
Vá|lás katonája'' címme| mutatták be
a nyugá]|ományú Vezérezredes köny.
Vél. Dr. Benkő Tibora könyvet mé|tat.
Va azt mondta: ',ez egy kivá|ó kalona
é|etúlja, aki Végü| dip|omáciai úlon ío|y.
tatta munkáját a haza érdekében'. A
Vezérezredes hangsú|yozta, hogy
nagyon büszke aÍra a munkára, ame.
|yel Végh FeÍenc e|végzett' i||etvearra
az élhiVatotlságía, ameIyet tő|e |á1hat.
lak' |Vlegjegyezte azt is' hogya könw.
bemutatón jeien vo|t minden korábbi
Vezélkari fónök' i||etve nagyköVelek,
sőt az EgyesÜ|1A||amok és oíoszor
szág budapesti köVétségéinék képvi.
se|ői ]s, aÍnj szintén azt je|zi '  hogy
nagyon sokan tiszteIik Végh Feren-
cet. E|mondtaazt is' hogy Végh Ferenc
neve azoknak isjelentvalamit, akik nem
szo|gá|tak a|atla, men a mai napig em|é-

keznek rá és megismertetik a mun.
kásságáva|a pá|yakézdőket is' sőt még
kü|íö|dön sem ÍéLejte1ték e|' mert'beír-
ta a nevétatörténe|embe''.

Végh Ferenc a dedikációk után a hon-
VedeIem'hu kérdésére Vá|aszoIVa
e|mondta: többnyire |evé|tári anyagok
né|kÜ|' az em|ékezetére hagyatkozva
ír|a meg a kötetel' amely |eginkább egy
memoárra hason|ít- Főként a korló|,

a pá|yáról, a hivatás szeleletélő| szó|
és arró|, hogy miként zaj|oll a Varsói
szerződéstő| a NATo.ig tartó hosszú
út. ''Ahifua||ásom a könyv e|ső o|da|ain
la|á|ható, ébben |eíÍtam' hogynem szü.
|ettem kalonának. de azzá tettek az é\,1i.
zedek és a ko||égáim, akikké| az é|el
á||omásain ta|á|kozlam', - telte hozzá'

E|mondta azl is' hogy a könyvét Íia.
ta|' apá|yájukélején |éVő hadfiaknak is
szánja, és azt üzen i nekik' hogy,érde.
mes katonának |enni' érdemesa haza
feg}veres szo|gá|atát Vá]aszlani, még
akkor is, ha ma mármás korban é|Ünk,
és érdemes ianu|niis, hiszen afegyver
és a tanu|ás összetartoznak'''

A Zrínyi Kiadó gondozásában meg.
je]ent kötelrő|a kiadó megbízott Veze.
tője, dr' Isaszegi János nyugái|ományú
Vezérőrnagy aá mondta: december óta
doIgozlak a könyV megjeIentetésén'
amÍre Végü] néhány hónap a|att sor is
kerü|heteti' A 464 o|da|as kötetben
összesen 138 i l lusziráció is he|yet
kapotl.

HoNVÉoELEl.l'HU

Háttér
A Nagy Háború em|ékéVe keÍeiében ren.
d€aek szakmai kon|erenciái szomba|he'
yen a válosháza díszteímében' A meg
híVoban je|zetl szakéítő hadlönénészek és
a he|y] Íiata| kuratók e|őadásai mé|ián Von.
zottak az éÍdek|ődő közönséget' A telt házas
Íendezvényl színesítette a Hadlör|éneti
|V|úzeum |. Vi|ágháboÍús Í€gyverkiá||ítása,
melyetkoíabe egyenruhába öltözötlfegy'
VermesleÍ mutatott be' A konferencia témá'
ja nagyszámú érdeklődő í]ataLtVonzott' A
szakmai ejőadások me||eit helytÖrténeIi
szempontbó| éldekes vo|t Pá| Ferenc egy
házmegyei levé|láíos szombalhe y utolsó
békeéVéró tanoit előadása, me|ybő| kitűnt'

hogy a lakosság nem igaz án készÜ|t a hábo'
rúra' Némei Ba|azs szemé yes, családi kótő.
désein keresáü| mutatla be a k' u' k' 83. gya.
|ogezred lörténelét. A ga|ícjai |öVészárkok
hangUIaÍát idézte L]szt József alsóőÍi 83.as
baka harciéri nap|ója' Anap|ó nagyon a|U|.
nézelbő|, íanyaÍ hu morra| tűzde|ve mutat
la be' mennyl |álott egy fÍontkalona a íai
VonaLbó| a nagy hábofus silatég]ábó|'

A töÍ|éne|ern fe|]dézése meIle|t fontos Vo||
a hősókÍe és á|doza|okra tór|énő ernléke.
zés' A konÍeÍencia résztvevői átvonu|lak
a szombathe|yiJáki út] temető háborús hősi
pa.ce||ájához' aho a küÍtös szoboÍná em|é-
kező tábor] nrisén vettek részl' A parce|
|ában' az erre az a|ka|omÍa épíieittáboÍi
miséző he|yen BíÍó László púspök' katonai
ordjnáÍiL]s ce|ebrá t lábori misét. Alábori

miséVe|egy pi|ana|ra félidézhet|Ük az| a
hanguIato|' ameIye| a katonák áté|hetiek
a ]öVészálkokban' A tábolimisézőhey az
em|ékezések során á|landó háttelel nyÚjt
rnindazoknak' akik egyházi szedaítás keÍe.
iében kíVánnak megeÍn ékezniaz ott e|te.
metett katonákró '

A táboíi mise ulán a savaria szakkö
zépiskola dlákjall Feíge Lász|óőrnagy, iÍo.
davezeiő kísérie Végig a2 esó V ághábo.

s katonai síÍok és emlékosz|opok között'
Az isko|a d]ákjai, más isko|ákka|közösen'
önkéntes munka kereiében a hősiparce].
a íendbeléte|én dolgoznak'

Mé|rin mondhaliuk, hogy eza napaNagy
HáboÍÚ hőseinek és á|dozatainak em|ék.
napja vol Szombathelyen.

JAGADLoS PÉTER

v Bútárs|k,L,!



Centenáriumi kiá||ításra készülünk
A Bocska |stván Bajlársl Egyesü ei kél aktivis.
t4a Bontó Géza nyugá| ományÚ ómagy és o|áh
Lász|ó nylgá |Tmányú a|ezredes - rnsg az € mú |
éV novembeÍében az a kezdemény€zésse| á|
lak e|ő, hogy 2014 jÚ|iÚsában a2 o|sö vi|ághá
bon] kilórésének 9ázadik éúoÍdu|ójáró| á2 ese
mény je|entóséqéhez mé|tó kiál|ilássa| em|é.
kezÚnk meg A sze||em ]nd lalás| áz a lény is
soga||ra. hogy nagyapáink - kö2lÜk az enyém
is - íészl velték a harcokban' GyefmekkorUnk
nagy é|ménye vo]l, am koía korabe eseményeket

E]ha1áÍoz|uk' minél szé esébb nyi Vánosság.
ga e|sósoíban a ma Iata|okká|- mégismer
tetjük tónén€ mÜnkezen dószaká| mé]ló eín|é.
kelá itva aTknak á ka1ona' hŐsÖknsk' ak k a eg
drágábbal' az é|etÜket á dozlák le| a kegyet|en

Az ói|étét a BajláÍs Egyesü|el é|nókségeés
á MH' HKNYP,2' K|K, pa€ncsnoka is lámoga!
la' Miulán azegyesii|et éves leíébg isbéke
Íü|l a rendedény, e|kezdódötl a leNozi és e
anyagqyÚjló munka' A lendezvény 'olgató
kónyryének és útemtewének e|kéyÍése ulán kap.
csojatba |ép1únk más c]V Iszérvézétékké ' ku|.
luráls ntézményekke] s' EénÜk. hogy a kiá|í
lásnak he yel adódébrécen Kálonai|9a2ga1á
si Kózpon1 me |elt mé9 más he|yszineken- í9y
pé|dáuLaz U]ke'ti Kózósség] Házba'r is-meg.
lokinthessék a gyűjlemény1'

|Munkánksolán je enlőslámoga|ásl kaplunka
Debreceni Egyelem Egyeiem Nemz61i Könyv
láráló|, a Honvédség ésTá6ada|om BalátiKóí
debÍe@niszeÚezeléló|. a MH' 5' Bocskai|stván
|óVés2dándáÍló|' a PoíamÚzeum iqázgalójáló|'
és nem Uto|sósorban a házigazda' a 2 K|K'

Az egyesü|et tág|ai és a2 smeÍósók is íel
aján|ottak a birlokukban |evó koíabe]i lárgyakai a
kiá|ílásÍa' Nagy öröm számunkra, hogyo|yan
égyédÚ|á!|T kiá]|ilás láíg9ya| ]s r€nde|kezÜnk,
ame y szá2 év€ a |ÖVészárkokban készü 1'.]e|én'
|eg rendszeÍezó munká Íoyik. Iet.r'é a céntená
Íiumhozkap6o|ódóveté]kedőkanyagánaki'ssz+
á| ítása' Az eddig e késziteli anyagol jólésa öne
rőbő és az egyesü|el szÜkós anyagi|ehelősé.
ge]nekie hasznáiásáva| kész í|€nÜk e| Ezértanya.
gi |éhélőségeink bővilésének cé|jábóL a HonVé'
de mi lMinisztériom Társada|m Kápc$|átok és
Háboús Keqye|eli Fóosztá|y á|ta| meghiÍdelén
pá|yázathoz kapcso|ódva szeÍe|nénk miné|
nagyobb nyi|vánossáq számára e|éÍhetóvé ten.

niea aje|enlós kiá|ilás|' Bonió Gézanyugá|.
ományú órnagy' a2 egyesÚ el aklivis1ája már
eddg s százná| |ijbb 1ab ót készítétt kÚbnbó.
ző eseményekró| és e!,iordu|ókról, rut nTs. ónzel
en nrunkáva ségilé|lezen ká ílásianyag Íel.
dojgozásábar is' ÉVa nén Géza bácsitársa

emIitotte' hogy soha még ennyi papirÍa 1ény.
képpela akáslkban nemla á|kozotl' m rtatab.
ók é|kész'|ésének dószakában' AmikorViszonl
e|készÜhek a láb ók, nem gyózón gyónyörkód

Bizakodva váíjuk a kiá||i|ás megnyi|Óál' remé|.
hetó|eg mé|tó 9mékel ludunk á||itania.Nagy
Hábon]" kalonahóseinek'

oúB LAszLó NY' €FEDES

Hősökre em |ékeztek Hódmezővásárhe|ven
A Hósók Napjaa ka|hábó|, a háborúkban ée-
tÜkel Íe á|dozó hős ha|oltakía em|ékez|ek Hód.
mezővásálhelyen májUs 23'án, Az Ünnepsé
geken az MH 5' Bocska]|slván LóVészdandár

kalonáiis résztVe|lek A koszorúzásoka VáÍos
kózpontjábár lá|á ható osó és másodikv]ág
háborus em|ékműVekné kszdődlek A Íőtér] meg.
emLékezésl kóvelóen 90 hádisid avanak ú]ra a

Róma Kálo|kus leméló másTdik Vi ágháboíús
hős paíce ájában. arne|yekel az ónkormány.
zat és a Honvéde|m lMinis2lérium közósen Újit
|átofrie Vagy cseré|talen k], A íéjíák é€detiá |a.

po|ra va]ó heLy.ehoza|a|ában a hódme-
zóvásáÍhe|yi ka|onák s aklíVan résa ve!

