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Köszöntjük a katonanemzedékeket!



2014. augusztus 20-án, a köz-
ponti ünnepi rendezvények nyi-
tóeseményén részt vett Áder
János köztársasági elnök, Kövér
László, az Országgyűlés elnö-
ke, a kormány több tagja, köz-
tük Hende Csaba honvédelmi
miniszter, aki beszédet mondott,
valamint közéleti személyisé-
gek, a diplomáciai testület tag-
jai és katonai attasék. A lobo-
gó felvonása után a honvédtiszt
jelöltek letették katonai esküjü-
ket. Az államfő a budapesti Kos-
suth Lajos téren tartott állami
rendezvényen azt mondta:
"megtanulhattuk, hogy a minket
megillető tiszteletet nekünk
magunknak kell megkövetel-
nünk, miként azt is, hogy ezt a
tiszteletet a másoknak megadott tisztelet-
tel érdemelhetjük ki". Többek között szólt
arról is, hogy értékeinket csak a nyugati pol-
gárosodás révén gyarapíthatjuk, országunk
függetlensége pedig nem adomány, hanem
olyan felbecsülhetetlen érték, amelyért min-
den nemzedéknek meg kell küzdenie.

Csak elkötelezett, a szakmájukat jól értő,
jól kiképzett, fegyelmezett honvédek képe-
sek érdemben tenni a hazájukért – mond-
ta Hende Csaba honvédelmi miniszter a
honvédtiszt jelöltek eskütételén. Hozzá-
tette: „tudnunk kell azt is, hogy csak a nem-
zet által szeretett és az állam által meg-
becsült honvédség lehet sikeres. A nemzet
bízik bennetek és ti is bizton számíthattok
a magyar államra, szolgáljatok a hazáért
mindhalálig”.
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Er|ékőrző nemzedékek
(A XX|||. Katonanemzedéki Ta|á|kozó elé)
1992.ben egy nagysz€íű tt|€t.
le|indu|| a Baj|ársi Egyosü|g.
tek országos szÖvgiségónék
(BEosz) év€nkén|| féndgz-
vénysorozata, a katonanom.
zedékek tálá|kozója. Akkol -
a szóvelság €gyé8ú|€lejv€|
egyútl- 60lá6ada|mi' 9 kato.
nai és 3 egyhl'i Ézstvozet kü|.
dönei (180 Íőve|) velt€k Észt
égy o|yan progíamonl aho| a
Íészlvevók vi|ágnózsti' po|it|
kai Íe|Íogásb€|i, csa|ádi, tár
$da|mi és névé|ésbg|i' kat'c'
nai' kor és él€!úlbs|i óíIási
kú|ónbség€k €l|énél€ is ggy
asaahoz Ú|lek' m€n hifiok a
'Ké'ogás a honédl' jg|mon.
daligazában. A BEosz Vo|t
a e|si az oÍszágban' ame|y példál adott a nem.
z€dékek közÖlti Összotaítoás' ejsszeÍogáB jelen'
tóségélő ' Nom panaEznapok Vol|ak' ném egy.
másl bíÉ|tukvagy óppgn minösÍtottúk a mé|v.
ségesen e|ténó politikai szé|]árásoknak kitett kato.
nák hi|va||ását- hazánk hÚségés' békében és
háboíúban va|ó lsgyv6l6s szoIgá|atát - va||ó
és vá||a|ó smbé€k bsszólgétlék' Íigys|tek egy.
másía. Tanu||unk sgymástó| az embéítÍomá.
|ó időkb€n.

Azóla minden évbsn s ta|á|kozókon eíósítel'
t']k a katonan€mz&Ékék tsszslaítoágát a hon.
véde|em és a honv&ség iisáé|6lét' hagyomá.
nyaink ő2ésén6k Íontosságál' E|ményékot
a.fiunk egymasnak' k€ €t' cé|t és akaÍat]ol az
utinunk ióvóknsk é|&més vo||. ós éídémes |osz

NagyszeÚ o|őadások és kitűnó s|öadók sze-
rcpe||ek' akikszó]lak j €|képoinkfő|' ki|ünteté.
sginkÍó|' hagyományaink|ó|' a szoIidaritáslól,
a koloná.ó|' a hazaÍlság és a Va||ásosság kéF
déseiri|' a honvédség nemz6tij6||9géÍő|, al sz.
tietikáíó|' hogycBak néhánylémát ém|íisek a
|egsikerésebbek kÖzÜ|' Vendég6ink kÖzött hon.
véde|mi miniszi6Íékst, á||amtitkárokat, vézé|kaf
fónÖkökei - az utóbbiakat szinte mindsn alka.
.omma| - kószönthoNnk és ha||gathattunk meg.
Em|ékezúnk az akkoí orsággyo|és honvéde|.
mi b.zots.ig e|nökóvé| tÖÍténl kÖzös ÍaÚ|lelés'
í€' vágy a közüíísásági €|nök Úr - aki tÖbbször
lóvodnök vo|t_ Údvóz|ó |svs|6iÉ, az uio|só hadi
|ogoly kÖszöntéséíe, a kúlíÖtdi vendégokre' a
Duna Tv és más módiák éídok|ódésére. A x|V-
ta|á|kozón vettük át a minisztel á|lal adomá'
nyozon zászló|' s 9 r€nd€zvényokgn adluk át
a BEosz állal a|apított Katonák Pé|daképe dÍia'
kal' Más a|ka|makkol €m|ékÍát Ü|t6ttúnk' 'el.
avaltuk a szövg|sóg 6m|ékosz|opát, em|ékmű.
vét avaifunk ós ko€zoÚz|unk' kifándu|tunk. öná|.
|ó kiá||Ílásáink vo|tak' Ejtőéínyós ugrás és hó|ég.
ba||onozas' könyvb6mu|atók, |érzéné és műso'
ros estek színesílst|ék í6nd6zvénv€inket'

széP te]jesÍtmóny6k 6gész sora. Ném vé|el
|en' hogy a BEosz több €gyssü|ét6 is rgndezelt
i|yen ie||égŰ ta|á|kozókat' csápalrnunka vo|t' Éves
térek' e|nöks€gi Ü|és€n moghozott kot|éklív dön.

sebb katonákía nányu|ó |igyá|6m, a ló|uk Va|ó
gondoskodás pi||anatnyi h6|yzg|6 é|őre jé|zi a
mosl lény|egos szo gá|atuka| |€|jésítőkÍo váÍT
majdani megbecsü]ést. Akaiák' órjék el' hogy
kÖzónÜk má. no |ggysnék fié|lat|an é|ethé|yz€tbe
keú|i' napi megé|he|ési gondokka| kÜzd6 nyug.
á||ományú pá|yatársak'

soha nem Íogom €l| €|ojteniá k€dvgs, vidám
aÍcokat, az idós€bbek kisimü|t arcvonásail. a
múven Íab|okál' áu ggymást vá|tó nomzedékek
tagjai|' és an gondo|om' nogy ha ma Újra kézd.
hetném' újla oa a h.vátást választanám'

Am.koí szóhám a Észvsvőkhóz' mindig ércz.
tem nagyapám kezét' ha||ottam apám hangiát,
gondolalban a Íiahhoz beszé|lém' és loglam a2
Ünokán kezét' 1o0 év61, 5 g€nsrációi kótÖttem
óssze' s eztaz élzésl sz€lsttém vo|na átadni'
Tudva és mondva azt |s, hogy az smbél nem
liké|etos: mire l4ön' hogyaz apiáiak sokszoí
igaza vo|t, addigra máÍ Van 6gyÍia' akiBzénlü|
hiszi' hogy az apiánaknincs gaza|

Aki Íneg aka.ja őr zn] h vatÁsszer€tgtá' á1 akar
ja adni lapasz|a|ata||, annak g|sósoban álian.
di és szoros kapcso|a|ok|avan szÜksége' Gon'
do|om' a mostsorÉ keru|ő ta|á|kozó is €rősÍti
é kapcsolatokal' a katonai hlvatás' a szolgá|a.
|ol te|jesíleltek és to|jsEItók elism€Íését szo|gá|ia'
a magyar kalonai eszmóny| é€ hágyományain.
kat népszeíűsíti majd. Msít |6h9ta katonage.
neniciók Összelogásának új cé|iait is kita|á|ni' de
|ehe|' hogy e|ég 'csaK s|mágyaÍáni a szövet.
ség egyik ie|szavá|: "Együn sgymáséd - ggyütt
a iöv.öéÍt|'

A BEoszja nézvé is - m.nt mindén kÖzos'
ségrc a |egnagyobb vsszé|y a közös és egy.
énehű cé| e|veszté6é' A szóvs|ség soha ne adja
fe] a ka|onangmzédéksk közölti szolidarilás, az
egymásra nány!|ó fgys|ém élósÍtésének és kile|

|\,'|inden lésztvevőngk azt kMnom' hogy Íogad.
ják nyitottan és mégédő€n a réndozvény üze.
no|ét' a,,régi'' katonák Üdvö:|6|ét| |egyen óó.
mükíe és épü|ésúkí6 a xX||l. Kalonanefizodé'
kiTa|á|kozó|

s|Pos GÉ2Á NYÁ'EzFEDEs
A BEosz T]szrELErBEL| ENÖKE

iés€k' aktÍv és nagy odaÍ|gye.
|és| |gény|ó s|ókészltö és irodai
munká' s20l0s kö|tségvétés és
6|számo|ás' Máig há|áva| és
köszön6t|s] tar|ozom mind.
azoknak' akikks| 16 évén át oa
a kiems|| szövé|Eégi progfamot
is vég.gcsiná|hattamI