A siÍok áValásáná| beszédel mondoll
Á|mási |stván po|gámestérés KÚ|i János'
a HonVédeImi Min]sztériumTársada|mj
Kapcso|alok és Háborús Kegye|eli Fóosz.
tá yának vezeló lánácsosa ak é|sfreó'
en nyi|atkozol| aÍó| az ósszeíogásró,
ame y e21 a ie|újilást ]e emezté' A taná
csos beszédében még keme1e:',sokm n.
denl ké még |ennünka hőskuhusz Újjá.
é|esziése érdekében' ame]ynek ercdmé.
nyekéntaz emékézés ésa tis1€|el szó.
vétneké á|Íonják rnajd lársada|munkat',

Á beszédek ulán Némelh LászLó rómá
kato|ikus espeÍos Újras2ente|le a parce|.
|ál' m4d á ie|en iévők. az a|akulal nevé'
ben Huszál Ferenc a|ézÍedes' megbizoil
parancsnok.he|ye|tés . e|helyezlék az
em|ékezés koszoúil' A Hösöknap prog
ram a2 o|só vi|ágháborús hósóksíjaná|.
i||elve a Lévgnlék EÍn|ékláb|ájáná| meg.
iarloí koszorúzássa| záru|l'

KÉP És szTVEc:BÚ2 csAM HÁDNÁGY
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Kijön - ki megy? A két Sándor egyike
A Ba ass Bá|inleoyesü et Vendége Vo|t Sán
doí Zso t dandáÍáboÍnok, az MH 25' K|ap.
ka GyÓÍgy LÖVészdandár parancsnoka, akl
|iÍUrn kerelében beszéh éetÚtjáró, annak
lan! ságailó|. Alábornok a|órumon a Íészl
vevők kérdéseiÍe is Vá aszt ado|i'

A Sándor néV sz inte Íogaom a mai
|Vlagyar Honvédségben: szinte n ncs kalo'
na,  ak i  ne smeíné a Sándor tes lvérekel
(ponlosan ikÍekel), akik pá yafutása szinie
azonos' ha csak e nem számítjuk az| az
apÍi kü|önbségel, hogy Zso]l, az öl peíc'
ce|idósebb teslvér időnkénl a beosztás
és rendÍokoza| ská|án is mege]óz tesfuéF
ét' Tamásl' (A sándor néVrő jl]t eszembe:
'Nomen es|omen'. a fr ss tabornokot a Sán.
doÍ.pa|otában éptelték e]ó) SándoíZsot
dandáítábornok 1989'ben Végzell a Kos
suth Laios Katonai Fő sko|a gépesítelt |ÖVész

PáLyaÍ]lása során a''iöVészszakmában,,
Végig]árta a csaknem te]es beoszlásská.
|á1a szakaszpaÍancsnok ió| a megbízoit
ász|óa|jparancsnokig' és kü|önbóző beosz.
iásokban szo|gát  a 66 '  PL]skás T ivadaí
Vezelésbiztositó Zász|óa|jná s 1996 ban
kerü1a hadsereg egyik |eg|ala|abb a aku.
|atához, az |\'4H 88' Gyorsreagá|ásÚ Zász.
|ia|]hoz' (A |égi szá]|íÉsÚ és ejlőemyós zsz
Iia|jná , majd jogutódainá| hadműve|eti tisz.
ti beosztást lö lótt be, végezeiti|pedig mini
az |\'4H 25/88 KÓnnyű Vegyes Zász|óa|j
paÍancsnoka búcsúzott szo|no|.tó és az ala.
k] attó ')

A fóskoIa u|án magasabb parancsnoki
Végzetlségél haza és kÜ Íold! skolákon, tan.
|o|yamokolr szerezle íneg' Bécsben kato
nai megí gye|ő tanÍolyamon velt részt, a
németország oberammergauban pedig
NATo lÖÍzstiszl |anfo|yamoi Végzetl'

A békeműVeIeteketteruező ismereteire
az amer kai egyesÜ t á] lamokbe i  Monle
reyben letl szerl, nraid Washington DC-ben
e|Végezte az USA Nemzeivéde|mi Egye.
lemél' Az ugyancsak égyesü tá||amokbe i
noífo k NATo.parancsnokságon te|jesí.
lefi szo|gálata után 20]0' aUguszius 2.án
nevezlék kia K apka'dandár parancsno.

Szo gá|aliideje aatt kétfonlos misszió
ban is résztVett:2000 2001 kózöttazUN|

Kol/ 1radműVeieli tisztje Vo|l Kuvailban'
majd 2008 2009 ben az aÍganiszlánitaÍ.
iományi újjáépítési csopon parancsnoki
beosz|ásál lö|tótte be' Ez Ulóbbi beoszlás
áladása.átvéle e Va|ószínű|eg bevonU l az
|sAFtórténe mébe is, |éVén' hogy a beosz.
tásl lestvérétő|' Tamástó| Vene át'

AmikorPo -e Khomriban az ISAF parancs'
nokainak Va|arnlntBagh an laí|omány Veze
tőine k jele n|étében íeIsorakozoli kaionák
e|ólt álvelte a koniingens zászaját' te|jes
Vo]t a megdÖbbenés] az lkrekel átva a meg
hÍVoliakcsakdöízsö|ték a szemüket, s nem
fudták e|dönlenj, kimegy' s kijÖn' sándoÍ
Zso|t dandáÍtábornok nós, kéi gyermeke
van' Ango| nyeVbő íe|sóÍokÚ. spanyo| nyeiv.
bó kÖzépÍokú VizsgáVa| íende kezik'

Hőseinkre em|ékeztünk Gávavencsel|őn
Az |' v ágháborúban eesetlhósók ém|ékére á
szábTcs Honvéd l/]űszaki Hagyományőzó Bai
1á6 Egyes ú |et GáVáVencse| ón a@ma]ka|o|]kus
1emp|omban lanona megém ékezésél' Ez a ka.
|ombó| cenle|ár Lmi koncértét ádoí á2 5, BTcs
ka |sván Ldvészdan dár zenekara' A zen észámok
kózófl Vers és iroda|mlnap|ó része1ekhangzol
lák e| ̂  negem ékezők sorában otvo|latemp

om p]ébánosá is, ák mé]latla azeesetlekhős.
tene t' A nagyszámú közónség aégyes zene.
számokal VeBekel V6tapssa Ünnepélle Amég
em|ékezés szevezésében és ébonyo itásában
íontos szerepe Vo t Petró A|i |a he yj Vá |a kozÓ
nák ak korábban egyáta|aszporzoÍál Kos.
suthszobÍo1adományozotlLóvészdandárnak de
lóbbesélben Egyésü|etÜnk műkódésél isláho.

gatla' Ez úton s Egyésü]elünkkös2önetétíéje2
zükkiGávavencse |őonkormányza1ának, ahé|yi
Íjmai ka1o|iklsegyházp ébáncának, a5 Bc
ka |sfuán LöVészdan dá r zenekará nak és pa ran6.
nokáinak' Kószónjüka hey akosok észvé|e.
él a céntenáÍiLmi megem ékezésen, Va arn nt Pe1.
ró AíiaVá|akozó ónzel|en és odaadó ségitsé
gél' Fleméjükegyültműkódésünkajovóben s
a kózósség édekeit fogja szo|gá ni'

1n
t'j Baltó's)r,L"d



RégiiértekezIet
A május azéV |egszebb hónapja- nekem'
Eza hónapa rendezvényekhónapja-á |a.
|ában mindenkinek' ||yenkorvannak a bal
|agások' éretlségik' gyeÍmeknap és a hósók
napja is. És ebben az évben épp május.
ban ÍendeztÍjk ín€g a BEov KüéPDunán'
lú|i Régió (KDB) solos ér|ekez|elét' A he|y.
szín Vápa|ota Vo|l' aho| a Gábor Áíon Nyug.
á||omanyúak K ubja Vá|la|ta a házigazdasze.
Íepét' Nem is akárhogyan, hiszen a Dobszai
József ny. a|ezredes' k]ube|nök á|ra| veze.
teit egyesülel kitet| magáér|. KöszönjÜk neki
es Fodor [,|agdinak' FÚ|öpné ||dikónak' Krá.
nitzné va|inak' akik szíVet me|engetően
Íogadtak b€nnÜnké| kávéva|, szendviccse|'
üdítóVe|' sajá| készítésű süteínénnye|'

A BEoSZ'l Esküdl Lajos ny. ezíedes, a e|'
nök képvise]|e, akie őször is átadla az e s.
rnerésekel Puskás Tibomak és Békási |míé.
nek, akiknem ludlákakü]döngyú|ésen azo'
kat átvenni' Tolmácsolta a BEosZ e|nök.
ségének jókíVánságai|' majd ménalta a k|ub
tevékenységél. és a |ovábbiakban sok sikeí
kÍvánt'

A program rcppan| egyszeíű vo|l, még.
is nagyon hatásos' A k|ub e|nöke mond|a g|
az egyesü|él ésa he|yőíség törlénetél, móg
jálékosan vissza is kérdeze$' és a he|yeson
Vá|aszo|óknakajándéKáígyaladolt. Ulána
Erdős Géza ny' a|ez|edes, a KDR vezelő.
je aje|én |évő k|ube|nökökke| egyez|ette
az év hátra|évő eseményeit. Eá kÖvet.ien
a k|ubelnókök mondták e| tapasaa|ataika|

és cseÍé|tek egymás között eszmét' Ígyp|'
a kisbéri Békísi |mrc écsé|e ts' hoqyan Vég.
zi az egy€sÜ|et a hgyi ónkormányzat|a|
egyÜttműkódve a léÍságében a hagyomá.
nyórzó levékenységál'

Ennek kapcsán szó esetl a BEosz és
a Hlú Társada|mi Kapcso|alok és Háborus
Kegye|eti FőosÍá|y együtlműködésén a|a.
pu|ó kezdeményezésrrá|: a hadisÍrok íe|ku.
talásáró|' megjelÖ|éséró|' á||apotuk feImé.
résérő|és eíényképezésérő|. A KDR tag.
sgyesÜ|etei nagy mér|ékben részl Vá| a.
tak ebbő|a munkábó|- €nnek is kÖszÖn.
helően kapott e|ismelés| PuskásTiboÍ ny.
alezíedes, a |\Ieggyeserdő Honvéd Nyug.
dÜas K|ub devecseri e|nöke, BékásiImíe
KisbérÍő|, aki a Percze| |Vlór Honvéd Hagyo.

mányőző egyesú|ete|nöke' va|aminl Nacsa
FéÍénc ny' tözszász|ós, aTapo|ca és Kör'
nyéks Honvéd' BajtáÍsi Egygsü|et e nöke
a BEosz e]nókségétő|' i||étvg a HM Hon'
Véd Vezéíkar íőnökéló|'

Az értekez|et zárásaként közösen meg.
|ekintet|ük a köze|mú|tban nagyszerŰen fu|.
újíton Várpa|o|ai Thury.vára|' és annak á|an.
dó kiá||ítását, a |Vlagyar Honvédség koráb.
bi és je|en|egi egyenruhái|' AVárban e|he.
|yezett bányásza|töÍténe|i gyíjjteményné
- amiszinlén á||andó kiá i|ás - ka auzo|ia
a ko|lektívál dr' BÚzási |stván ok|. bánya'
móínök' a Bányászhagyományok Ápo|á
saén Egyesü|et tagia'

ERoós GÉzA NY' ArEzBEDEs
KDB FÉGLóVEZEró

Erdé|yben jártunk
Észak'Eídó|y nevezolességei1 tekintetlo
meg a NyíÍbátoÍi Halárőr |gazgatóság Nyug.
dÚas Egyesü|et tagsága egynapos kirán'
du|ás kerelében' Á szap|oncai 'kacagó'
|emető csaknem egyedülá|ló módon nema
bánat' hanem a néVglés színhe|ye' A Vi|á-
goskék sírÍe|ira|ok ugyanis az eIhunyt egyé.
niségél' mesterségét' é|e|ének és ha|á|á.
nak körü|ményeit humoíos rigmusok Íor.
májában öókílik mog'

A máramaÍosszigeti gótikus ÍefoÍmátus
temp|om kenjében Leövey K|áÍa szobrá.
nál megem|ékeaünk a relormeí neve|ónő
munkásságáíó|. Tekintetünket messziíő|
magához Vonzotla a gazdag díszítésű sze'
cessziós ku||úrpa|ota. Nagybányán csodá.
|atos |álkép 1áru I eénka hunyadiaklámo.
gatásáVa|épült szent |stván toronybó|' A
iáÍadaImakal kissó kipihenve, magunkban
csendben meditál|unk á hatalmas mére|ű
szentháÍomság |emp|om padjaiban' A
hunyadiakhoz és szilágyi Eízsébelhez vin
vissza bennúnkgt képze|etben az Erzsé-
bet há |átványa' A Ho|lósisimon á|ta| |éi.
rehozott festóiskoIa rnúzeUmában o]yan
hhességekre emLékez|ünk többek között'
mint FeÍenczi Káro|y' csók lsNán és Torma

Ko|lón ' Te|eki Sándor 48.as hL]száí ezrc.
des kasté|yában Peló'i sándoínak, a |áng"
|e|kŰ kó|lőnek bútorai között iártunk' a |ábai
nyomát érezve talpunk a|att' Fe|idézlük a
szendrev JÚliáva| ilt lö|lött mézeshetek a|att
szúletett 2a VeÍs léggm|ékezelesebbjeil' A'szeplember Végén' e|szava|ásához a kÖl
tő saját kézíÍásáVa| és a|áíÍásáVa| hátra.
hagyott VeÍse szoIgá|| mankóul' Kinéztünk
a háLószoba ab|akán, és |áttuk azta heqy'

gerincel, me|y a mú|ó időre em|ékeztette
a kö|lő| "'''ínáí hó lakalá s|a béícitetől.''

É|ményeinket betetőzte á Máramaros.
szigel me||etti vízesés, me|ynek hangu|a.
lál sokáig magunkka| hoídozzuk maid. E
|g|ejthetefl en kiftíndu|lásmégszéÍvezéséért'
va|amint a magas színvona|Ú idegenveze.
|és€r| a Fábian hlízaspálr és Gyenes Józseí.
nét i||eti meg az e|ismerés'

VlNczE |swÁN
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A jeruzsá|emi Yad Vasem |ntézetel 1953'
ban aholokausz|dokumenlációjának, kula'
tásának és pedagógiai íeIdoIgozásának
Vi|ágközpontjaként és egyben em|ékheIy.
ként hoztík |é|re' Az Em|ékezés hegyén löbb
magyar név tÜndökö|' 1964 óla isrnernek
e| Ínagyar é|eimentőkel' N/a a számuk már
megha|adja a hétsziízat' kÖáük köze| ötven
a ka1ona' A kitüntetet|€k közü| az e|sők
között' 1965'ben kél humanista katona e|is.
merésére kelü|tsoí' Reviczky |.r.íe aez'
redes, a X' közéídekű munkaszo|gá|atos
zász óa|j Vo|1 parancsnoka és Nagybaconi
Nagy Vilmos a magyar kirá|yság Vo|t hon.
véde|mi minisziere kaptak meg a Vi|ág |ga.
za e|isÍneÉst' oket kÖVeiiék a iöbbiek. [,'Ia'
a ho|okauszl70. é\'íoÍdu|óján a pozitíV pé|.
dák bemúatásáVa| aa iudaiosÍtjuk' hogy az
embeí e|őlt mindig Van Vá asztasj ehetőség'
TörléneImünk hősei, vértanÚi sorába tar'
loznak azok az igaz magyarok' akik 70 éWe|
eze6n' aVészkorszakban isVá|la|takhuma.
nizmusukat s kockáztatlák é|elüket ha|áía
í|é|t rnagyar embeÍtarsaikén' KözéjÜk taF

Reviczky |mre magyar kirá|yi honvéd
a|ezredes, az |' vi|ágháború kitÜnteteitje,
a kóziarsaság és a Tanácsközt.írsaság hon.
Védője' román hadifogo|y' a magyar kirá.
lyi honvédség pé|damuiató tisáje' 1 939.ben
a|engye| menekü|teksegílője '  1941'ben
a magya|á |am 'idegeníendészeti intéz'
kedései' idején az e|sőzsidómentó, a rneg.
szá||ó csapatok parancsmeg|agadóia, a X'
közérdekű mUnkaszoIgá|aios zász|óa]j
humanista parancsnoka, a nyi|asok ha|á|.
Íaítehje sopronkőhidan' a demoka|ikus hon.

A magyarság igazai, a humanista katonák
"Az is tudjuk - tudjuk, ha akiuk -' hogy ni' akik aa a nyelvet besz5tjÍjk, amelyen a
so6talanság íródoft, nen vegeztúk el azt a szellemi, morális munkát, szerrhenézest,

anelyet a sorstalangág targya nin1len embeÍre, mÍnclen embei közósségre áÍótt.
Ewel ni neg bno2unk nen a vÍlágnak, nem az Európa Klubr]ak, hanen n]agunknak."

Esterhlázy Péter

Védség íőtisztje' Később a
lv|agyar NéphadseÍeg nyug'
díjáió| megíosztoii ezredese,
poszturn Usz vezérőrnagy, a
Vi|ág |gaza a 'magyar Wal'
lenberg".

Nemzeii önbecsÜ|ésünk
he|yrebi||entése megkíVánná'
hogy a tú|zásba Viti Wa|en'
berg'ku|tusz he yébo Revicz'
ky Imre tetteinek bemutatását
á||ítsuk' A magyar ho|okausa
három szakasza közü| az
eLsőben (1941' Kamenyec.
Podo]szkij) és a haÍmadikban
(1944) muiaita meg, hogy a
kisnemesi csa|ádbó] száÍma.
zó' humanizmussaI fe Vérte'
zetl magyar kiíá|yi kaionaiiszÍ
nemcsak meglanu|ta a tízpa'
iancsolalol, hanem annak
sze||emében é|t és cse|ek€-
detl' 1941.ben a bodrogközi
járás kalonai parancsnoka.
kéni a perbenyiki VasÚtá||o.
máson ósszeá||ítoti' zsidóka|
szá||ító Vagonokbó| menekíien embereket'
1942'ben a megszá||ó erők kö|e|ékében
zász|óa|jpalancsnokként tagadia meg a
,,kíumpIiba', rajzoIt 1€ epü|ések megsem.
misílésél az ott é|ő gyemekokko|' nőkke| és

Nagybaczon| Nagy vi|mos vezéíezre.
des 1 942 szepteÍnberélő| 1 943 jún iusáig
a Ká|]ay. kormány honvéde|mi ínjnisáeíe'
A',Végzeles esz1endóK' humanisla kato
nája, aki a zsidi munkaszo|gá|alosok tízez'
Íeinek enyhílelte szenvedéseit. Harco|l a
minisztériUmban eIUraIkodott zsidóe||enes
sze||€mme|' Hivata|i hata|máVa| szá]|t szem.
be a durva, megaLázó bánásmódda|, a
kegyel|enkedésekke|. Törölte a megkÜ|ön.
bözlelő, ember|e|en Íende|eteket' meg.
szünlette a zsidók íogo|yként Va]ó keze|é.
sét. Emberfe|etti küzde|emben sikeÍü|l len
dei ieÍemtenle a hálországí munkaszo|gá.
|at terÜ]elén' TörekVéseil szoIgá|ó rende.
|etei jogi a|apot biztosílottak a jószándékÚ
parancsnokoknak' o vo|t az akiminiszteÍ.
sége hivata i idejében Vegig e]|ená||t a néme.
tek kéíésónek' hogy a szerbiai bori bányák.
ba adjanak 10 o0o zsidó munkaszo|gá|a.
tost. H umánus cse|ekedoteit seÍn a po|itika'
sem a katonai Vezelés nem íné|tányo|ta'
lV,|inisaeÍi tarcájáró |emondásra kényszeíí'
tet|ék. A nyi|asuÍalom jdején e|íoglák' és
őt is többek közÖit sopronkőhidán lartol.
ták íogva' A Visszavonulas során vol|löbb
bircda|mi konceniációstáboíog|ya' Hosszú
é|ele során azé|elben maÍadt munkaszo|.
gá|atos zsidók liszie|et|e| öVeáék és becsül
ték nemes cse|ekedeteiért'

ocskay László embeímentó 1úzélszá.
zados, a ',magyar Schind|eí az |. Vi|ághá.

idősekke|. 'Juta|ombó|' |ett 1 9Zl3 máju.
sátó|Nagybányán a X- közérdekű mun.
kaszo|gá|atoszász|óa|j parancsnokaés
egyben Észak'Erdé|y zsidó f érf iIakos.
ságának jólevőangya|a' EmbeÍszámba
Ve1te a Íiíbízot|akat, szere|ett parancs.
noka Vo]l a Budapesttő| a ke|eti fron|ig
e|he|y€zgtt minlegy 50 munkásszáa.
dának, zász|óa|jába menekÍtett gettóba
zárt ha|ákaÍté|leket NyíregyházáÍól,
Nagybányáról. 2500 összegyűjtötl |even'
iekorÚ íialalt eresztett szélnek s íakat.
ia meg vagonjaikat fiáVa| és indítotla ú1ba
Némelország fe|é' lv|egmenlette zász.
|óa|ja tagjaii, megmentője Vo|l Nagy.
bánya váÍosának a németek eszte|en
pusáílásáió|' A magyaÍ kirá|yi kaiona'
liszt' aki é|ete kockáz|atásáVa| biztosí'
1o1ta ezreknek és ezíeknek a tÚ|é|és
lehelóségét, így nyi|alkozott cse|eke.
deteirő|| 'Tbáa szívemből ön]|ök, hogy
segílhettem az e|nyomotlakon, Í4da|oíÍ
azonban, sokkal kevesebbel lehettem,
mint amennyii szeÍettem Volna' és minl
amennyire szÚkség |en Vo|na' Amit iet.
tom' azéÍt teilem' mer| nem is tehel
tem máskénl'''
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borúban megsebesÜ|t szolgá|alon kÍVü|i tsa.
ként élie é]eiéi. Reahivá|ására a negwenes
években k6íi|t sor. Ruhagyűjtő munkaszo|.
gá|atos század paÍancsnokakéni a zuglói
Radnóti lúiklós Gimnáziumban helyezt€ o|
századát s menekÍtelle oda zsidó ínunka.
szo|gá|atosain kíVü | azok csa]ádtagjail és
másokal' akiknek é]ete Veszé|yben Íoígott'
százada fedőfog|a|kozása ruha gyűjlése és
a fÍonton szo|gá|ók ruh&atanak javíÉsa vo|t'
A hÍVataos megbízás és ocskay kapcso.
|atai |ehetőVó t€tték' hogy jóva| egy száad
|étszáma (220 Íő) f6|et| ludta biztosÍtani és
megszeNezni a hozzá menékLj|ők e|he|ye.
zését' é|e|mezését, egészségLjgyi e||átásál'
A védetlség a nyi|as hala|omátvóte| uián
megkérdője|eződdfl . A munkásszázadok f e|.
adata a menekü|ők köÍü|i sáncmunkák Vóg.
zése |ett' A nyi|asok nem ismenék e|a nagy
|ótszámúra duzzadt század Védettségéi,
és kísól|glel lettek az e|huÍco|ásukra. ocs.
kay százados azonban megegyezelt egy ss.
kü|öníhénnyel' hogy biáosítson véde|met
a század szárnáía. igy az a kü|önös he|y.
zeta]aku|tki' hogya (hazaisváb katonákbó|
ál|ó) ss Védte meg a magyar zsidókat a
magyaÍ nyi|asoKó|' Bá1or tette eredménye.

Latogatas az Em|ékkozpontban

Nyugá||ományÚ k|UbUnk e|nöksége a Ho|o.
kauszt €m|ékéVrő| lÖÍténő megem|ékezést
a Páva utcai Em|ékközponlban tet| |áloga.
tassa| €gybekótve terveáe' Érdek|ődő tag.
jainkkal ápli|isban |álogatlunk e| a Ho|okausÍ
Em|ékközpontba' ame|y egyben mÚzeum
és kiá||itóhe|y is. Megem|ékezésünkel egy
szakszerű tár|alvezelésse| az udvaíi kiá||í-
ióhe|yen kezdtük' aho| megtekintettük az
A|dozatok Em|éktáb]áiát és az E|veszotl

Közösségsk ToÍnyát. sétánkal az á||andó
kiá||Ítás teímoÍben lo|ytattuk' aho| eredeli
dokumentumok és muItimédiás anyagok
segílségéveI végigkijvethettük a magyar
ho|okausa lörténetá. Látogaiásunkat a fe|.
Újított em|ékhe|yként működó Zsinagógá.
ban fejezük be, aho| Vá|aszI kaptunk a még
fe|meÍú|t kérdéseinkre'

BENEDEK I,,|HALY NYÁ' ALE'Z'

ként minlegy 2000.2500 Íő é|hette tú| a nyi.
|asok rémtetteit és a háboíú bo2a|mait. A
megmentettek közöfl Vo|t többgk köa Goda
Gábor Kossdh.díjas író, Kadosa Pá|z€ns.
szező, Kabos Ede kardvÍVó Vj|ágbajnok, Ke|.
|éÍ Dezső és Ráday lmre színművészek is'
ocskay együit do|gozolt RaouI Wa||en.
beígge|' akinek a saiát házában nyújtott
menedékel' 1g48'ban nemesi száÍmazása'
horthysta katonai mú|tja miati Ú|dözésnek
Vo|t kiléVe, s é miatt az Egyesijh Á||amok.
ba menekü|l' 2002.bén a kuruc brigadéros
utódja' az éle1é1 kockázÍató humanista kato.
na a Vi|ág |gaza kitüntetésben észestj|l'