TapaMa|albó| ludom' hogy
mi' idós6bb' nyugá||ományú
stáluszban lsvó k6|onák túrG
lépgsség|jnkr.ó|' tapaszia|ala.
.nkía lámaszkodó éligazodT
kópssségÚnkd|' méÍlékel
bs|adó ígérglg.nkó|' értók'
kózvslÍtó ós védó nunkánkró|
tud|!nk pé|dátadni. A Íata|abb
nemzgdóknék az| aján|juk,
hogy soha neíglsj|sék:az idó'
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A Bajtársi Egyesületek Országos Szövet-
ségének egyesületei éves tevékenységüket
– a két küldöttgyűlés közötti időszakban –,
az elfogadott „munka- és programterv” alap-
ján végzik. A feladatok végrehajtásában
jelentős szerepet töltenek be az elnökségi
ülések, amelyek időszakosan előre terve-
zett napirendi pontokat tárgyalnak, itt tör-
ténik meg az elmúlt időszak értékelése, tájé-
koztatók vagy beszámolók megtárgyalá-
sa. A napirendek kiválasztásánál termé-
szetesen az „operatív elnökség” figyelem-
be veszi az élet diktálta kérdéseket, a régi-
ók és egyesületek javaslatait, a Tanács-
adó Testület ajánlásait – tehát az üléstervek
és a napirendek nincsenek kőbe vésve. A
napirendek kiválasztását jelentősen befo-
lyásolják a HM valamint az MH VK szer-
veivel folytatott tárgyalások, események
eredményei, információi, a különböző bizott-
ságokban betöltött képviseleti szerep, illet-
ve feladat. Szükséges hangsúlyozni, hogy
ez kötelező feladatot ró az elnökségre, mivel
a BEOSZ minden honvédségi nyugállomá-
nyú és a gondoskodási körbe tartozók érde-
keit képviseli. Természetesen azokat is kép-
viseljük, akik nem tartoznak valamelyik szer-
vezetbe. Szolidárisak vagyunk azon tagja-
inkkal és egyesületeinkkel, akik jogutódja
nem a Honvédelmi Minisztérium – őket az
országos nyugdíjas szervezetek útján –
igyekszünk képviselni. A napirendek kivá-
lasztásánál továbbá nemcsak az üléstervet,
hanem az Alapszabály célkitűzéseit is min-
denkor figyelembe vesszük.

Az időszerű és aktuális témákat alap-
vetően a régiók javasolják, hiszen ott tör-
ténik az éves feladatok gyakorlati megol-
dása. Ezért fontos a régiók működtetése,
koordinációs szerepük növelése, valamint
a velük fenntartott „oda-vissza” információs
csatorna fenntartása.

Az ülések napirendjén többször is sze-
repelnek gazdasági és gazdálkodási kér-
dések, melyek fontos meghatározói a Szö-
vetség működési feltételeinek, a régiók és
egyesületek támogatási lehetőségeinek.

Az elnökség a szűkös anyagi eszközöket
igyekszik igazságosan elosztani, melynek
elfogadott (vagy kényszerű) eszköze a
pályázatok rendszere. Alapvetően erre for-
dítható a tagdíjbevételekből származó
összeg (1,8–2 MFt), ez csak kiegészítése a
HM támogatásból biztosított működési fel-
tételeknek. Az egyesületek részéről felme-
rülő igényeknek határt szabnak a lehető-
ségek. Több esetben is felmerült a jelen-
legi tagdíj méltányos emelése, amely elfo-
gadható lenne mindannyiunk számára és
befolyásolná a függőség enyhítését.

A napirendek kialakításánál mindenkor
figyelembe vesszük a Tanácsadó Testület
ajánlásait, melyek hozzájárulnak az éves,
vagy középtávú programok, célkitűzések
meghatározásához. Ezek többségükben
realizálódnak a munkaterveinkben is. Az
elnökség – esetenként – nem mutat foga-

dókészséget az „ötletelésre”, mint példá-
ul: a régiók átszervezésére, más szerve-
zetekkel való egyesülésre, az „operatív” –
vagy más egyedi javaslatokra.

Úgy gondoljuk, hogy időszerű lenne a tes-
tület belső struktúrájának átalakítása. Szük-
ségessé vált a gyakorlati munkában a napi
kérdésekben tájékozott, egyesületi és régi-
ós képviselők bevonása. Mindezt sürgetik
az elmúlt időszak törvényi és szervezeti vál-
tozásai, a különböző állomány-kategóriák
képviseleti igényei, mint például a „járadé-
kosok” és katonanők részvétele, bevoná-
sa az egyesületi tevékenységbe.

Az elmúlt időszakban napirenden – vagy
azon kívül – többször szerepeltek az ún.
„Civil Törvényből” eredő tennivalók, az egye-
sületi működés új feltételeinek kialakítása
és a további működés biztosítása. Önkén-
tes segítőink közreműködésével az elnök-
ség napirenden tartotta a konzultációt és
a szakmai tanácsadást. Mindezzel hozzá-
járultunk egyesületeink – beleértve a Szö-
vetségeket is – további működéséhez az
új jogi keretek között. Az elnökség ebben
történő közreműködése, segítsége folya-
matos.

Az üléseken rendszeresen hangzanak
el tájékoztatók a járandóságokat illető kér-
désekről, az érvényes HM-rendeletek hatá-
lyosságáról – ez a HÉF napirendjén is sze-
repel. Az egyesületek a meglévő járandó-
ságok mellett szót emelnek a nyugállomá-
nyú katonák elismerését csorbító eljárás
miatt, elsősorban a honvédelmi munkát mél-
tányoló előléptetések megszűntetése és
más korlátozások miatt. Párhuzamot von-
nak a Honvédelmi Minisztérium és a Bel-
ügyminisztérium között, ahol a nyugállo-
mányúak előléptetésének lehetősége meg-
maradt. Több kritika hangzik el a „járadé-
kosok” ügyét illetően is. Napirenden – és
azon kívül is – foglalkoztatja az elnöksé-
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get a Tanácsadó Testület ülésén kezde-
ményezett és az áprilisi küldöttgyűlésen
hozott határozat, mely szerint egy munka-
csoport vizsgálja meg a BEOSZ–HOKOSZ
közötti szorosabb együttműködés, illetve
„integráció” lehetőségét. Az elnökség által
létrehozott munkacsoport augusztusban ele-
get tett ennek a kötelezettségének és 25-i
ülésén tájékoztatta az elnökséget eddigi
tevékenységéről. A kezdeményező Hon-
védségi Klubok Országos Szövetsége, hivat-
kozva a tagság „elöregedésére” és egy haté-
konyabb érdekvédelmet képviselő „homo-
gén, profiltiszta” honvédségi nyugdíjaso-
kat tömörítő szervezetre, kezdeményezte a
kérdés megvizsgálását. Ennek a kezde-
ményezésnek jogi feltételei a BEOSZ Alap-
szabálya szerint jelenleg biztosítottak – akár
tagszövetségként, akár egyesületenkénti
csatlakozással is. A Polgári Törvénykönyv
lehetővé teszi a szervezetek számára az
egyesülést – a beolvadást – illetve új szer-

vezet alakítását. Ezekben a változatokban
kérdéses a jogutódlás, illetve a jogutód nél-
küli megszűnés ügye. Mindezt a felvetést
a BEOSZ tagságának a tavaszi küldött-
gyűlésén kell megválaszolni, működésének
25. esztendejében.

Napirenden – és azon kívül is – rend-
szeresen szóba kerülnek a régiós és egye-
sületi rendezvények. Ez évben az első világ-
háború 100., a Holokauszt 70. évforduló-
jához kötődően. Ezek sorában kell említe-
ni a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület, a Nyí-
ri Honvéd, szombathelyi Vasi Honvéd Baj-
társi Egyesület, a kiskunfélegyházi Petőfi
Sándor Bajtársi Egyesület települési ran-
gú rendezvényeit, megemlékezéseit. Itt kell
megemlíteni az ország területén működő
tagszövetségek egyesületeinek kimagas-
ló települési rendezvényeit, melyek repre-
zentálják a honvédelemhez való kötődést
és a hagyományok megőrzését. Sajnálatos,
hogy az éves rendezvények sorában nem

jelent meg évfordulókhoz köthetően:
Magyarország német megszállásáról, a szö-
vetségesek 1944. évi bombázásainak áldo-
zatairól, a második világháború kitörésének
évfordulójáról, a lengyel menekültek befo-
gadásáról, 1944. évi nyilas hatalomátvé-
telről és más fontos történelmi esemény-
ről szóló megemlékezés.

A történelmi tisztánlátás érdekében mind
ezt igyekszünk pótolni.

A világban és a közelünkben zajló ese-
ményeket látva napirendre kell kerülnie
annak a kérdésnek, hogy a honvédelem
érdekében olyan társadalmi, közösségi
együttműködésre van szükség, amely párt-
politikai érdekek feletti nemzeti összefogást
sürget és valósít meg a haderőn kívüli fel-
készítés, képzés területén. Ennek a Baj-
társi Egyesületek Országos Szövetsége a
jövőben egyik letéteményese lehet.

KELEMEN JÓZSEF NY. ALTÁBORNAGY

A BEOSZ ELNÖKE

A kérdés, ami a két nyugállományú katonákat és ellá-
tásra jogosult hozzátartozóikat összefogó szövet-
ségeknél (BEOSZ, HOKOSZ) huzamosabb ideje napi-
renden van, a szervezetek egyesülésének kérdése.
Most a tárgyalási javaslatot a HOKOSZ tette. Kije-
lölték a tárgyaló delegációkat és megtörtént az első
találkozás.

Talán most érkezett el annak a felismerésnek az
ideje, hogy a két szövetség egyesülve eredménye-
sebben képviselheti a nyugállományú katonák érde-
keit. Az integráció mellett szól, hogy Budapesten is
több (híradó, tüzér egyesület), a vidéki helyőrségekben
pedig legalább az egyesületek egyharmada mind-
két szövetségnek a tagja, nem is beszélve azokról az egyénekről,
nyugállományú katonákról, akik tagjai mindkét szövetség egy-
egy egyesületének is.

Az egyesülés mellet szól az is, hogy valamilyen sértődött-
ség, vagy az önállóság féltése miatt az egyesületek egy kis része
egyik szövetségnek sem tagja, s talán egy egyesült szerve-
zetbe könyebben visszavezethet az út. De nem tekinthetünk
el attól sem, hogy az egyesületi tagság átlagéletkora egyre
nő. Információ, kapcsolathiány miatt ma is több szervezet a meg-
szűnés vagy feloszlás közelében van. Reményeim szerint az
egyesült szövetségek nagyobb bizalmat élvezhetnek a külön-
böző generációkban (járandóság és más téren), és egyesített
eszközökkel, összehangolt tájékoztatással, fokozottabb figye-
lemmel, talán a perspektívát vesztettekben is új motivációk ébred-
hetnek.

Az egyesületek összetétele, tagsága a fent leírtak miatt sem
lehet egymástól nagyon eltérő, a kettős tagság nem vezethe-
tő le egyszerűen pénzügyi okokból sem, mint ezt néhányan gon-
dolják. Sokkal inkább az egyik vagy másik szövetségben meg-

találni vélt értékek motiválták az egyesüle-
teket a mindkét szövetséghez való csatla-
kozásra, sok nyugállományú társunkat pedig
a többes tagságra.

Ezek a vitathatatlan tények megkönnyí-
tik a tárgyaló delegációk dolgát, vagyis a
közös nevező, az azonos értékek, érdekek
megfogalmazását, az egyesüléshez vezető
út kijelölését.

A beolvadást – véleményem szerint – mint
alternatívát el kell vetni, mert a beolvadó szö-
vetség szükségszerűen és joggal sértettnek,
alárendelt szerepbe kerültnek érezhetné
magát. Csak azonos státusú és jogkörű szö-
vetségek egyesülése eredményezheti a
célok megvalósítását, az integrált szervezet

zökkenőmentes működését, a nyugállományú katonák ered-
ményesebb érdekérvényesítését.

Egyetértek azzal, hogy a tárgyalásokat olyan ütemezéssel cél-
szerű folytatni – természetesen folyamatosan bevonva, tájé-
koztatva a majdani döntést hozó egyesületeket is –, hogy ez
a jövő évi közgyűlésen az egyesülés kimondásához vezes-
sen. Ehhez az kell, hogy a jövő évi küldöttgyűlésre egy, az egye-
sületek széles körű egyetértését, támogatását élvező előter-
jesztés készüljön.

A tárgyaló delegációkra nem kis felelősség hárul, de ha az
a cél lebeg előttük, hogy mi szolgálja legjobban a nyugállomá-
nyú közösségek érdekeit, melyik út vezet az eredményesebb
érdekérvényesítéshez, akkor könnyen megtalálhatják a meg-
oldást, az egyesüléshez vezető utat.

Azt gondolom, hogy a fent leírtakból egyértelműen kiderül –
amit e lapban már korábban is leírtam – én az integráció elkö-
telezett híve vagyok, mert meggyőződésem szerint ez szol-
gálja a nyugállományú katonák érdekeit.

PINTÉR FERENC NY. EZREDES

Az integrációról



Igazán nem tudom, hogy be kell-e mutatnom
Kun Szabó István vezérőrnagyot, hiszen nem
ez az első alkalom, amikor a figyelem közép-
pontjába kerül a személye. És itt nem a Szol-
nokon, a helikoptereseknél eltöltött éveire
gondolok elsősorban, ahol a szolgálati lép-
csőfokokat bejárva logisztikai zászlóaljpa-
rancsnok, majd az MH 86. Szolnok Helikopter
Bázis törzsfőnöke lett. A szinte napi nyilvá-
nosságot is jelentő karrierje akkor vette kez-
detét, amikor 2011-ben azt a feladatot kap-
ta, hogy készítse elő, szervezze meg és állít-
sa fel a Honvéd Koronaőrség szervezetét,
amelynek parancsnoka lett. A feladat sike-
res teljesítése után, még abban az évben
kinevezték az MH vitéz Szurmay Sándor
Budapest Helyőrség Dandár parancsnoká-
vá – aki egyben Budapest helyőrség parancs-
noka is –, amely beosztás szintén megkö-
veteli a nyilvános közszerepléseket. Tehát
nyugodtan mondhatjuk, hogy évek óta a sze-
münk előtt végzi munkáját, jól ismerjük kato-
nás fellépését, tartását, közvetlen, barát-
ságos modorát, tiszteletre méltó kapcso-
latteremtő képességét. Bátran
állíthatom, hogy a jelenlegi fel-
adatkörére, ami a HM társa-
dalmi kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkári posztja,
az erre illetékesek keresve sem
találtak volna alkalmasabb
katonaembert.

A kinevezés nem volt min-
den előzmény nélküli döntés.
Az új kormányzati struktúra
követelte meg, hogy az eddi-
gi feladatgazda Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium
helyett, a Honvédelmi Minisz-
térium vegye át a nemzeti és
állami ünnepek, valamint a
kiemelt rendezvények szerve-
zését. Ez a szerteágazó és
nagy felelősséggel járó fel-
adathalmaz indokolta, hogy a
HM társadalmi kapcsolatainak
irányítását, szervezését egy
helyettes államtitkár vegye kéz-
be. A nagyobb munkamennyi-
séghez természetesen hozzá
igazították az elvégzéséhez
szükséges szervezetet is. A
minisztériumban már meglévő
társadalmi kapcsolatokkal fog-
lalkozó főosztály mellett, fel-
állították a Nemzeti Rendez-
vényszervező Hivatalt, amely-

nek húszfős gárdája hivatott elvégezni az
ünnepekkel kapcsolatos feladatokat.

Mint azt Kun Szabó István vezérőrnagy
elmondta, a helyettes államtitkárságnak nem
csupán ünnepekből állnak majd a hétköz-
napjai. Élő és még aktívabb kapcsolatokat
kívánnak fenntartani minden olyan társadalmi
szervezettel, amelyek szívükön viselik a hon-
védelem ügyét, őrzik a magyar katonai
hagyományokat és hazafiságra, hazasze-
retetre nevelik az ifjúságot. Hatáskörébe tar-
tozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a
Tábori Lelkészi Szolgálat, a debreceni Kra-
tochvil Károly Honvéd Középiskola és Kol-
légium, valamint a KatonaSuli és a Honvé-
delmi kötelékek programok irányítása is.
Továbbra is nagy figyelmet szentelnek a
háborús és kegyeleti ügyeknek, valamint a
hadisírok gondozásának.

A tábornok kiemelt szerepet szán a hon-
védségi nyugállományúakat tömörítő szer-
vezeteknek, amelyek tevékenységükkel
jelentősen elősegítik a honvédelem ügyének
szolgálatát. Tisztelettel tekint a Bajtársi Egye-

sületek Országos Szövetsége és tagszer-
vezetei munkájára, nagyon hasznosnak tart-
ja, hogy ott vannak a városok, községek
közéletében, és ott is ébren tartják a hon-
védelem eszméjét, ahol már nem működik
katonai helyőrség. Jelentős szerepük van az
értékek megőrzésében és továbbadásában,
de egyre nagyobb szerepet vállalnak a hadi-
sírok felkutatásából, ápolásából is. Nagy
jelentőségűnek ítéli meg a Katonanemze-
dékek találkozóinak megszervezését, ami
hiánypótló esemény a honvédelmi tevé-
kenység palettáján. A jövőben még nyitot-
tabb, aktívabb együttműködésre lesz szük-
ség, amit elsősorban alkotó párbeszéddel,
konszenzusra törekedve kell megvalósítani.
Erre szolgál többek között a Honvédelmi
Érdekegyeztető Fórum és a Honvédelmi Idő-
sügyi Tanács is. Az érdekvédelem ügyét
talán hatékonyabban képviselhetnék a hon-
védségi nyugállományúakat tömörítő szer-
vezetek, ha törekednének az integrációra,
ami jó néhány töréspontot kiküszöbölhet-
ne a szervezetek működéséből. A legfon-

tosabb teendőként azt hatá-
rozta meg, miszerint minél
előbb le kell ülni a szerveze-
tek képviselőivel egy nyílt, kre-
atív eszmecserére, és az alko-
tó párbeszéd végén kialakított
konszenzusra alapozva, csa-
patmunkával érni el újabb jó
eredményeket. Az ügy és a cél
közös.

Többekben felmerülhet a kér-
dés, hogy egy tulajdonképpen
„civil” beosztásban, hogyan sze-
repelhet Kun Szabó István
vezérőrnagy egyenruhában?
Nos, a válasz egyszerű: Áder
János köztársasági elnök, a
kinevezés alkalmából ugyan fel-
mentette a hivatásos katonai
jogviszony alól, mert kormány-
tisztviselőként dolgozik. A hon-
védelmi miniszter azonban –
kérésére – engedélyezte szá-
mára az egyenruha és a vezé-
rőrnagyi rendfokozat viselését.
Amikor kormányzati megbíza-
tása lejár, töretlenül szeretné
folytatni katonai pályafutását.

Kívánjunk munkájához sok
sikert, erőt, egészséget és kato-
naszerencsét!

GRÓF FERENC

FOTÓ: KISÉRI NAGY FERENC

6

Az ügy és a cél közös



7

Puskás Tivadar, a nemzetközi hírű tudós és
feltaláló születésének 170. évfordulója alkal-
mából, a híradók munkájának elismerése-
ként kopjafát adományozott az MH vitéz
Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dan-
dárnak a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi
Egyesület. A kopjafát a híradók napján meg-
tartott központi ünnepi állománygyűlést köve-
tően avatták fel a Petőfi Sándor laktanyában.