TTTH sÁNDoB NY. zBEDEs
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Iak em|ékéla Bem EgyésÜ|et vezetése' lagsá.
ga i|y |e eme ó módon ápo|já'

A2 e|hunyIak neve nek smede|ése a|atiáz
sko|a lanu óia mécsesok m€ é €gy egy szá|
virágol he yeztek e|á sirTkon'

A  | 'V i ágháboÍúhós ihao i l á i l i s21e|e léíeá]| i
lolt kop]aía' va|aminl a.,somo9yl bakák' em|ék-
m(jvénekme9koszorúzásá1 kóve1óen ame9
6m|ékezést a lémelőben a szózalol köveló

Á .hósók napja'' megém|ókez és az |6|e za|'
lán [4űVelődési Kózpon1ban egy E)zpá|yáza|
€rsdményh rdeléséve|jo y,1alódon' A pá yazalol
a nylgdijas egyesü ethiÍdeí€ meg azá ta|ánTs
sko|a lanu ól részére az om|éknaphoz kápcso

A ra]zokal az iskT|a szak|anáÍáibíráták e '

JánoshaLmán a ,'somogyi bakák. emlékmÚvé.
.é és a ||' viágháborÚ |rŐsi ha|otta] l szÍe|eté.
re eme|1kopja láná laÍ|andó 'Magyar Hósók
EmékÚnnépe' meg€m|ékezésÍe gyü|ekezték
a váÍos akói' Az érkezókel HódmezőVásáhe|y
He|yóÍséq zenekaÍa |' és ||. vi|ágháborús kálo.
naindu|ókka|. 'da|okka| logadta' A iemetó hósi
sí.kerljében óvodák. isko|ák és naqyszámú |e|.
nött |ákosság vohjeen az ünnepséqen K''p-
v se iették maguka| a Vá@s és a kú]ónbó2ó egye-
sÚ|eték pádok és n|ézmények vezetói,

A me9em|ékezésl Íné9|]sz|e|1e jé!en]éléVé
a BEosz oéla|t|d i  Bégió]ának e|nóke '  d l '
Ková6 GyóÍgy ny' mk' ezr€des' orosh'a, Ka|o.
csa. KiskUnha ás lagegyesÜ|eleinek eInókei.
tagjai, va|aminl szegedó] Le||e Andiis óÍnagy.
a 2. szánÚ Tobo.zó és Erdekvéde|mi Közponl

Az ún népi megem|ékezés a MH 59. szen!
gyólgyi Dezsó BopÜ|óbázis katonáibó| á|ló
díszŐrség fe ál ításává| kezdődött. A H]Ínnusz

eIhangzása Után Gyórgypá csaba nyugá||o.
nrányÚ aIezledes' á megemLéke2ést rendezó
B€m Józsel Honvéd Nyugdi]as EgyesüLelehó.
ke róvid mégnylóbeszéddé|kószÖnló|te a meg
leenleket.

A megny]tót kóvetóen a Hunyadi János A|la.
|ános Isko|a' Gimná2iUm és szákközéplsko|a
lanu|óinak únnepi míjsola hangzon e|' A músoÍt
a2 | vi|ágháboni kilóÍésénék krzebó 100' évíots
d! ójá jegyében á|i|ották óssze' A |anULókal
Nánainé Varga KÍisztina az isko|a pedagógusa

Az Ünnepi megem|ékezést L |ésfalvi PéleI lóla.
nácsos a Honvéde miN4in szlé umTársadah]
Kapcso|atok és HáboÍús Kegye|e| Fórsztá|y
szaklelerense taÍlotta' Únnep] megem|ékezé.
sében nagy hangsú|yl kapon a hósókíó| va!ó mé|.
ló megem|ékezés |onlossága' a katonahósók
heIytá||ásánák lls21e ele Á 'somoqyi bakák.,
jánoshalmi harcának óVd smeltetésél köve
lóon mégkószÓn1e' hogy á so.nogyi hósi ha ol

A hs|yezetlek munkáiiaz egyesÜ ele|nóke ok|e'
vé||€| és édésséqqe lsmerle e|. Az eseményék
áÍásakénl Komárom Lajos a|po gáméster meq
kóvónte a egyesú|étnék a mog€m|ékezés vín.
vona|as megÍendezésél' |||és|a|vi Pélerúmak a
lanalmas és megható megéflr|ékezést, valamin|
a más városokból éi(ezét|eknek a íészvéteLt,

GYPCS
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Szép é|et a nyugdíjas élet
Az isko|ábó e|zavarlak' Az aszony méq do|qozó'
A gyerekek máÍ Öná |ó é]€lel é|nek' Végre aa csi
ná|hatTm' ámit szoretnék] orcágol jáÍhatok. De
ez még semmi! Azokka| lehé1ém, akik"hason'
szórÚék. és korÚak' mint én' Bégebben aÍhj|
tem' hogyató|szébbatáj, hasÜtanap'Anó Von
zóbb a Város ha kelemes az épü elek arch
tekluÉja. Altó| érdekesebb a múzeum, mer| éÍde.
ke|a|analma' és kivá|ó a ,á a|ása,' Az €béd nreg
akkorjó, ha iz|eles e éte|, zamatos a bor'

66 éVel ke|etl megé|]ek, hogyvégré rájój]ek,
(de ehe| hogy mál régen Ejóltem), hogyvég'
re kimondjam: TEVEDTEIM Az edd q íe|soro|.
tak az ál]agember' a rohanva.do gozó ember,
a bomo'pedagogos awork a|cohoic é|etének

Hogy mtőlvo|t é|elemben e ószór em|ékeze
tes az edd g |enézen' (,,va|amiiVisz a ví2,kaie.
góÍiába tadozó) pa€dicsom |eves? csak a lár
sáság, csákakózÖsérlékÍend. csakabajlársak:

szémbén. PáfagiGyUr. Me||gtte' Havas !an.
si,ocsi, (a84évés4napjáva|' bio|ógiaiLaga ]8
évkolkü|önbséq mianapám s ehetne)' Kéziik
b€n a panyo|aiszi|Va' Jobbomon pedig a cso.
dá|atos Nn .g Lívia]sszaanem.blboÍékN' nem.
h deg nem csap V zet' Es akkoÍ egy ko6ó viá.
gos társaságában néha beszó| a nagy avantgaÍdt
rádióamalőÍ |árs lMatzon Jenó a másikasztal-
1ól. (Háryszorta|á]koztamve|e a Mo|ú klubban
meg a MBAsz budapestiévzáró gá|áján? Nem
is seitétem hÓgy bajláÍs!P€cze híÍadó.) Ter
mészetesen csipém á1öbbiekel is, más k asz.
la|okná néwe ' néV né|kÜ, NI nden kózós pÍog
Íamban Vá|1oz k egy kcs ia lársaság.  T €mé
sze1esen soós Tamást' a főrókót, a klub a 'moior
jái, nem áz étikell miatt em€|em
k , nem eén meÍt jó| megéÍtji]k égy
másl, hanem men kél| vaami
isszeta.(ó erő' va|aml szo id
parancsnoki ószlÖké|és is aiár
smág aÍébb laszajIga|'ásáB. lMos1
on á nagy havérok kózü épp€n csak
aMajeGjkTb ]Unior (va|óbai ö6i)
hiányzoli' (Jó' qazo tan hiányzotl'
Munká| ment keÍesn ' 64 éVesen
is meg ke | é|n] Va|am]bó|' gen, ez
it1 égy k]s ámyékot vet|)

Milyen Vo|t' jdő zebégényben2
Pocsék! Ho|siitótt. ho|eselt' Ho|
eset|' ho| €ópoqótt Egyel]en pozi
|ivum' hogynemiúÍ' Demindez, kit
érdéké|t? Engém' bizosan nem

Hogy nit |át1Unk zebegényben?
BUta kérdésl Az hn!k. amit I ik át
nizebegényben' 17 évig ]árlam
]sko|ába,4] évet tanítotlam, 1 év
sorá| omány ceg éden Pl' 43/E' és
mive őssze| szij|etlem' 7 évig vo|.
tam 9ondtalan gyemek. (Ossze'
adom megvana66éV' Béndber')
AkkoÍlovább éphetünk, tehál: e9y
kéz kél kéz, meg a mú|i hónap,
lehál eddig ] ].szer]ádam eÍele|é'

szupeÍ a 1€mp on' Lega ább is
ér kedve|em á KTós Káro|y épÍl'
ményekei és a szecész ót is, (Kóz
ismeíen barokk uta|ó valyok' Kü|ó.
nós tekin1elte| a tómjénÍiistre' odó.
9i? Vagy ikább: odóg' ki!NeÍn2)
N4ive 1995/96 ban nekem is kel

etl egy Gyá|iúl lornacsaÍnokÍa pénz ósszeka
parnom, mos| nem aia|ak, a|reskók' a torony
]zgatolt Íe|, hanem a pénz' az építkezés áÉnak
Össz€koIdu|ási tÖrlénele' Egyesek nehezmé.
nyezlék hogy bevotzárua' Na' |egaább nem
Voták benne csiv]k, és végÍe grafiti1sem ]ál.
lam egyet séml A temp om a ÚÍ háa' csak azok
épjenek be, akik Vse kedniludnak' ónesápka'
onesároscipő, és Íő eg ''sáros,gondo alok' Azok
é|ó '  ak ik opni jámáiak a lempomba'  csak a
Íácsos ajlóie|entie|enLeg Va|am] Véde ínel' saj.
nos' |Ma már nem é|ég a Íé íra| .|sten szem€ mjn.
dent |á1, né opd e|a bib|átj,'Pe62e akklémp.
omba jámak |opni, úgyis,ana|iabéták,' U1áom
aa a ' b ró|'aki 'megé helés] bűnözés,címszóva

Vo|tLnk á szóny Pista bácsnó| elnevezell
em|ékmúzeumban s' Egy 20 péÍ€s' 50€s éVek
ben készüliszínesii mme| ndítonak' KoÍeklvo|t'

(Egy hónapja meg s ve11em, havalaklnek ké|
szÍvesen krcsónadom.)Az izgis az volt ami'
kor a í|mon álott kép€k á |ványok' tége yek a
kiá |ításTn a mag!k Va|óságában ]s megje entek.

Mégaztis megtudlLk hogyzebégényben egy
akotókózósség éll évlizedeken keresztÜ, jgy
aztán .em csak a néVadó szóryj Pis|áó szó az
em ékha' A ''Mestéi. eánya, szőnylzs|zsa e1y
másik lestő, grálikls ii mes TÍiznya ]\,|áv'j6 |e|e"
sége |efi ők 1949-ben megpáttanlák Rómábá'
Aho azLin Jfiznya kocsma. néVen 'zebegény2'
t vagy]s magyar bohémtanyát hozlak |élre'''

De ném |énne ]acjbácsj a nevem ha zebe.
génybén némszónyi1949 es Kossuth diÍa zga.
tonvonaíe|' Fe] s1€fiem a kérdésl' a1ÜndéÍ]

én.naiV tál|a1vezetó kis|ánynak 'Két esemény
s tónént á szőnyicsa|ád é|etében az 1949.es
évben'ATdznyaMátyás szőny zslzsaházas.
pár disszidá 1, va|amint a Pistabá,, a korszak |eg.
nagyobb iös1óje megkapta a k érdemé t Kossuth.
dijál' Me|yik lórténl e óbb? ,A ba]1ársak értét1ék a
kérdésl' A szóke k]sány nem]Merl ugye, csak
a KTsslth.dt |eheletl e|óbb? Esel eq b€csap.
lakbennÜkéta2 isko ában? Ta]án' Wo|í firlihá|y
elv,iárs (szü|etési nevén: Lőwy Mihá|y: ka$ai po|
gá0 nem ]svo|tannyira rés€n, déa hé|yzél bz
losan Íokozódoí| Vá|asz nincs, de engem bo'
doggá lelt, hogy ittjslel|ehenem egyprovoka.
tiv kérdésl' Még így' nyugdíasan js |acibacs.
nak éÍezhenem magam

M kdzbén é|méyedtünk néhányan a''zsÍá|
zongorán'. (Ebben a húroknem a pad|ósíkjá
va| páÍhuzamosa.' hanem aía meró|eqesen á |.
nak' Í9y aztár s2 nté bámi yen k]sebb szobában
is e|léÍ' Tókjó, Kár' hogy nem én |alá|lamie|')
szóva|, mig azs rálzongo|át tán Ulmányozluk'
szőnyi zsuzsa gyermekkorl képe ró|meg meÍ
lem á|lapitan]' hogy ,,phide csúfÍj!', és de nagy
,,kL]fierja Vól ,'A Fóndk' @ a szívie en soós klles.
séké 1' és már rohantunk is az oGzág ]egnagyobb
'Tengerészél Múzeumába,' (Aha. ézt mTndják
Komáromban egy más k hason|óan összegyÚj
lÖtl magán múzeumban s')

A hó|gy' vagy]s a tu|ajdonos a gyüjtemény meg.
a|ko1ó hajós kap 1ány |eánya |e kes' a gyüjtemény
ék]ektiklsVo|t' (MágyarL] sok sok kaca| rende.
zenénü] |éit ósszehordva,) Am kor édesapáfr
hozon e| de' a szépséges három áfbócos. Vito.

Most még a be]árahá|V€ltem a LE THA' e|ső
oszt|ák lMagyar Hád teng€.észel.j
moniloÍó egy s2Uper. s2ínés kónyve1'
(Nyáron ezahadihajó esz a budapes1j
panament e ólt klkótve')

KÜ ónben meg' ] 0o éVe tór,t kl a nagy
háboÍú' N4 ndez annyira |ekólótl hogy
a 1U aj szóVégé bármenny le is pÍovo.
kalíV Volt ném lá|át bennem Vissz
hangra' csodá|iák is alöbbek. hogy

Éhes |€lteÍn'. ' Fulot1Unk kajálni, .'
(o as2paÍadicsom evesíánlo1thússa|)

A vonat zónázó Vo|t' lehát ÍópÚh' A
ka auznén, ponlosabban a kis ánytü.
déí(én| visekedelt' csak a 84 éves és
4napos Havas naknézlékÍneg moso.
|yogva a szemé|yiiél. 

"Bács]] 
Hamisi

lunk, hamisílgalunk? Nekém ázán ne
meséje be hogy 1930.ban szÜ életl|,,
- mondta' Hái nem |yen egylÜndér?

Még egy nagÍyon |onios in|ormáció:
Az á]|omás] Íestinen az un ó része'
tehál a.'féles,'a2 5.ent. ós ksÚstil

A múll hónapban ceg|éden vo|tlnk
vendégségben, meg Vácoli lanács'
kozri Í\4ájusban RáckevéÍemegyiink'
Ott  vz imaom, meg pancs i is  esz a
Thermá|ban' csak isméten lLrdom a

,'szép é|él a nyLgdíjas káloná é]et'

|ac bacsj, najó:
HoFvÁTH LAszLó FEFENo DR'
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A honvéde em napján újem|ék]e |e|gya
rapodotl a Pákozdi Katona EÍnlékpark'
Három nyÍíegyházi BEoSzlagszervezét: a
Nylri Honvéd EgyesúLet a szabocslHon
Véd I/]űszak Hagyományóző Ba]társi Egye
su e i '  a  Fegyveres Erők és RendvédeLíni
SzeÍVek Nyugá||ományÚ KIubja, képV se
|Ó nekje|en étében avatták lela P'Átró Atli
|a Vá|a]kozó áta adományozol t ,  nr lnden
szabo|cs i ,  nyír ihonvédnek em|ékel  á  Íó '
impozáns éÍn|ékínÚVet A park érdek|ődó
|á logaló  '  a  meghíVol t  Vendégekje en|ét.
eben, a székesíehérVár ka|onazenekaí,
Va|aminia |rárom egyesú el eInokének kö2.
reműkÖdéséVe me9ta.totl t]nnepségen
Sz|Uk ]s iván ny,  ő lnagy konÍerá ásáVa,
KovácsJózseÍny, a|ezredes szava aia után'
Tóth sándor ny ezredes mondoli avató.

A honfog]a ó szabo cs Vezérlő a mai koÍ
nyÍrségi  honvédóig tar ló  szabo cs .  nyír i
hósök kieme kedő aIak]ain ak ÍeIsoro|ása
ulán kétszaboicsiszü elésÚ szemé y:a k s.
Várdai Fucsku sándor vezélóInagy' az N,lH
osszhaderőnemi Parancsnokság parancs
noka és a gáVavencse]ló] Petíó Atl a ado
Ínányozó ep ez|ék e a farkasÍogas zász

A kél egyesú|el izászó öVezte em|ékie|
e|őtt koszorú e he]yezéséVe lszte]eglek a
nyÍr] honvédek em ékének a l'4agyar Hon
Védség' a BEoSZ' Pákozd ésahárom egye
sÜ|et képVisé]ó

ToTH sÁNDoF NY' EZREDES

NYÍil II0NVIDEK
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Az e|ső vi|ágháború somogyi hőseire emlékeztek
Kaposváron a megaIaku ásának ölvene.
dik é!,ÍordU|ójái ünnep|ő Nosz|opy Gáspár
HonVéd Ny!gállományúak k|ubjának szer
Vezésében' a szaz éWe|eze|ótl kitöÍt e|ső
Vi|ághábolú somogyi, kaposvári hóseiÍe
em]ékeztek a HonvódeIem napián. Buda
váÍának 1849'május 21 '.l Visszaíog]a]ása a
honvédeLem napja 1992.tő|' A Noszopy
GáspáÍ Honvéd NyUgá||ományúak Klubja a
városban immár öiödik a|ka|ommal szervezi
ezen a napon a44' gya|ogezred em ékÍnű.
véné a Honvédelem napján a rnegemlé.
kezést. Ez1az em|ékműVel 1872.be| á||Í.
lattaA|br€chtÍőherceg az''ezedtu|ajdonos''
az1866'jú|ius 3.i königglaiizi csata em|é.
kéíe. Az egyik egvéresebb Útközet Vo|i az
1 744 ben |V|i|ánóban mega|aku i, majd 1 868.
ló somogy Vármegyébe kerÜ|t44. gya|og.
ezred 1órtén€lében' A Nosz|opy Gáspár
Honvéd Nyugá |ományú K ubvezetósége
szita Káro]y KaposváÍ |v|egyeiJogú VáÍos
Po|gármesteÍét kéne Íei az em ékező
beszédÍe' Beszédébenie|idéae' hogya44'
gya|ogezíed, vagyis a 'Íosseb.bakák' a|a.
posan kivették a részÜket az e|sőVj]ághá.
boÍú megpróbá|taiásaibó|' hiszen nyo|cez.
ren idegen íö|dben a|usszák öÍók á|mukat'
Első hadszínlél Sabác, és már ilt megti.
zede|iék a bálorságukÍó] híÍes somogyi
bakák soralt' Hamarosan Galiciában' Eídé|y
ben'Bukovinába kü|dlék a 44. gyaogezre
de|' Már a háboru kezdelén négy hónap a atl
négyszer sern misü|t rneg és négyszeÍ iö -
tÖ|ték fe| a legendás híú kaposi ezíedel' Je|
|emzó a Veszieségre, hogy a háboÍÚ éve|
b€n aszelbÍronton egyszer' az oÍosz arc.

vona|on iizenegyszeí ke||etlte|jes élszám.
ra ÍeItö|teni a magyaí hadtörléneIemben
párai|an u| nagy Veszieségeket szenvedetl

A2 eÍn|ékező beszéd ulin a Noszlopy k|ub
'oBs|Tos', da|kara, és három kaposvári
da|kar' Pintér Jizseí nyugdíias kaÍnagy
vezetéséVeI korabe|i,,katonada|okaf ' adiak
e|ő' majd a HelyőÍségi Honvéd zenekaí a
44'gya]ogezred indU|ójá| játszolta el'

Az emlékműné koszoÍút he|yezetl elszi.
ia KaÍoly KaposváÍ megyei JogÚ Város po|.
gáÍrnesterc' Fehér Gábor, a|ezredes somogy
megye Véde|mi Bizoitság titkaía' Gav|ik Páer
mk' ezredes' a 64' Boconádl szabó József
Logisáikai Ezled parancsnoka, Horvál Jenó
őínagy a llH'Hadkiegészíiő és Nyi|Vánlar.
1ó Parancsnoksá 4' KaposváÍi Toborzó és

Erdekvéde|rnl Közponl Parancsnoka, Lóki
Ferenc mk' őrnagy az 54' Légtére||enőízó
Ezred 12. Badar sz&ad paÍancsnoka' Peló
Lász|ó nyá'a|ezredes a Noszlopy Gáspál
Honvéd Nyugál]ományÚak K|ubiának e|nö.
ke' Az Ünnepségen rész Vettek a Váíos á|la.
|ános és középisko ák diákjai, lanárai, táí
sada|mi és nyugdíjas szeNezetek tagjaj és
vezelői'

Az Ünnepség díszvendége a 90 éVes Vajai
Tibol vo|t aki a második vj|ágháboÍút |Udo.
vikás hadnagykénl haÍco|ta Végig, és ez
éV máíciusában századosi rendÍokozatba
|éptették e ő'

Az ünnepség a szózat, és a l,'|agyar laka.
lodó zenéjéVe| éÍt Végei'

D|NYA I,4|KLÖS NYÁ' ŐRNAGY

ELxoKHELYETÍES

Egy kicsi mozgás.
A Kécskeméti Nyugdúasok K ubjainak Me9yei
Jogú városi szóVetsége, ápo|vá a már évek óta
kiaLaku|t szép hagyományokal' a koze|múltban
ismél mozgásra nvitá ia Ke6kemét Város nyug'
dijas k]tbja nak tagjáit' A spolios' jálékos vetél
kedőn rószt V€lt Egyesú e|ünktagsága ls' Bor
básné KereMes Mána nyá' 'őtóBómester á la|
vezetétt kis csapa1 Íendkívü| eÍedményesen sze.
íepe|t' me|yben meghalározó vo|t a |e|készÜ és'
a veBenyre va ó ráhango]ódl's'
AspTrhaponvaó részvéte|ben az Voh az iga.
zán nagy e€dmény, hogy le|szabaduhan, játé
kosan |ehetet1 é9y szép napole]lÖ|leii' baráok'
vo l munkatísak, ismeósók kozón' Íe|edve a nápi

Pe]s26 a eíedmény sem Vo|t e|hanya9o|haló' Vets
senyzőlnk igaán kitenek magukért, hiszén a koí.
Nportos megméreltotésen lr,'logyoíós]né Ba ogh
TeÍéz nyá' zász|ós 1 ' he]yezésl én e míg továb
bi kél vérsényzónk sz ntén dobogórá á||ha1oí,
tovább öregbifuo EgyesÜ|e|Ünk jó hírnevét'

CSóKA TAMÁS NYÁ' zHEDEs, ELNÖK
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Az ejtőernyős-nemzedékek egyÜtt Ünnepe|tek
SzoInokon ünnepeIték fegyVeÍneíni nap
jukal a |\'4agyar Honvédség ejtőeÍnyóse]'
liszte|egve Vitéz Boksay Anta repú|ő had
nagyem|éke e|ő||, aki1918' nráíci ls23 án
sikeles e]tóeÍnyős uglást hajton Végíe a peÍ'
ginei repü őtéren oIaszországban'

A szeíVezők az MH 34' BercsényiLász.
|ó KÜ|ön|eges |\ '4űVe]el jZász]óaj, az |V4H
25188' Kónnyű Vegyes Zász|óa|j, az MH 86.
Szo nok He|ikopte r Bázis és a |V4agyar Ejló'
ernyősök Bajlársi szÖVetsége kózös ál|o'
mánygyű|éséÍe meghíVlák a nyugá |omá'
nyÚ ejtóernyősbajtársakai' VaIaminI a deb.
receni Gábor Dénes E|ekironikai [lűsza.
k szakközéplsko a és Ko|égium ha|ga.
liit s.