1844. szeptember 17-én született Pus-
kás Tivadar tudós, a telefonhírmondó felta-
lálója. Találmányai nagyban elősegítették
a mai modern rendszerek létrejöttét, a tele-
fonközpont elve mindmáig alapvetően meg-
maradt a kommunikációs rendszerekben.
Születésének évfordulóján évről évre azokat
a katonákat és szakembereket ünnepeljük,
akik a hétköznapokban legtöbbször látha-
tatlanul hajtják végre feladatukat, munká-
juk azonban elengedhetetlen a Magyar Hon-
védség működéséhez – mondta a híradók
napja alkalmából megrendezett központi
ünnepi állománygyűlésen Varga Zoltán
őrnagy, az MH vitéz Szurmay Sándor Buda-
pest Helyőrség Dandár MH Híradó és Infor-
matikai Főközpont megbízott parancsnoka.

Köszöntőjében szólt az elmúlt időszak kie-
melkedő eredményeiről is. A külföldi missziók
folyamatos híradó-, informatikai biztosítá-
sával járó feladatok mellett részt vettek szá-
mos nemzetközi és hazai gyakorlaton, ame-
lyeken tanúbizonyságot tettek szakmai fel-
készültségükről és lehetőségük nyílt isme-
reteik továbbfejlesztésére. Jelentős ered-
ménynek számít, hogy a mobil szolgálta-
tóváltással járó feladatokat az új szerződé-
ses partner és a rövid határidő ellenére is
sikerült zökkenőmentesen és magas szín-

vonalon végrehajtani. Új képesség a LINK16,
amely lehetővé teszi a Gripenek és a földi
irányítás közötti rejtjeles információtováb-
bítást. A szomszédos országok közül mi
vagyunk az elsők, akik a LINK16 képes-
séggel rendelkezünk. Büszkék lehetünk a
Mobil Híradószázad (DCM) eredményeire
is: az állomány az elmúlt időszakban sike-
resen teljesítette a NATO által elrendelt gya-
korlatot, amelynek eredményeként ma már
NATO készenléti szolgálatot lát el – össze-
gezte a sikereket Varga Zoltán őrnagy.

A köszöntő után a kiemelt munkát vég-
zőknek elismeréseket adott át Vass Sán-
dor dandártábornok, a Honvéd Vezérkar Hír-
adó, Informatikai és Információvédelmi Cso-
portfőnökség csoportfőnöke, Mucsi István
ezredes, az MH ÖHP Híradó, Informatikai és
Információvédelmi Főnökség főnöke, Piros
Ottó ezredes, az MH vitéz Szurmay Sán-

dor Budapest Helyőrség Dandár megbízott
parancsnoka és Pristyák János, az MH vitéz
Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dan-
dár MH Híradó és Informatikai Rendszer-
főközpont parancsnoka.

Az ünnepség után a résztvevők átvonul-
tak a Szurmay-díszkerthez, ahol Piros Ottó
ezredes, megbízott parancsnok, dr. Lindner
Miklós nyugállományú altábornagy, a Pus-
kás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület örö-
kös tiszteletbeli elnöke és prof. dr. Rajnai Zol-
tán ezredes, az egyesület elnöke leleplez-
te azt a kopjafát, melyet a Puskás Tivadar
Híradó Bajtársi Egyesület adományozott a
dandárnak.

Rajnai Zoltán ezredes ünnepi beszédében
hangsúlyozta: amikor az egyesület úgy dön-
tött, hogy kopjafát emel, az a cél vezérel-
te, hogy ápolja a hagyományokat, megem-
lékezzen azokról a híradókatonákról, akik
egykor szolgáltak, és tiszteletét fejezze ki
azoknak, akik most szolgálatot teljesítenek
ebben a fegyvernemben. „Az MH vitéz Szur-
may Sándor Budapest Helyőrség Dandár
személyi állománya élen jár a Magyar Hon-
védség informatikai hálózatainak fejleszté-
sében, ezért esett a választásunk arra, hogy
a Petőfi Sándor laktanyában állítsuk fel a kop-
jafát, az alakulat vezetőinek támogatásával”
– mondta az elnök.

Az ünnepi beszéd után Jákob János dan-
dártábornok, protestáns tábori püspök és
Berta Tibor ezredes, a Katolikus Tábori Püs-
pökség helynöke megszentelte a kopjafát,
majd a dandár, a meghívott alakulatok és az
egyesület vezetői koszorút helyeztek el talap-
zatánál és Puskás Tivadar mellszobránál.

SINGER ÉVA FŐTÖRZSŐRMESTER
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A felnőttek társadalmának tükörképe az ifjú-
ság világa. Talán ezt értették meg azok, akik
az uralkodók gyermekeikhez szóló intelme-
it „királytükröknek” nevezték. Egy ilyen király-
tükör Szent István királyunk jóvoltából ránk,
a késői nemzedékre is átszármazott. A „tükör”
nem szigorú törvény hanem inkább atyai inte-
lem, és így is ismerjük, Szent István király
intelmei Imre herceghez. A Corpus Juris Hun-
garicibe felvett első törvény, Szent István
első törvénykönyve 1027-ből, a korszak leg-
jelentősebb magyar irodalmi alkotása. Ist-
vánnak fiához, a trónörökös Imre herceghez
intézett Admonitiones című latin nyelvű műve,
mégsem igazi törvény, mivel általános maga-
tartási szabályokat nem tartalmaz. Nem tör-
vény, hanem azokat az erkölcsi és kor-
mányzati tanácsokat és normákat foglalja
össze, amelyeket a király mint atya intézett
fiához: Imre herceghez.

Az intelmek egyik fő célja és tanítása egy
frissen megtért nemzet hitének megtartá-
sa és erősítése, a pogányság fellángolá-
sainak megfékezése, eltörlése. Szent István
királyunk felismerte, hogy a magyar nem-
zet csak akkor maradhat fenn, és válhat a
nyugati világ által is elismert országgá, ha
a katolicizmus útjára tér és azon jár tovább.

A XXI. századi Európában, beleértve a mai
Magyarország területét, a keresztény vallás,
erkölcs, gondolkodásmód válságával szem-
besülhetünk. Pedig, közhely ugyan, de a tör-
ténelem ismétli önmagát. Amikor egy nép,
birodalom elveszíti az erkölcsi normákba,
vallási értékrendbe vetett hitét, ha felhagy az
emberség alapvető követelményeinek gya-
korlásával, úgy a társadalmi-gazdasági
hanyatlása is elkerülhetetlenül be fog követ-
kezni. Ezeket az időket éljük és következ-
ményeit tapasztalhatjuk saját bőrünkön nap
mint nap. Talán jó lenne a Szent Imre her-
ceg pártfogásában álló magyar ifjúságnak
megszívlelnie az alábbi intelmet: „...ha a hit
pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is.
Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen
harcolhatsz láthatatlan és látható ellensé-
geid ellen.” Nemzetünk megmaradásának
feltétele, a Szent Istváni útra való vissza-
térés.

Az intelmeket tovább olvasva nemcsak az
ifjúság, de az egész nemzet, azon belül a
honvédség állományában munkálkodók szá-
mára is hasznos, megfontolandó eszmé-
ket találunk: „Mert amiként különb-különb
tájakról és tartományokból jönnek a ven-
dégek, úgy különb-különb nyelvet és szo-
kást, különb-különb példát és fegyvert hoz-
nak magukkal, s mindez az országot díszí-

ti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a
pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyel-
vű és egy szokású ország gyenge és esen-
dő. Ennélfogva megparancsolom neked,
fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyá-
molítsad és becsben tartsad, hogy nálad szí-
vesebben tartózkodjanak, mintsem másutt
lakjanak.” Ezer éve ilyen volt a nemzetközi
tapasztalatszerzés, mára az elvek marad-
tak, csak a keretek változtak meg. A több-
nyelvűség általános elvárás, nemcsak a dip-
lomaták, de a teljes népesség felé is. A had-
seregen belül a szövetségesekkel való kom-
munikáció minden katona számára alap-
vető képesség kell hogy legyen. A tapasz-
talat átadása és a tapasztalat szerzés a kül-
missziók fontos feladata. Akár mi vagyunk
„vendégségben” akár NATO szövetsége-
seink „vendégeskednek” nálunk, tudatában
kell lennünk, hogy a megszerzett tudás a

kicserélt ismeret ugyan úgy az „az orszá-
got díszíti, az udvar fényét emeli…” mint ezer
esztendeje.

Mai társadalmunkat szemlélve rádöb-
benhetünk arra, hogy Szent István intelmei
mennyire aktuális kérdéseket feszegetnek
és az ezer év alatt nem porosodott meg, nem
avult el hisz a kipróbált jó mindig jó marad.
Nincs ez másként az ifjúságról alkotott kép-
pel is. „Ezért hát ki-ki életkorának megfele-
lő dologban forgolódjék, tudniillik az ifjak fegy-
verben, a vének a tanácsban.” Fiatalnak,
idősnek egyaránt meg kell keresni a társa-
dalomban betöltött szerepét, azt a feladatot,
amiben, legjobban ki tudja bontakoztatni
tehetségét és amivel legjobban tudja szol-
gálni a nemzetközösséget melynek tagja.