Dr '  Böróndi Gábor dandártábornok az
[4H osszhadeíőnem PaÍancsnokság szá.
Íazfö di hadeíónem fónöke k eme|ie:szo.

nokon hagyományosan m nden éVben szin'
Vona|as rendezvénnye Ünnep|lk eza napot'
A tábolnok a megjelent ha|lgatók f igye|
métfe]hiúa arraaz e hivatottságra, amilez
a fegyveínem magában hordoz' renré|ve,

hogy soía kbó kerü|nek ki a jÖVő ejtőer.
nyóse ' HangsÚ|yoztaa bajlársak egynrás.
Ía uta|tságát és afe|tél en biza mat is mive|
emyóiket e9ymásnak hajioga|ják'

Dí' Bod zsáÍ Gábor ezredes' a N,,lagyar
Ejtőernyósök Baitárs szöveiségének Íeb.
ruárban nregVá|asztott e]nöke kieme]|e azt
abá|orságot' ame|yszükséges ahhoz, hogy
',a repü|ó Vasbó| kiugorva se ye'nme|érje.

A beszédek után a szo|gáatkizben é|e.
lÚket Vesztetl ejtóernyősök em ékfa ára
he yez|ékíela FUrkó Ká mán nyugá||omá.
nyú ezredes á|la] adornányozotl héi már"
Vány em|ékiáb|át '  aíne yek a Kü|ön|eges
N,4űVe]eti zász|óa|j ]oge őd szelvezete nek
he|yőIségeit és te]epÜ ésiéVeit hiÍdetik'

Az ünnep á||ománygyű|ést kóVetően az
em|ékÍa|ná| Ká|nger Ro|and százados,
tábor |e|kész osz|otta meg gondo atail a
lésztvevőkke. , ,"szá |a gépnradáí a fe|
|egekbe| Íenn"''' kezdőd k az ejtóemyős
indu ó'. "A honvéd ej|őeÍnyős Vadász az
ország e|ső katonáia" ''' Ío|ytaiód k a reí
lérl, és ezl a monda|oi lt Ína senkinem kér
dóje|ez meg' - mondta a táboí ]eLkész'
ína]d a |aklanyában ie|epü t a|aku atok, ]||et.
Ve a meghivott katona szervezetek kép.
V se|ói meg koszo rúzták az emlékÍaIat'

tt B,ltó'Is\kke



Debrecenbe kéne menni ...
IC vonal indul Debrecenbe- hallaiszotl a
Nyugali pá]yaudvar hangosbemondóján' A
10. vágányon á||ó - éÍdekes módon grá.
fitimentes - Vonat' 21' Vagonjáná| gyÜ|e.
keztek a Ba|assi Bá in| Bajiársi Egyesü|et
tagiai' akik a Hajdúság íővárcsába, Deb.
recenbe indu|tak az ez éVÍ Ínásodik lava.
szj bajiársi la|á|kozóía, aho|az 5' Bocskai
|stván |övészdandár' Füíedi úti Lak|anyája
Volt az úticé|-

A cjkk ílója maga is nagy Válakozássa|
tekintei| az út e|é' hisz 46 évve| eze|őtt' a
dandárnak he|yt adó Kossulh laktanyába
Vonu|lbe' Íninl főisko|ai hal|gató' A Vidám
és a mai köz|ekedési úszonyok közöit gyors
és kénye|mes ulazás után adandár' kaio.
nai zö|dre Íestett' autóbusza vária az egye.
sü|et lagjaila nagyá||omáson' ame|y e|é,
épp abban az időben Íutolt be DebÍecen
büszkesége, az úi Vi||amos.

A Városon keresztü|Vilt az út a Füíedi
úti |ak|anyába' arnely a |egulo|só |átoga.
tásunk óta is je|entős íej|ődésen ment
keresztül. Hiába' az Et].s támogatás itt is
éÍeztetle hatását.

jai kérdésekét tehettek fe| a parancs.
nok he|yeltesnek, aki készségesen
Vá]aszoh r4uk.

A |átogalás a csapatmÚzeumban Ío|y.
taiódott, aho| képet kaphaflunkaz a|a-
ku at hagyományápo|ó tevékenységé.
íő|' A mÚzeumban |átoltak hűen 1ük.
Íözték a debreceni dandár "Becsü|et.Bátorság.He|}.tá||ás', hármas mottóját.

A |aktanya.|átogalás beíejező moz.
zanatakénl az egyosü|el tagjai fejel haj.
toltak a missziós eín|ékpa*ban, Virá.
gol he|yeztek e| a dandáÍ két' az aÍga'
nisááni mísszióban hósi ha|á|t ha|t kalo'
nájának em|ékköVéné|' majd Íe|k€res'

1ékapakbana3' debr€ceni gya|og. és nétr
íe|ke|ó ezred katonái emlékére fe]á||í|oti -
|' Vi|ágháborús kalonálábÍázo]ó - szob.
rol' me|y hányatott útját köVelően 1 987'ben
keÍü|t végső he|yére. Történetéó|' e|he.
|yozéséó| az abban az időben Vo|t paíancs'
nok' MajoÍos Lász|ó ny. ezredes lájékoz'
tatta az egyesÜ]et lagjail, majd szekeÍes
lstván ny. dandár|áboÍnok, Ga||ó |swán ny.
ezredes és PinléÍ Ferenc ny' ezredes az
egyesü|e1 nevében eIhe]yezte a megem.
|ékezés koszorúját'

A gazdag píogram Városnézésse| Íeje.
ződött be.

EBDŐS LÁszLó NYÁ' EzBEDES

A |aktanyában hissiiő Várla a Vendége.
ket' hisz it| az időjáás igazi tavaszi arcá1
mulatla' Ezt köV€tően a dandáparancsnok
he|yetlese' Díól Lász|ó a|ezredes egypre.
zeniáciiban muÍalta be a dandáÍ Ínú|tját'
je|enéi és jöVőiét.

A Í\'lagyar Honvédség egyik |egnagyobb
katonai a|aku|a1a köze| 3300 embeÍíog.
|a|koztai' három he|yőrségben, me]yből
je|en|eg is' több mini 600 íő Van a Vi|ág,
kü|önböző misszióiban'

A parancsnok he|yettes beszámo|t arró]
is' hogy a paíancsnok' Takács Ai|i|a ezre.
des ez időben székesÍ€hérváÍon Van 2
napos parancsnoki éÍtekez|eten ' majd lájé.
kozatta a je|en|éVőkel arÍó|' hogy ápri|is 25.
én csapatünnepség vo|t a dandárná|, aho]
megje|ent Benkő Tibor Vezéíezrcdes' Hon-
Véd Vezérkar íőnök és Végh Ferenc ny'
vezéíezÍ€des' a BEosZTT elnöke is.

Az e őadásl köVeiően az egyesü|etlag.

Bcltírs,k,L,cl



Kórusf esztivál hetedszer
A Fejér megyei Honvéd NyUgá |ományÚ'
ak SzékesfehéwáÍiK ubja immárV] 'aka.
|omma|rendezte meg a nagy sikerű és már
hagyományokra Visszaiekin|ő IerdezVé.
nyét' A műson mostaz | '  Viághábolú kltó.
íésének 100 '  éVÍordu|ója iegyében á|| i
tották össze, AÍe épókszinvonaas műsoÍl
adtak' nre|yela há]ás közónség nagylaps
sal ioOadotl .

A házlgazcla Nőszirom ÉnekkaÍ 'Ánek.
szóVaj köszöniöttea megje]enleket' majd
Vadon Gábor eIn ö ki megny]lóia után Job.
bágy Anla em ékezelt meg az |' V |ághá
bolÚ kitöíésének T00 éVíordu óiáró '

A |elépő kóíL]sok Vo|tak: Ba assi Bá int
KórUs BlrdapesÍő|, Ezústfény Kórus Szent
endréről ,  ALCoA KóÍém Kórus székes
íehéfu áíó|, Öszirózsa Da|kör Taláró|, HoR
lg, Nyá' Kórus Győíből '  Jó barát KóÍus

csóíó, Nőszi lonr ÉnekkarSzékesfehér
Váríó|' Dé|ltán az egyén szó isták Vették
bir lokba a szÍnpadot, E|őadókVo lak]RéÍi
P roska Eny ngrő , Farkas M há yné
Enyingíő|, Bábai KároIy székesÍehéIVár.
ró|, Kósa FeÍencné TatáÍó '  Bást iGyu|a
Taláró, S1iegIeíné [,'|azács zsuzsa szeni
endréÍó|' Nagy BáIinl SzékesfehérVárró|,
GrUr.ing FeÍencné székesíehéíváíó a
Kovács házaspáí |szkaszentgyörgyrő ' Ha|
mosl János SzékesíehéíváÍó A szerep
ók néVre szó|ó ok|eve|elés Városunk je
képét, egy.egy országa mát kap|ak aián
dékba' Két szerep|ő Falkas |\,4ihá|yné
EnyingÍi és a Jó barát Kórus csórró l
kÚ|indljat is kaptak szeíepiésÜkélt'

l/]ÁFKUs H LDA

Az 48-49-es Mezősy fivérekre em|ékeztek

iiii A hagyományokal  ápo ó NyÍl i
Honvéd Egyesü|et lag]a To|cs
Ván em ékezlek az 1848.49'es
szabadságharc kél he y i  sze
rép|ó]éÍe l lezósy Lász ó  nem
zetőr és llezősy l'4enyhért hon
Véd századosokra' A he yl áta.
|ános isko a ianu|ó i  kórében a
he|y i  népdalk ö r  k özrémŰködé.
séVe| megtaÍtott em ékező
Ünnepségen Ti th sándoí ny '
ezredes Únnep beszédében e|e.
Venílelie íe a kélszenré y á|do.
zalvá]aásái s á líiotla őket pé|.
daképÚ|a he y iÍ]a ia|ok e|é'

TóT| sÁNDoB
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Em|ékérem az ezredesnek
- Saiátoínnak lekintem a Városl - kezd|é a
beszé|getést De| Józseí nyugál|ományÚ hon.
Védezíedes , s bár Békés rnegyéból szár
mazom' minden Fé|egyházához köl' |Meg.
üsaeftetés számomra' hogy Pelőíi és N{ó|a
Városáló]' a240 éVe mezőVáros Kiskuníé|
egyhazáló a Petőfi emékérem kiiÚn|etési
megkaplam' 1 958 óta egyÜtl é|ek a Várossa|'
enné| a hadosztáyná| do|goztam' 1987'
máius e sejétő| számítok nyugdíjasnak'

A kitÜntelés áladásáná| kieme|ték a
rnagyarságludat ápo|ása és a hagyomá.
nyózés terén kjÍej|et| |evékényégél'

A 42 éVes Pelőfi sándor Bajtársl Egye.
sÜ|etben li1kárként, majd e|nÖkkénI dolgoz.
lam' Az e|nőkitisáségel átadtam Ugyan' de

a m unka ío|},iatódik azóia is' Dé].A|íö|dön
1 9 laqeqyesÜ ei la|á|ható, Békéscsabáló|
Bajáig, ezekben |óbb rnint 2000 nyuga'
mazotl ka|ona, i|etve hozzátartozó la|ája
meg a he yéi, ésér|e|nresen, hasznosan1ö|
tia szabad]dejét. A csa|ádombó| majdnem
mindenkitagja Vo]t az á||ornánynak, é|ek
ha|ok a ka1onaközösségér1'

|'/a máí vo|t egy másik progÍam is, hajó|

Dé e ő|i a Bajtársi Egyesü|etle meq.
koszorúz|uk a2 |- Vi|ágháboíÚs eín|ékműVet'
Lett vo|na egy másik rendezvény is, éppen
a VáÍosa|apítók napja ünnepilestü etiÜ|é.
séVe| egy időben, így ott |eínondtam a rész.

A Fé|egyhái Köz|öny az o|vasój nevében
is graiu á|a kiiÜn|etéshez|

TóTN LÁszLó |MRE
FoÍó: KÚFT L.{szLT

Koszorűzás
Kecskeméten
A Kecskeméten megrendezéil hős{'k napi
ünnepségen a kecskeméii RepÜ|ők és
Bendvéde Íniek BajtáÍsi Egyesü]eiének tag.
jai ls szép számma| részt vettek' Az ünnep
je|enióségét mé|tató beszédek e hangzása
uián kegye|e|i koszoÚk e|he|yezésére kerlj|t
sor' Az egyesü|ei nevében koszorúthe|ye'
zett e|az em|ékmű ia|apzatára ]\,1áté |mre
ny' őrnagy' az egyesü|et tilkáía, BoÍbás'
né Keíeszies l'{ária ny' főtÖrzsőrmester, az
egyesü|et nőlagozaiának Vezetőségi tagja'
Va aminlEszes Lász ó ny' százados'

csiKA TAMÁS NY' EZREDES
ELNOK
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A FET|V|ZIG ebbenazéVben is meg.
taÍtotta a szabo|csi Honvéd l\,4űszaki
Hagyományőrző Bajlársi Egyesü|et
azon tagjainak |ovábbképzésél, aki-
kei árvÍz esetére |ebiztosítottak a szer.
Vézet számára' A iovábbképzést
Tokajban tar|ották a szakaszméÍnök.
ség épü|etében a kéi megye szak.
embeíejnek részvéte|éve|' Tájékozta.
tót ha||gattunkmeg a kétmegye áNíz.
véde|mi és Vízügyi íenniar|ó tevé'
kenységélő|' a Védekezési szakasz
á|]apotáíó| és a VáÍható fe|ada|okÍó|'
Íei eszlésekÍól' Aha||gatóság kérésé.
re Bodnáí Gáspár igazgató kiemel
ten íog|a|kozotl az álapasztó Víztá.
Ío|ók épÍlésének helyzeiéVe| és a hata.
ron átnyú|ó egyÜ$működés jeIenIegi
fe|adataiva|. U1alás lórtént az Egye.
sü|ei és a FET|VIZ|G több mint tíz éVes
együi|működésére, aminek öÍ]etgaz-
dája Végh Ferenc nyá. Vezéíézedes
voLt' aki eddig minden továbbképzé'
sen részt Vei1, így idén is' A je|€n |éVő
egyesü|eti lagok nagyla éítóko|ték a
FETIVIzIG erőíeszÍtését a Iakosság
és az anyagi értékek Véde|me éíde.
kében Végzeit munkáját, biztosítot.
tak a Vezetést aÍró|' hogy továbbra is
segí1ik az árvízvédeImel akár igény
szeínii |élszámbőVÍ|ésse| is' A tovább'
képzés beíejeáéVe| a részlvevók hajG
ro| tekintették meg a Véde|mi szakasa.

KUKUcsKÁ GYoqGY
ÉGYESÜLErL TUDósÍTó
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Kisújszá| lási ki rándu|ás
A 'Baran9o|ás a meqyében,,cimú programUnk
szerint ez úl|a|Ksújszá ásvárosál |átogal-
1Uk nreg' aho|a kóze|mú|tbanegyszépíürdólls

A progÍamunk szérint aváros mégisfreÍé'
se, a téBégihe \,,Íónénét és tónéné|m neve
zetessé9ek meqlek]nlése vo tacé|' Fon1osnak
taÍtoliuk an is' hogy a téÍségi nyugdías szer
Vezet-Akke| ie]végyÜk a kapcso a1ot. sajros az
dő]árás nem segftene é|ó áprogÍamunk sike'
rét. sokan az Uto|só pj|anatban VsszámTid'
láka Íészvété|l így a lé1sz'm lgyanszelény
re fogyatkozoli ennek e|enére té|jesileltÜka
cé|kitűzéseket' ]ndokolaeaazis' hogyaprog.
ramot e|őré mégszervénÜk' me|yhez 1óbbek
kózon égy kisebb buszl s béfe lÜnk, ám 1 máÍ
nem lehelen emondani.

A váosi és nevezelesséqell Tóth A beÍ (Vo]l
országgyű|és képvise|ó) nyuga|mazoll Íőls'
kT la 1anárs €g i tségéve| jsmerhe1lúkmeq'A

progám részekén1 megtekintet|ük
a honobágyl Nemzet Park azon
Íészél, ame y Kisú]szá||ás és DéVa
ványa halárában Van' 1l Van a
Védell madá.nak számíió |úzok
élóhéLyé és a rezefuálum s' aho
a ia] Íennma€dását segitik a szak
emberek' A ii]lész je| egzelés élé
él' birkapórkó||ei ebéde iü n k, majd
a ÍüdŐzés kóVe1keze1t a va|óban

Ak]k részt vé1iek a knándu áson
lapasza|hatták' hogyá e|kes hoz-
záá|ássokm ndenre képes' Bán
hatják' akik nem a progÍamunkal
Vá asztoíák' Mibzlos sok sme.
rélté|és szép é ménnye gazda.

KovÁcs KÁFoLY
EGYESÜLí ELNok

Nagys ikeí i  réndezvényl tá . lot tGyóngyósÖn
a BEosz Eszak lMagyarország régó]a' Tóbb
lagegyesÚ et páyázata ielle ehetóVé a Íen'
dezvényszínvo|a as meglai(ását Azországos
e|nókségét Vólós Lászóné nyá ezredes' a
BEosz aenókásszonya és sztanó zslzsan.
na nyá ór.agy asszony képviséhék,

Az |' Vi|ágháború kilórése'l00' éVjordU|ó]a
a|kamábi|a szeryezők Báryné dr. Gá Edtel,

a MáiÍa N'lúzelm gazgatóját' heylödénész1, a
VárÓss2épí1ő és védó EgyésijIet eLnóké1 kér
1ék Íe|a  megém]ékézés mégtanásáÍá ,  A  hey
s2in' a háboÍú dején aVárosban á||omásozó
WüidembeÍg h!szárezred e esex katonáinak
|rósiem|ékműVe' Kisfa udy s|rób|zs gmond]e es
a kotása e]óttVot' A megemékezésen a régi.
ós szeruézéteken kíVÜ lészt Vettek a Válos veze.
tól képviseók. ajárás h Vala|Vézetójé. a cVi

szeruezeték és sko ák

^ reg os szeNezetek
rövld értekez|e1e U|án a
hágyományoknák meg.
fé|é|ően kÜ önbó2ó Ver
senyszámokban mérték
óssze tudásukal a je enl
kezők A spoi.piszlo yos
óvés2étbén á szoInoki
ejtóérnyősók, a bow
ingban és ! 1ban ped g
a ' ,  hagyományoknak '
megfe|e ően agyÓnqyÖ.
s nyugdijasokVégez|ek

A Kékes, élté|émben
e íogyasaon babqu yás1
az értéke és kivette a
Mátra HTnVéd Kaszjnó
épÜetében'ÁzézéVbén

alapilott VándorkÚpá, he|yben fraradt, a |óVész.
kupaszo nokrakerÚ t' 'Vé|é1ek ]óVóré. Ugyai
]n| hanqzon e az ismertsz|ogen a záÍáskor'

ENGEIETEF zoLTÁN
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Kjhe yezett érdekvéde miés toboÍzópontot
ÍnŰködtettek az l/H Hadkegészitő és KÖz.
pont] NyiIvánIaltó Parancsnokság (ÍVH
HKNYP) Hevesínegyei iíodá]ánakmunka
társai Abasáron. a XX' Nemzelközi Kalo
na és BoÍda| Feszliváon' A íesztVá|ra -
az e]mú|l éVekhez hason|óan sokan |áto
gatlak k. nemcsak a r.egyébó|' hanem az
ország láVo|abb részeiíő| s, A píogramok
ra Ósszesen löbb mint háÍonrezren Vo|tak
klváncsiak, akik m ndanny anVa|amlLyen kap
csolatban vanrak vagy egykor vo tak a
Magyar HonVédségge '

A rendezvény főVédnöke Végh Ferenc
nyugá||ományú Vezérezledes Vo t aki teí-

mészetesen lészl Ve|t a megnyiióünnep-
ségen s' Dr' orosz zo|lán a lábo.nagy' a H M
HonVéd Vezélkal |ónökhe|yetlese pedig a
honvéde|mi m n szleí á||3 adományozotl
kitúnlelésekel adla át'

A Heves megyel iíoda á||ományának lag
jainagyszámú éldek|ődőt Íogadlak az álla
|uk uzeme|tetetl érdekvéde|Ín és loborzó
ponton. a|ro| tájékoztalásl adlak a ['4agyaÍ
Honvédségben rej ő ehetőségekíó|' a h Va
tásos és szerzódéses szo gá|atvá||a|ás Íe
téie|e rő, Va|ar. nt az onkén1es Taíla|ékos
Rendszer műkÖdésérő| '  a je lentkezés leI
léte|eirő|és a szerződéskötés ío yanratá
ró ' Érdekvéde m szemponlbó pedig aze ó

re kiérlesített éÍdekvéde ml köÍbe tarlozó
nyugá iományú kalonákal honvédség köz
aIka mazottakat' VaIarnint katonaözVegye.
ket fogadták' és inlézték a beszé|gelések
soíán íe|merü t gondjakal' probémáikat'

Az érdek|ődők megismerkedhet lek a
kÜ önböző gya ogsági fegyverzettechnika
eszközókke is' Abá|rabbak - ak k korábban
sor.' efue szeÍzódéses kalonai szo gá alot
ie|]esÍleltek - még a rész]eges szél. és
összeszere ésl is vál|a|ták

HoLLo |STVÁN ÓFNAGY

FoTóK: BoLD|zsAF AIT|LÁ ToFzszÁszLos
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10 éves a Marca|i Bajtársi Da|árda
MaÍca|iban, az Európa paÍk szabad1ériszin
padán ünnepi mÚsorládoll a MaÍca] Bajtársi
Egyesü|et Da|árdája' nyo|c kórusés népdáköÍ
meghivásával az egyÜIes 10 éVes fenná ása
a ka|mábó|' A meg]e|enleketszentes |st'r'án nyá,
aezÍedes' a BajiáBiEgyesi] ete|nöke köszón
lÓlie' rnajd dr' sÚlő Lász|ó, ]VarcalVáros po|.
gármestéÍe mé tatla a kórus mjnlavároskieme1
mÚvészeti égyÚttesének leVék€nységét' han.
gozlalva a VárTs kull! rá is é|elében beló]lotl sze.
Íépél' Ez L1án Pásztor|stván nyá ezredes' a szó.
vélség dé dunántÚ| |égió]áiak vezetője o|Vasla
ie a BajláÍs EgyésÜ|étek országos szÖVetsé.
qe e]nókének köszóntó LeVé|ét és áládlá a szó-
velség Em|ék|ap]áÍ' Mészáros KáÍo|y százados
a kaposvár 4. s2. Tobouóés Érdekvédelmi
Kózponlmunkatiársa' a MagyaÍHonvédséq Had'
kiegés2ílóés Kózpon|i NyivániaiÍó PaEncsnok'
ság páÍaicsnoka á taI adományozon Em|ékpla.
keltél nyÚi1otla ál a Da|árda veze|ójének.

A Városj és kóÍnyékbe|] egyij1i €seken kívÜ]' az
ü nn ép músoÍban íe|]épe1t a |en gye] Kozm]n Város
KrolGzyn vegyes kófusa s' A Ba]tá6] Da|áÍda ké1'
1e jesen Új ósszeá|lílású kalonadaI csokor€| muial
kozot be' me yekei citera és tangóhamonika kís
€tte adolt e|ő, nagysjkere|' A lóbbmintháÍom
óÍás rendeaéryen ]ó| vóÉko2ot a tehh.'s néz.|
kózórség' sokszor Vastapssa| jula]maa a pro
dÚkr ika t  Az  únnep imŰso l  kÓzÓs  énekésse|
záÍ!|t, majd a |inom VaTsora kóvelkeze1t A Vacso.
E e őtt a VáÍos pT gáméste€ a Báj|árci Egyesú|et
és a Da]árda vezeló ajándékokát, émék|ápokat
ad|ak ái a résztvevóknek, a 'e||épő egyúttesek
ésameghivotlak pedig'kóáük a 1est.r'éÍ szer
veze|ijnk a sz|ovén TisztiszóVetség Lendvaj
ÍerÚ|e1i szeNezele . köszónlöllék a 10 éves
Da|áldát Az úrnepség véqén ieVágláka szü

A hétkóznapokszÜrkeségétidónkén1 beara-
nyozzák a kivéte|es ünnepi pi||analok' így Volt
ez a NyíÍbáloÍi HaláÍőr Igazgalóság Nyugdí.
jas EgyesÜ |et |egutóbbi összejöVete|én is. |\,,|ert
miután mege|éggdei|séggel nyug|ázluk szent
Lász]óró|' a haláíólök VédőszentjéÍő| Va|ó mér
tó megem|ékezésünket' va]amint az erdőbényei
tesivér nyugdíjas klub tagságáVa| e|tó|tótt kel
|emes órákat, szeretette| megköszöntöttÜk az
aÍany|akoda|mukat ünnep|ő NoVák Józs€íel és
kedves Íe|eségét, Nagy ||onál' A világcsokoÍ
áladása kózben szíVbő| szó|t ajkunkró| az 'É|ie.
n€k soká.'.'kezdetű da|' Az egyült tö|tötl íél
éVszázad a|att ''két test egy ]é|ekké . összecsi
szolódott páí e|éízékenyú|Ve fogadia a gratu.
|ációkal és jókíVánságokat' Az ünnepi aktust
finomía|alokka| és kedé|yjavíló itókákka| szeg.
tükbe' Nem csoda' hogy a Pécs kömyékére és
a Bogács.cserépía|ura leíVezett kiíándu|ások
pÍogÍamjainak megbeszé|ése emeIkedett han.
gu|alban töÍtént.