KÁLINGER ROLAND SZÁZADOS, TÁBORI LEL-
KÉSZ (SZOLNOK)
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A Szlovák Katonai Szövetség (ZVAZ) ebben
az évben is meghívta a BEOSZ képvise-
lőit a Kriván megmászására szervezett,
immár XIX. túrára. A találkozón a BEOSZ
képviseletében Farkas Zoltán, a szabad-
szállási Honvéd Nyugdíjas Klub (HNYK)
elnöke és Búza Vince a HNYK túra és sport
szakosztály vezetője vettek részt. Dele-
gációnkat Tomas Svec ny. mk. ezredes
fogadta Tatranské Zrubyban. Ezt követően
Nová Poliankán központi fogadáson vet-
tünk részt. Megbeszéléseket folytattunk az
egyes szervezetek képviselőivel a viseg-
rádi országok érdekvédelmi szervezeteinek
működéséről, gazdasági feltételeikről vala-
mint a működésüket meghatározó sza-
bályzókról, törvényekről. Megbeszélésre
került sor az Európai Katonai Érdekvédel-
mi Szövetséggel (EUROMIL) is.

A Kriván hegymászó túra a már szoká-
sos koszorúzással kezdődött. A Strbského
Plesanál (Csorba-tó) lévő Szlovák Nemzeti
Felkelés emlékművét együtt koszorúztuk
meg a Honvédszakszervezet képviselői-
vel. A résztvevő országok delegációi is elhe-
lyezték a megemlékezés koszorúit, virá-
gait. A Kriván csúcs (2494 m) a Magas-Tát-
ra egyik kiemelkedő csúcsa, a megmá-
szására indulók a Csorba-tótól (1300 m)
indulnak a mintegy 8-10 órás igen nehéz
túrára. Az emléktúrán mintegy 900 fő vett
részt, különböző magasságokat teljesítve.
A résztvevők között volt a Szlovák Had-
sereg vezérkari főnöke és a parlament egyik
képviselője is. Az emlékmű az elesett és
kivégzett ellenállóknak állít emléket. A hegy-
csúcs a szlovák önállóság jelképévé vált,
megmászásával adóznak az elesett hősök
emlékének. Búza Vince tagtársunk a Kis-
Kriván (2120 m) megmászását teljesítette,
amely elismerést érdemel.

A túra záróeseménye a hagyományos
tábortűz volt, majd két- és többoldalú bará-
ti beszélgetésekre került sor szlovák, cseh,
lengyel barátainkkal.

FARKAS ZOLTÁN

Találkozó a Krivánon

A Balassi Bálint Bajtársi Egyesülethez láto-
gatott a Trencsényi Nyugállományú Klub
40 fős csoportja, akiket Kelemen József
nyugállományú altábornagy, a BEOSZ
elnöke is köszöntött. A nagy szeretettel
fogadott látogatók ezt követően Budapest
és Szentrendre nevezetességeivel ismer-
kedtek meg.

Vendégek
Szlovákiából



H o nvédta lá|koző ti zed sze r

2014 jÚ|iusában, immáí hagyományosan
a szabadszá]|ási VáÍosi Napok nyiló r€n.
dezvényekénl íendezték m€g a jub ]éumi X'
He|yórségi Honvédta|álkozó|' Ketlős éüor.
du|óÍa em|ékeztÜnk ezen a napon' hiszen
25 éVveleze|őtt 1989.ben - itt számo|.
ták Íel a 145. Önát|ó HaÍckocsi Dandárt'
és 2004.ben árta be kapuil az MH A|íó|di
Kiképző Központ is' Jó|eső érzés vo|l, hogy
meghívásunknak nagyon sokan €|egét let.
tek, zsúÍo|ásig megtelt a József Atti|a közös.
ségi ház színházlerme' e|jöttek ta|á|kozni
szombatheIytő| NyíÍsgyházáig a |égtöbb
he|yólségbó| '  ső1még sz|ovákiábó is '  A
észvevők sáma megközg|Ítétle az 500 íót.

Rendezvényünke1 megtisás|t€ j6|€n|été.
Ve|dr. Bá|dy zo|tan, szabadszá||ás válos
po|gármestere' dr. sa|acz
Lász|ó a térség orsággyű-
|ési képv.se|őie, dÍ. Benkő
Tibor vezérezredes, a Hlú
Honvéd VezéÍkaÍ Íónök kép.
ViseIetében Korom Ferenc
dandár|ábornok, a HM Hon"
Véd Vezérkar hadműveIgti
csoportÍónökség csopoÍtf ő"
nöke. otl Vo|t a vendégek
soÉban dr' végh Ferencny'
vezé|ezredes, a |v|agyaí
Honvédség Vo|t vezérkaíi
fórxike, az MH parancsnoka,
Vo|t nagykövet' aki egyben
rendezvényünk Íó Védnöké
és a 25 éve e|sóként Íe|szá.
molt 145' tná]ó Harckocsi
Dandár, az [,,|N 7038 uto|só
parancsnoka vo]t. lúeg1jsz'
te||e je|en|étéVe| a2 ese.

ményt Papp l/ik|ós ezredes is' a ]0 év€
megszÜntetett [,1H A|íö|diK képző Központ
uto]só parancsnoka' KeIemen József ny.
a|lábornagy a BEosZ e|nöke' dí' Kovács
György ny. ezred€s a BEosz DAR e|nö.
ke, lovábbá Dulgó Tamás sztados, az MH
Hadkiegészítő és Közponli NyilvánlaÍló
PaÍancsnokság 1. KalonaÍ |gazgalási és
Érdekvéde|mi Iroda vezetője is. Megie|en.
teka BEosz DAR tagegyesü|elek, atárc
civi| egyesü|etek vezelői és a sajtó képv|
se|ői'

A ia|á|kozó szervezésekor úgy gondo|tuk'
hogy meghívunk minden Vo|i parancsnokot,
akik ebben a he|yóÍségbon teljesÍtettek szo|'
gá|atol' így islettÜnk' fu egykoíiparancs.
nokok kÖzü| többen a megh íVást elÍogac|ták

és €|jötték léndezvényünkre. Az N4N 7260
e|ső parancsnokátó| Fejes sándor ny' ezíe.
dés|ő| kapo|t, a ta á|kozó részfuevói| köszön.
|ő |eve|e| fe|o]vaslu k'

KÜ|ön meg|epe|ésnek szánlL]k' hogy a
jubiIeumi la|á|kozóra kikö|csönöaük az lv|N
7038 és az MN 6671 csapalzász|óit a H|v|
Hadtór|éng|i |nlézel és MÚzeum gyjilemé.
nyébó|'

szabadszá||ás 2o04. december 31'én
szűnt meg' Ínint katonai helyőrség' A meg.
nyitól köV€|óen dr' Bá|dy Zo|tán po|gár
mestgrés dÍ' sa|acz László országgyű|ésl
képviseló köszöntöt|ék a ia|á|kozó részt.
Vevőit' Korcm F€renc dandáÍ|ábomok ismer.
tetl € a l\'{agyar Honvédség jeIenIegi he|y.
zelél és váfialó |sj|esáési irányait' majd dr'

végh Ferenc ny- vezérez|e.
des szemé|yes é|ménye.ve|
em|ékezett a nagy mú|tú
haÍckocsi dandárnál e|tö|lötl
évekre' Ke|emen JózseÍ ny'
a|lábornagy eIisrnerésekeI
adolt ál a Hunyadi Í\,4á|yás
Em|ékszoba kiaIakításában
Végzett munkáért, va]amin| a
hadisírokÍe|mérésében vég.
zgtt tevékenys€géÍt' A he|Ér.
ségben disz|oká|l kalonai
szeNezetek tevékenységÍjk'
ks| segílették a nagykózség,
majd a város mindennapi é|e.
lé1' N4inl munkaadók is e|is.
méÍ|ségei és e|íogadot|ságot
ér|ek e|, jó kapcso|atoka| a|a.
kílotlak ki a váÍos ónkor.
mányzatáva|' a rendvéd€|.
mi szervekke|, a civi| szeí.

t0 'ÚMno*



Vezetekke, az egyházakka és nem trto|só
sorban a Város |akosságáVa ' Az e|mÚ|t
éVben, a nregszűnl He|yőrségi V]űVe ódésj
otthonbó|k ke e$ te|epileniaz Em|ékszo.
bát és kényszeÍűen raklároznUnk ke||eti az
ott e he yezetl anyagol' Azönkormányzatta
tönént egyezletést kÓVetően azza| egyÜtt.
műkódésben ismét sikerült kia|akítanL]nk a
Volt N,,IH A|Íö|di Kiképző KÓzponiparancsnoki
épü eténekíö dszintjén, a Hunyadi|Vátyás'
ló e nevezett He|yőrség Em ékszobál' Az
enr|ékszoba kia|akilásáVa szerelnénk ismét
aika|nral adn minden kedves |álogatónak'
hogy eín ékezhessenek az itt eitö loit szép

napokra' feiidézve, megő zve a saját' a bará.
tok, munkalársak és az eődÓk em|ékét'

A Honvéd NyugdÚas K|ub egyik Íelada.
la a katonaihagyományok ápo ása '  sze '
Íencsére ná|un k Van smitmegóVnj 'Ak|ub.
é ettel |ehetóségel kÍvánunk adnia bajtár.
sakka]Va ó beszéLgetésekre' számon lar.
tanimjndazokat' akik szeÍeiette|, jó szíV.
Ve átogatnak e|évente a He|yóÍségi Hon.
Véd Taá kozóra '  A Nyugdí]as K|ub é e lé'
rő tájékozódhatnak a |étrehozott hon|a

KószÖneteínet íe]ezem k a rendezvény
nr nden táínogalójának: a |\,4agyar HonVéd.

séq, szabadszá |ás Város PoIgáffnesteri
Hivalala ÁN4KJózseÍAtti|aKizÖsség Ház,
Tóth Alrtonrix Kíl , Zero Fee ing Kfi'. Reá
é|e r. szeí, cBA é|e|m szer, SZ|TEP KÍt'.
szabó HÚs Kít  B i rkás p incészei ,  Edes.
paíi RágóÜzem Vezetőinek, tu aidonosar.
nak, nrindazon szeméyeknek, ak k kétke.
zi ín unká]L] kka| ]áru|tak hozzá a |endezvéí1y

JöVóre is Vár]uk katonaláÍsainkai' a po'
gár ido gozókat és m nden kedves érdek
ődót'

FAFrKÁs ZoLTÁN NY' MK' ALEZBEDES
HNYK ELNÖK

--:'Á>
t-. f,|A€

Nagy esemény he yszÍne Vo|la GyőíKe'1
város őiéÍ' A határőrség Védőszenljének
Szent Lászó napjához kÖzeedve ínegtaí'
tott ünnepség a|kalrnábó, ettó| a napló|
'LACZ|K LÁSZLó sPoRTLiTÉF ÉS
K|KÉPZó KoZPoNl- e nevezésse| végzi
a őtéÍugyanazon fe|adalokat, ame|yel ] 982
óta, Lac bácsiVezetéséVe eredményesen
és sikeresen Végzeli' (Laczik Lász]óegy éVe
e|hun},i')Ezen a napon Laczik Lász|ó halá.
rór a ezredes em ékére és llsae etéÍe em ék.
táb át is e|heveaÚnkegycsodá|atosan meg.
szerVezetl ünnepség keretében'

Dr' Vajda Ali a a |öVészk ub ügyvezetó
ehöke, a Szent Lászó Haiárőr Hagyonrá.
nyőízó EgyesÚ et halárőreinek határőÍzász.
|óVa törlént katonás bevonu|ása és a H m.
nusz e hangzása ulán, ismenete az 1982
óla (akkor épü i a |ő|éÍ) megtörtént ese.
menyeket, a megszeÍzelt eredményekel és
Laczik Lász]ó emberi mé||óságát' hozzá.
á||ásáta s keres tevékenységeksokaságát,

Ezt a csodá alosan megrendezeit ünnep.
séget löbben' köaü k Lac bácsj lÓbb Vo i sor.
á ományÚ határőÍ kaionája s ajeen|étük.
keltiszte tékmeg' A hiva|a|os Únnepség e|ső
szónoka dr. Hammeí Lászó o|impa] ba].
nok, aNemzetSporioója 'a|t4agyarspon.
|öVők Szövetségének a eLnÖke Vo|i' Többek
kózölt e ínondta, hogy a Laczik Lasz ó Vezet

te Erdész Vadászklub országos' só1 E|] rópa
hírű vo l' Sok s keres és érednrényes spoí.
to ó kezdle itt. ezen a ]őtéren bontogatni szár'
nyai l '  o| kÓVetie sjmon Balázs Róbe.t
országgyű és képvise|ő, Győí a]po gár
mestere, ma]d ezuián kÖVetkezlekdí, Sza
kács ImÍe a Győr.Moson.sopron megyei
Közgyű|és e|nÓkének métató szava ' Ulá'
na Takács mre ny' hatáÍór a ezredes és
Kósa La]os ny. határőra|ezredes Laclbácsi
bajtársai' szíVhez szó|ó beszédekke mél
tatták Laczik Lász ó érdeÍneit, Kíasznai

Tamás énekés, Vo i hatáíór, a Győri Nem
zeii színhaz örökÖs tagjae|énekete a'csor
nai kolonára süt a nap.'cimŰ kalonanólái,
ezze szÍnesitetteaz ünnepséget' Ezután a
ÍeIavatolt em|éklábIa koszorÚzása köVel
kezett' majd a napot az eisó alka omma|
m eg rendezetl 'Laczik Lász|ó ern ék őveÍ
seny'zárta' Az ünnepség után megkoszo
rúzluk a ó iér e lőt t  e|he|yezett  Határőr
Em|ékhe|ye| és gyertyagyújlássa em é
kezlÚnk az e|hunytakra Ez után t öbben
e utazlunk csornára és a Vo|t határőr lak
ianya mel]e l t  eI l reIyezel t  HaláÍőr Em|ék
he yné|Varga József ny' haláíóía|ezledes'
voIl kiképző zász|óa jpaÍancs n ok jeIen|é
le me et l ,  nemzel j  színű sza|agcsokrot
heLyeztűnk e| és mécsest  gyÚj tot l !nk az
e hun},t haiáÍőrÖk em ékére'

A Bajiárs hírléVé|en keíesztü| köszóne
temet és e|isme résemet fejezém kidr Va]
da Al i i |ának.  a Lacz k csa|ádnak és az
ünnepség minden ÍésztvéVójének' Eza nap
h tet és reményt adoli az ósszeÍogásbó|'
a bajtársi sze |em ápo|ásábó|, az Össze

TAKÁcs MRE NY' HÁTÁRÓF ÁLEZBEDES

Török Árpád ny. eaedest' a katona dipornaiát' a BEosZ koíább] nemzetköziügy.
vivőjét köszöntöfl ük 85' szü|eÍésnapián'

11BcJtótí| 
l
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Siker vagy kudarc? – tettem fel magam-
nak a kérdést, miközben a Szövetség
2013. évi vállalásának – az országos
hadisír felmérési program – terjedel-
mes anyagát rendeztem leadásra.
Bevallom nem sokat tudtam – és most
is keveset – a katona- és hadisírok hely-
zetéről, mondhatni csupán belecsöp-
pentem a hadisír dokumentálás fel-
adatába. 2013 márciusában a Szövet-
ség küldöttgyűlése támogatta a HM
akkori felkérését az országos hadisír
felmérési programban való részvétel-
re. Az ezt követően megszülető meg-
állapodás az egyesületek és az önkor-
mányzatok számára adott kereteket az
együttműködésre. Sajnos ebben az idő-
szakban központilag igen kevés infor-
máció állt rendelkezésünkre, így akik
ténylegesen megkezdték a munkát
csak saját kutatásaikra és az önkor-
mányzatok adataira számíthattak.
Ennek ellenére már ebben az idő-
szakban is több egyesületnél igen
komoly munkát végeztek. E mellett nem
feledkezhetünk meg arról sem, hogy
szinte minden régióban folyt (folyik) had-
sír felkutatással, gondozással, kar-
bantartással vagy felújítások kezde-
ményezésével és annak tényleges vég-
rehajtásával kapcsolatos munka,
melyek ezzel a programmal érezhe-
tően előtérbe kerültek. 2013-as év
végén a program újabb feladatot rög-
zített, melyben konkrét településeken,
a korábban elmaradt dokumentáció
elkészítését jelölték meg. Tudtuk, hogy
ennek eleget tenni komoly szervezői
munkát igényel, hiszen a célállomások
összeállítása, a településsekkel törté-
nő egyeztetés, majd a tényleges bejá-
rás többszörös problémát vet fel. A
tapasztalatok is azt mutatták, hogy egy-
egy vállalás lezárása sok esetben hosz-
szú heteket vett igénybe. Ennek elle-
nére az év első negyedében gyorsan
gyűltek az információk és egyes terü-
leteket szinte teljes egészében sikerült
feldolgozni. Sajnos a többletvállalás
különböző okok miatt nem mindenhol
volt egyértelmű, de ahol a területi elhe-
lyezkedés és a tagság összetétele ezt
szükségessé tette, igyekeztünk ezt
átszervezéssel segíteni és tisztázni.
Most, az utómunkálatok befejezése
nemcsak egy vállalás lezárását jelenti,

hanem „a vállalás” teljesí-
tésének elvárását önma-
gunkkal szemben is.

Siker volt? Igen, mert
sokak munkájának köszön-
hetően immáron nemcsak
az ismert és szemünk előtt
lévő emlékhelyek felé for-
dult a figyelem. A felmérés
során, sokszor a helyiek
történetei alapján kerültek
elő rejtett, elfeledett, olykor
bizony elhanyagolt katonai
nyughelyek, melyek ada-
tainak rögzítése komoly
eredménynek tekinthető.

Kudarc? Talán erős a
kifejezés, de a kettősséget
ez a szó fejezi ki a legjob-
ban. A befektetett hatalmas
munka ellenére, először
fordult elő, hogy a vállalásról benyújtott
szakmai beszámolónkat csak résztel-
jesítésnek fogadták el és mivel a fel-
kérés szerinti dokumentáció eddig csu-
pán részben készült el, ennek követ-
kezményeit a Szövetségnek viselnie kel-
lett.

Siker, igen! A megtett több mint 9000
kilométer, a 6200 darabot meghaladó
fotódokumentum, az egyéni feltárások
fantasztikus anyaga, mind kitartó kuta-
tómunkát igényeltek. Az anyakönyvek
felkutatása és egyeztetése, a temetői
térképvázlatok, a hadi események tér-
képvázlata és az ezek alapján történt
bejárások és helymeghatározások,
mind egyértelmű siker jelentenek. Ezen
dokumentumok kimondva-kimondatla-
nul majd mások munkáját is segítik, akik
a későbbiekben hadisír dokumentálá-
si vagy kutatási feladatokat végeznek.
A karbantartások és felújítások pedig
olyan felelősségről tettek tanúbizony-
ságot, melyet az egyesületek tagjai
önként vállaltak és teljesítettek és olyan
tiszteletről melyben azokat részesítik,
akik sokszor nem önszántukból, de
katonaként adták életüket.

Tanulság? Mint minden nagy mun-
ka után most sem maradhat el a tanul-
ságok értékelése. A vállalás elfogadá-
sakor a feladatokról, az elvárásokról
nagyon kevés konkrétum állt rendel-
kezésre, ami a munka összetettségé-
nek és nagyságának mérlegelésére

nem volt elegendő. A megállapodás
megszületését követő nehézkes indu-
lás, az első időszak gondjai ugyancsak
nem segítették a későbbi aktív közre-
működést. De más problémákat is lát-
nunk kell, így felvetődnek az informá-
cióáramlás, a területi és életkori sajá-
tosságok kérdései, nem utolsó sorban
a szabadidővel való gazdálkodás,
melyeket egy ilyen összetett feladat-
nál mérlegelni kell. És egy másik igen
fontos tanulság. A Szövetség a mai
napig jelenetős mértékben támogatás-
ból finanszírozza működését, ezért a
felkérések visszautasítására nem min-
dig van lehetősége. Ez az oly sokszor
felvetődő önfenntartási képesség hiá-
nyának kényszere, ebben az esetben
is közrejátszott.