V|NczE lsTVÁN
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Utazási kedvezmény . csak nyugdíjasoknak
M.gy.to'sÉgon m|ndm 65 éwn íelü|| magyar
&un|ósá||ampo|gál|ngyon utlzhat. No gon.
do|iuk aa, hogy €z m|ndsnün Így vantÉld..
mss utána|ámi a kedvo2mény.lno*' m|o|6tt
o|hagy|uk oz ál|amháláÍokal.

Az EuÍópai unióban a lagá||amok ngmzsli jogi halág
kóíébe laío'k a kú|ónbizó kédvezményok biaos'lá
sa' áa nem |élézik á||a|án6' m]nden Eu.lagoEáo.
É Wnátozó Unjós 9Ebá'dás' Éndé|k€zés' sót á hMj
kédvezmónFk s€m éryényések alöbb uni&láqá'
lamban Alaqálamoknakvvonlkó1é|ézé11sé9Ük hogy
fr ndón más lagá am á|ampo|qádnak orczágon be]ii
u g yanazo n k€dvezmény€ koI ugya nazon ír|lél€ ékk€
nyú]lsák. minl sajáljéiknak' Ebbó| kólelkez|k' hoqy a
magya. á |ampo qárok UoyanázÓn kédv6zményék€l
é vozhaik a Uniós olválokbe' minl d ot é|ő ó||am'
po|gáíok. A nyugdijasoknak ]áÍó kÓdv€zményok Íend
szeiol ko'hoz kölóflek (lóbbnyiÍ€ 6065 óv 16 611jámak).
i]gydldábó k]|6klón e|€gadó a goné|yr ioE2o|V'nnyal
v.gy úü€vé||e| ioaÓhi á jogosu|Gáool A2 ú@'J ked.
vézményekó| nápÉxé9' ószésilefi a.'alok nem ánnár
ísndo|kezésÍe' m€da kédvezményékm69haláÍo2ása
minden Bgá|lamban máshogy lónén k' h szon sok he|ym
e rT| á laÍlom anyÓk ' he|y i'i koÍmányabk kÜbn dt d-
lénák' Az á|ább akbe d Eu iagá||amainak ulazási kéd.
V€zmónyoió ia]áháló páÍ hásznrs inloÍmác ó'

Ausí'iában a nwqdÍó kédwzményékE íé|]ogosiló káts
lyál minden 60 év fe elt lér' ós nó kivá|lhal]a onnek
ála 26.90 euÍÓ' Á káry€ a a'€solb6n ogy év ! éryénys'
dé dok gámáÍa' akik kapnak va|ani|'€n kiBgé*ilő jul.
|a|ásl (pj' AUs! 6ich*u|áoé Vágy EÍoánz!n9szu|a96)'
ingyoE és ótéüq éryéÍryos' A káÍlya md]mum 50 szá
2a|ék kedvézményre jolosila le| haszná|óiál a vona
lokon és buszTkTn Akáriya báíme]yik vasúlá||omá.

Bé|oiumbán nyugdijmjéqyél65 év lébn bhál Vá|tan ' ós
hélköznapokon 9 óÍa Ulán shol iaényb€ v6nni' €me|
|otszofrba|.'nésv6áma! €lvgúnnopnapokonégész
nap éfoónyés' A nyugdiras jeqy áÍa 5.30 euÍó me]y
máMdosíá yo n odá.Vissza é ruényos kél á Tmás kózófi
b€ íó dijn' az a ábbi méq]é|ó|ésékk€l 6||átoll vonalo'
kon] ]c' In' L' P. cR, IcT, va|aminl d Ec | €|ó|ésrj n6m
zélközi vonalokon' Uqyanakkor a 65 év lébni bíige
|] ]akosoknak aubmatkug jáI a 65+ káíyá' áno||ye|
ingyen Úiá2nalnák á sT|B (bÍú$ze| lómg! kóz|ekedé.
si vá||á|ál) há|ózálában, kivéve a Íép'éÍ] ]áÍatokál és á
NocIis éjszakai jáalail, Á kánya éNény.s a dé Lijn és
a TEc há ózalában js' Álamand vagy va||on leÍü elen
é ó 65 év le|efiiek a 65+ de Lin vagy 65+ TEc kádyá.
va|ulazhahak noyen' ezla kéttáÍsaság l]e|y ilodá.

cs€hocágban m nd€n 60 év i € etl nyuqdíásjoqNul
ulazási kedvezményÍe' m€] yo| 25 százá|ékos kodvez
méntr vehehek jgénybe. A 70 év lé|otieknék p€d]g |ehe
lóséoúk van kivá|lani d In.senioÍ káÍtyál' á kányá áía
égy évÍe 133o Géh kofuná' és aká. 50 száza|ék krd'

Nagy.BÍknniában a 60 éves komá|]dósébb6k vásá
rc|halnakegyún senioÍ Bajadol' amé]ynek áÍa 20] 2.
ben 23 lonl VT|t, éfoénye$ége ew éV' (iVá lásához g a.
zon ko||62 ó stkorl, lTvábbá eoy qényóapolkBIktó-
l€n ' A kádyál a Gatj' ck' slansl€d répl€l€k Vasúlá||o
rásah a Lulon .epléÍ pa*oló]ában és a Manchesler
Eplércn éhélb€széMi Á H*Ihlow ÍepÚ|óléEn V s2Tn1

eíe n nB eholó€éq' N€m á1 ludn ' hogy a Éggé|i éúcs'
foÍga|omban 9'30 0 néfr]éhélhasznán a k€dvezmó-

A sénid Báilcárddá| Íénde kézók UqyanakkÓÍ kü|tn.
bózó k€dv.zményékélvéhéhék igényb€ múzéUmok'
ban' qa|éÍiákban sz'nházákban' éíemekben és hajó'

AzEgy6ühKiÍálysáoonbé|Ú|ivasúliulaáskoreme|
lefi |éhei6sé9 Én & Ún' P|usöls kdlveznényE ánjjegy
mé!Úá||áúÍá' ame|yét a vonaljéoyhez ehél vá||ani A
Plusbus a vonalúl kézdó. és d' váÓsán b6 ú| jooosilja
le hasznáó]ál koÍlállan szá m ú UlazásÍa a h e yi löm€g.

A nyuqdijasok qénybé V€h€|k a s€n ot káÍlyál(cárle
son o.) mg|y€ gká.50százaékka scsókkenh€la
monéljéoy ára' P& zsbán V szonl á nyuodÍ6 kédvéz.
mény'l6ak a Franciao.szág lsd|6lén akó nyuqdí]a-
sok V€helik igénybé' afrjnok |é|lól9|e aj€suhs:got iqa

A |enqye|ekné| 60 évés ko. í€bn bhe| kiváfiani kéd-
Vezményes UlaásÍa joqosiIó iqeo|ván'a (bgilymade
sn]rÉ / Kaía senioÉ). A PÉ€wozy aég]ona|ne jáÍa
|aÚa a2 igazo]vány áÍa 2o12.ben 75 zlov' miq a PKP
In|ércily jáÍaia ra 150 áo|y W|l' és m ndkét éselben $
M'a]ékG k€dvéményÉ jogoBíloí' Á kéll'reasáq kú|Tn
b(Eila k a €|óbb dokumanfumokaI' igy ha vaIak m nd.
kétlácaság rcnala l igánybo klvánja v€nni. mindkél |aá.
tyát ki kel| vá|tania. A kodvgzmény i9énybevéle|é|rez
vúkséq van a é elkor igázo|ásáÍa'

NémeloÍszáqban 60 évés kol '€ at' i] 6lv6 26 év€s kol
a|anbhe1 vásáo|ni kedvszményesáÍon, 122 eUóéí
nás€d@lály?-aEqy2,|4 oUóéí 6lsó cztá|yE ún' Bahn
ca.d 5sel' afre|y haszná|ó]ál 50 saj@|ékos kedvez
ményÍé ja$ila 1 éVén kéÉsíú]' Á k€d!ffényÉ i€G
sulak kóré kil €!éd mé9 a rckkánhyuqdí]asokÉ és a
íogyalék ka| é|ó kÍe is' A BahncaÍd25 hason|i Je]léle
|ékke válhaló, hásodoszláyía 39' e ső oszlá|yÍa 73
éUÍóé'1 és 25 száza|ékos kedvozményÍe ]ogosít'

1á ában a 60 éV l€ élli€k kivá lhalják d EzÚst káÍtyál
(cana d Áaénto)30 €uóén.75 éV lé]6n pédia ]nqyé.
nesen' A káÍlya 15 száza|ékos k€dvezményl bizlosít a
|éL]es viE|dijbó ' 25 száza|ékol a nefrzelkózircnalok oh
9oÍságon bé|ú|i útjana' é3 10 százalékTl a há|óko
Gis L{aísdÍiiró, Egy d]o éM!.yés' és á]€ggy€l €yún

60 éves koÍ febn bheóség van ún' Aíany káÍlya [IaÍ
jélá DoÉdé) úsáíásáÉ' me|y ]egyek vásá]á&korkülón
bózóméÍlékűkedvezményokb9nlészésíl lÚ|ajdTnÓsál
|vliq hétÍőn' k€ddén szédán és csÜónókón 40 száza.
|ékos kedvezménylg ]ogosll' addig pénleken szomba-
lon é5vasáÍnap 25 száza ókka|o csóbbaT ehel ve|€
jéqyélVásám ni Em€ | €|| a nem e óVé|é|bén Vásáloll

]€!y€k|é i6 25 százá|ékos kgdvezményln\i]jl A kálrya
á.a5'05éUó(2012) mry€lVasúlá|Tmá$kTné5néhány
utazásiircdában ehel megvásáÍo ni A kánya nyÚjlol'
tá kedvozményeke( 'ogyalékosok és Íokkanlak s gény'
b€ v€h€lik' 9z 6s61b6n éory kÍséó szefré|y azonos ked-
v€2mény€k6| é|v6z a utázískol

A spá n yo l buszoka áha|án ossáqbán é|m ondha|ó '
hogy 60 évgs koÍ í6bn 2H0 száu |ékos kédwzmény
]ára nyuqdija!.{nak. ez áha|ában a kúl6|die*€ is Wnal-
kozik' A kedvezmény méíéke a bu*láEsáqló| lüqg
szemé|yi 9 azo|ván nyá| Váoy úl|éveje|kej Qazo|n az

Á |andT sz|ovén ai|akclhme r €ndekező 60 év l € slli-
ek Vaqy mozgáskoÍálTzTllak a K'l3 kádyáVa|30 szd-
za|ékos k€dv9zményÍé]TgTsu|lak A kedvezfrény b€.
ló di ulak 6' i|lgNé sz|Tvén á Ás Hofuáto Eág kózÓí ula.
zásÍa vonálkoz k' Á kánya k vá lísíhoz fényképé9 iga.
zo|vány és az é|ózó vagy a láQyhavi nyuldijsz€ Vény

Forftis: Euvonat.hu

HM ZnÍNyt

EIindu|t a zrÍnyi Kiadó
Webáruháza

'Újszo|gá|lalássalbóVilitevékenység kÖrét
a H]\4 Zr lny iNonpÍo|t  Kf l . :on ne s eér
helő6k ]öbb€k kózót1a népszeÍÚ hadlóÍ.
téng|i'. kalona] és bizlÓnságpo| t kai kiad.
Ványok' mágazinok' l&imi|e és dombor.
nyomotl télképek' A gazdag teÍmékvá.
|asnék kónnyen eléÍheló és keresheló' a
kivá|asáot |é|é|ek nehány !€{i.tísal meg.
íéndé|hétóék' Nézen kónÚ| ón is a
ghop.hmzr|nyl.hu webo|da|on' és válo.
gasson k6dvél6. Az o|da| szeíkesáői kéd.
V€zményskk€] és Ío|yamaiosan bóVo|ó áru.
kész|gttgi váíák az érdek|Ődtksl a
3hoP.hmÜiny|.hu o|da|on',,

30 ,d*r,,r^,