Végezetül köszönet illeti meg mind-
azokat, akik időt, fáradtságot, sok eset-
ben pénztárcát nem kímélve, vállalták
és végezték ezt a kiemelt feladatot. És
köszönet mindazoknak, akik a továb-
biakban is önzetlenül és felelősséggel
dolgoznak azon, hogy a katonasírok
méltó körülmények között őrizzék a
katonák nyughelyeit. Bizonyára min-
denkinek volt megható élménye, emlé-
kezetes helyszíne, melyeket éppen eze-
ken az utakon ismert meg, nekem a
Csákvári emlékmű felirata maradt emlé-
kezetes: „Légy bárki, bármely nemzet
fia béke poraidra”.

SZTANÓ ZSUZSANNA NY. ŐRNAGY

Siker vagy kudarc
(Avagy gondolatok az Országos hadisír felmérési program margójára.)
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A repülők napja alkalmából a Kecskeméti Vete-
rán Repülők Szervezete koszorúzással egybe-
kötött megemlékező ünnepséget tartott a kecs-
keméti köztemetőben, a II. világháborúban hősi
halált halt pilóták, valamint az elmúlt évtizedek
során szolgálati tevékenység közben elhunyt
repülők tiszteletére.

A Himnusz elhangzását követően Újvári
Ferenc, a Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi
Egyesületének tagja Ady Endre: „Imádság a
háború után” című versét mondta el. A vers
elhangzása után Varsányi Mihály ny. alezre-
des, aranykoszorús I. osztályú vadászpilóta ünne-
pi beszédében méltatta a nap jelentőségét, meg-
emlékezve azokról a hősökről, akik életüket áldoz-
ták a sokszor túlerőben lévő ellenséggel szem-
ben. Ünnepi beszédében azokról is szólt, akik
békeidőszakban áldozták életüket a repülőki-
képzés során. A megemlékezésen részt vett a
Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső
Repülőbázis kijelölt állománya, a Magyar Hon-

védség Légijármű Javító Intézet képviselője, a
kecskeméti Honvéd Hagyományőrző Egyesület,
a Honvéd Szakszervezet vezetői, a Repülők és
Rendvédelmiek Bajtársi Egyesületének, valamint
a megemlékezést rendező szervezet tagjai, a
kecskeméti Veterán Repülők szervezete, és
sokan mások, akik ezúton is kegyeletüket sze-
rették volna leróni a II. világháború hősei előtt.

Az ünnepséget követően koszorúzásra került
sor. Többek között koszorút helyezett el az emlék-
mű talapzatán a veterán repülők nevében Őrs
Ágoston ny. okl. mk. alezredes, a veterán repü-
lők kecskeméti szervezetének elnöke, Nagy End-
re és Preiszing Konrád ny. százados, a veze-
tőség tagjai, valamint a közelmúltban 90. szü-
letésnapját ünnepelt Szeverényi István, II. világ-
háborús veterán, akinek a testvérbátyja, Sze-
verényi Kálmán hadnagy, Me–109-es pilótaként
áldozta életét a hazáért a II. világháborúban.

CSÓKA TAMÁS NY. EZREDES

RRBE ELNÖKE

„A tábori lelkészi szolgálat munkája nagyon fon-
tos katonáink és családjaik körében, hiszen arra
bátorítanak, hogy megnövekedett hittel és
reménnyel tekintsünk a jövő elé” − mondta Var-
gha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parla-
menti államtitkára a nemzeti katonai zarándok-
laton elhangzott ünnepi köszöntőjében, szept-
ember 20-án.

Huszadik alkalommal rendezett nemzeti kato-
nai zarándoklatot a HM Katolikus Tábori Püs-
pökség. A helyszín ebben az évben is a mária-
remetei Kisboldogasszony-bazilika volt. A jubi-
leumi zarándoklat idén számos meglepetéssel
várta a Magyar Honvédségben szolgálatot tel-
jesítő katonákat, közalkalmazottakat és család-
tagjaikat. Újdonság volt a jubileumi menetgya-
korlat, amelyen katonák, illetve honvédségi köz-
alkalmazottak vettek részt. A 22 kilométeres táv
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőr-
ség Dandár Petőfi Sándor laktanyájától a mári-
aremetei Kisboldogasszony-bazilikáig tartott.

Vargha Tamás parlamenti államtitkár beszé-
dében különös tisztelettel köszöntötte Bíró Lász-
ló katolikus tábori püspököt pappá szentelésének
negyvenedik, püspöki szolgálatainak huszadik
évfordulója alkalmából. Dr. Orosz Zoltán altá-
bornagy, a HM Honvéd Vezérkar főnök helyet-
tese a kegytemplom előtt üdvözölte a jubileumi
menetgyakorlaton részt vevőket. Beszédében
elmondta: a Magyar Honvédség kötelékében húsz
éve alakult újjá a katonai tábori lelkészi szolgálat.
Az altábornagy kiemelte: a zarándoklat olyan ese-
mény, amely kiszakít a hétköznapok monotoni-
tásából és a közösség ünnepévé válva ad min-
den résztvevőnek mással nem pótolható több-
letet. „Olyan többletet, amely lelki, hitbéli és talán
némi fizikai edzettséggel segíti, viszi előre a hét-
köznapokat” − mondta.

Erre az évre elkészült egy nagyobb méretű
kereszt is, amelynek egy darabját végigvitték a
katonák a menetgyakorlaton. A kegytemplom előtt
összeállított feszületet ünnepélyesen hozták be
a 11 órakor kezdődött szentmisére, amelyet Alber-
to Bottari de Castello érsek, Magyarország apos-
toli nunciusa és Bíró László katolikus tábori püs-
pök, valamint a tábori lelkészek celebráltak. Alber-

to Bottari de Castello érsek elmondta:
nagy örömmel vett részt ezen a zarán-
doklaton, mert személyes emlékeket
ébresztett benne. „Papságom első
három évét a Piave folyó melletti egy-
házközség káplánjaként töltöttem el.
E folyó olasz földön szentnek számít,
mivel számos első világháborús csa-
tának állít emlékhelyet.” Hozzátette: az
egyházközség területén volt egy első
világháborús emlékhely is elesett kato-
nák temetőjével együtt, amit családok,
hozzátartozók és katonai csoportok sok-
szor felkerestek. „Mi magunk kísértük a kegyhelyre
az embereket, és minden egyes látogatás alkal-
mával időt szenteltünk az összeszedettségnek,
az imádságnak és az emlékezésnek.”

Kapisztrán SZENT JÁNOS ELISMERÉSEK
A Magyarországi Katonai Ordinariátus elkötele-
zett magatartásáért, áldozatos tevékenységé-
ért, valamint mivel különleges szolgálata révén,
huzamos időn át nagymértékben segítette a kato-
likus tábori lelkészeket feladataik ellátásában, s
így kimagasló módon járult hozzá a Katonai Ordi-
nariátus társadalmi elismertségének javításához
és küldetésének megvalósításához, érdemei elis-
meréséül az alábbi kitüntetéseket adományozta:

Kapisztrán Szent János ARANY ÉRDEMÉREM
Kelemen József nyugállományú altábornagy,
BEOSZ elnök
Kapisztrán Szent János EZÜST ÉRDEMÉREM
dr. Orosz Zoltán altábornagy, Honvéd Vezérkar
Főnök-helyettes; vitéz békei Koós Ottó nyugál-
lományú alezredes, volt magyar királyi százados
Kapisztrán Szent János BRONZ ÉRDEMÉREM
Myszoglád Róbert ezredes, Honvéd Vezérkar
Vezérkari Iroda, irodavezető; dr. Jelen Gábor ezre-
des, Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelési és
Vagyonfelügyeleti Főosztály, Vagyonfelügyeleti
Osztály osztályvezető, főosztályvezető-helyettes;
MH Légierő Zenekar Veszprém
Kapisztrán Szent János EZÜST EMLÉKÉREM
dr. Fodor István úr, a HM volt politikai államtitkára;
Dombóvári Piroska úrhölgy

Kapisztrán
Szent János BRONZ EMLÉKÉREM
Kovács Zoltán nyugállományú ezredes, a HM volt
vallásügyi főmunkatársa; Fodor Endre kormány-
tisztviselő, a Honvédelmi Minisztérium kabinet-
főnök-helyettese; Kiss Attila őrnagy, MH Légi-
jármű Javító Üzem, alosztályvezető
Kapisztrán Szent János OKLEVÉL
Juhász Dezső alezredes, Katonai Nemzebiz-
tonsági Szolgálat, osztályvezető; Huszár Ferenc
alezredes, az MH 5. Bocskai István Lövészdan-
dár törzsfőnök-helyettes; Szécsi Ferenc plébá-
nos, kisegítő tábori lelkész; Spillinger Ferenc nyug-
állományú plébános
Kapisztrán Szent János EMLÉKLAP
Badacsonyi Tamás úr; Kovács Ferenc őrmes-
ter, MH BHD NHD, koronaőr; Kovács László sza-
kaszvezető, MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadi-
hajós Ezred, tűzszerész.

Az elismerések átadása után Bíró László úgy
fogalmazott: a tábori lelkészi szolgálat belegyö-
kereződik a Magyar Honvédség életébe, és saját
berkeinken belül nagyon szép társadalmi elis-
mertségre jutott. Ezt az is jól mutatja, hogy a zarán-
doklaton évről évre többen vesznek részt. A zarán-
doklat szentmiséjének szolgálatát idén is a Légi-
erő Zenekar–Veszprém látta el. A nemzeti kato-
nai zarándoklattal párhuzamosan megrendezett
VIII. Családi Napon számos játékos program és
kézműves-foglalkozás várta a Máriaremetére ellá-
togató felnőtteket és a gyermekeket egyaránt.

HONVÉDELEM.HU

FOTÓ: DÉVÉNYI VERONIKA

Pilótákra emlékeztek

Mással nem pótolható többlet
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A francia tábori püspökség 56 éve hir-
deti meg a Lourdes-i Nemzetközi Kato-
nai Zarándoklatot. Magyar katonák elő-
ször 1991-ben utaztak erre az ese-
ményre, melynek dátumát a magya-
rok által vitt kereszt is bizonyítja. Ber-
ta Tibor ezredes, általános helynök,
zarándoklatvezető a táborban lévő
kápolnában kiemelte, hogy ez az
évszám még nem a valós zarándok-
latot jelzi, mert a Magyar Honvédség-
ben a tábori püspökséget 1994-ben állí-
tották vissza, és a zarándoklatokon a
katonák nagyobb létszámmal ettől az
időponttól voltak jelen.

A Magyar Katolikus Tábori Püspök-
ség 2002 óta szervezési feladatokat
is ellát.

Idén ötödik alkalommal vettem részt
a zarándoklaton. A magyar zarándok-
latot megtisztelte jelenlétével Vargha
Tamás, a HM parlamenti államtitkára,

Kun Szabó István dandártábornok, MH
BHD és Budapest helyőrség parancs-
noka (ma már vezérőrnagy és a HM tár-
sadalmi kapcsolatokért felelős helyet-
tes államtitkára). Bíró László, a HM
TLSZ katolikus tábori püspöke volt a leg-
főbb lelki vezetőnk.

Az emlékezés gyertyája

A zarándokok kétnapos buszos utazás
után érkeztek meg a zarándokhelyre. A
teljes létszámunk meghaladta a 90 főt.
Az idei évben újból velünk tartottak az
MH Légierő zenekarának tagjai is. Ott
tartózkodásunk alatt a városon keresz-
tül többször vezették fel az alakzatun-
kat, amely a résztvevők számára tel-
jesen más élményt nyújtott. A nyitó ren-
dezvényen 39 ország zászlaját és előt-
te 11 ország zenekarát számoltam meg.

A délelőtti órákban a zarándokok Ber-

ta Tibor általános helynök megemlé-
kező szavai után Szentesi Csaba görög
katolikus tábori lelkész gyújtotta meg
a megemlékezés gyertyáját a Magyar
Honvédségben szolgálatot teljesítőkért.
A bazilika előtt csoportképet készítet-
tünk, majd elindultunk Bernadett nyo-
mában. A nemzetközi megnyitó ünnep-
ség este volt a Szent X. Piusz földalat-
ti bazilikában. Ez az épület 20-22 ezer
ember befogadására alkalmas. Benn
az oltárnál egy kis fehér zászló szim-
bolizálta az egységet és a békéért vég-
zett imádságot, a győzelmet a rossz
és a háború felett. Öt zászló jelképez-
te az öt kontinenst, ahonnan a zarán-
dokok Lourdes-ba érkeztek.

A megnyitó rendezvényen nagyon
kevés helyet talált magának az eset-
leg későn érkező. Itt sok nemzet kato-
nája gyűlik össze, de ilyenkor nem aka-
dály a nyelvi nehézség egymás között,

56.Nemzetközi Katonai Zarándoklat Lourdes
„A béke szolgái, Krisztus szolgái"
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mivel mindnyájan egyformák vagyunk
ember és Isten előtt. Május 17-én a nap
az elöljáró fogadásával kezdődött, majd
a hagyományosnak mondható kereszt-
útjárással folytatódott. A keresztúton
a katonák a stációk között felváltva viszik

a tábori püspökség keresztjét. Minden
stációnál kettő felolvasó van a zarán-
dokok közül. A X. stációnál – melyet
Magyarország állíttatott – mécsest gyúj-
tottunk a békefenntartói műveletekben
elhunyt magyar katonákért. A kereszt-
utat magyar nyelvű szentmise követ-
te, melyet Bíró László tábori püspök
celebrált a Katonai Tábor Kármelhe-
gyi Boldogasszony kápolnájában.

Táncra perdültek

A szentmiséhez csatlakoztak a hatá-
ron túl élő magyar nyelvű zarándokok,
akik itt tartózkodtak Lourdes-ban. A
misét követően a zarándokokat Vargha
Tamás a HM parlamenti államtitkára
köszöntötte. A katonai táborban közös
ebéden vettünk részt, mely során a „nem
táborlakók” is belekóstolhattak a tábo-
ri körülményekbe. Délután a katona-
zenekarok fesztiválja következett, a
város különböző pontjain. A Légierő
zenekara nagy sikert aratott a jelen lévő
nem kis létszámú közönség előtt. A zene
hallatára nagyon sokan táncra perdül-
tek, és megint nem számított, hogy ki
melyik nemzet katonája.

Katonai tiszteletadással koszorúzás
volt a Hősök emlékművénél, ahol a meg-
jelenteket a polgármester, a francia
tábori püspök és a francia hadsereg elöl-
járója köszöntötte. A Horvát Tábori Püs-
pökség szervezésében 21 órától Mária
gyertyás körmeneten vett részt a zarán-
dokcsoport. A körmeneten már nem-
csak katonák, hanem civilek is részt vet-

tek. Az egész Rózsafüzér tér és a bazi-
lika lépcsői is megteltek hívőkkel. Akik
először vettek részt gyertyás körme-
neten, azoknak egy életre maradandó
élményt nyújtott.

Megfogni a sziklát

Másnap a nemzetközi ünnepi szent-
misére a Szent X. Piusz földalatti bazi-
likájába igyekeztek a zarándokok, hogy
megfelelő helyet tudjanak elfoglalni. A
több nyelven celebrált szentmisét min-
denki nagy figyelemmel kísérte. A nagy
létszámú papság bevonulása a temp-
lomba igen mély benyomást gyakorolt
a zarándokokra. Szentmise után min-
denki igyekezett a Jelenések Barlang-
jához, ahol a zarándokok a hosszú sort
kivárva igyekeztek, hogy a barlangba
legalább pár percre betérhessenek és
megfoghassák a szikla falát. A téren
újabb személyes élményben volt
részem, megszólított egy tisztelendő
atya tiszta magyarsággal, hogy sze-
retne velem fényképet készíteni, erre
én visszakérdeztem, hogy kit tisztel-
hetek személyében. Bemutatkoztunk.
Mindketten Attilák voltunk, csak ő Kár-
pátaljáról, mint lelki vezető, én Szom-
bathelyről, mint zarándok. Nagyon örült
a találkozásnak. Volt még több hason-
ló élményünk is, például egy francia ide-
genlégiós nagyon jó magyarsággal szó-
lított meg bennünket. Kiderült, hogy
édesanyja magyar, édesapja orosz
származású. Jelenleg a francia ide-
genlégióban szolgál. Többször köszön-
töttek bennünket magyar nyelven, és
ilyenkor az embert leírhatatlan érzés jár-
ja át. Még meg is jegyeztem, hogy miért
mondják, hogy a magyar nem világ-
nyelv.

A vasárnap záróünnepséggel ért
véget. Hétfőn nekivágtunk a hazafelé
tartó 2000 kilométeres útnak. Lourdes-
ban úgy éreztem, hogy még jobban jelen
van a hit, a remény, a szeretet. Vég-
telen nyugalmat áraszt ez a hely, nem
hiába zarándokolnak el betegek és
egészséges emberek százezrei, mert
hisznek a Megváltó erejében és égi
édesanyjában a Boldogságos Szűz
Máriában.

Hogy miért indulok el minden évben
erre a zarándoklatra?

Mert mindnyájan csak vándorok, útke-
resők vagyunk e földi létben. A lelki fel-
töltődés kitart a jövő évi Lourdes-i zarán-
doklatig.

LÁSZLÓ ATTILA NY.ALEZ.
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Védelem a karanténban

Almásy Tibor posztumusz dandártábornok,
Székesfehérvár díszpolgára, a II. világhá-
ború idején, mint tüzér főhadnagy, zsidó
munkaszolgálatos barátainak szerzett kato-
nai okmányokat, segítve viszontagságos
helyzetükön. Emiatt a német megszállás
után Kassán hadbíróság elé állították, azon-
ban ügyének tárgyalása elhúzódott. Vizs-

gálati fogságának megszűnése után Sop-
ronba került s az állomásparancsnok meg-
bízatása alapján felszámolta a Katonai Bün-
tető Intézetet és 540 őrizetes szabadlábra
helyezésével adott számukra további élet-
lehetőséget. A szovjet csapatok közeled-

tével a város katonai vezetői Nyugatra távoz-
tak. Almásy rangidősként átvette a laktanya
és Sopron város állomásparancsnoki tisz-
tét. 1945. március végén szökött katonákat,
munkaszolgálatosokat és két munkaszol-
gálatos századot fogadott be a laktanyá-
ba. Sopron nyilas vezetőjének azon kéré-
sét, hogy adja ki a zsidókat illetve végez-
tesse ki azokat, megtagadta. Megszervez-
te a laktanya védelmét, sőt azt kiütéses
tífuszra hivatkozva karanténná nyilvánítot-
ta. Március 30-án egyetlen fegyverlövés nél-
kül adta át a laktanyát a szovjet csapatok-
nak. Bátor kiállása révén több száz ember
köszönhette életét a humanista tisztnek.
1987-ben kapta meg a „Világ Igaza” elis-
merést. Humanista tettét emléktáblák hir-
detik Sopronban a határőr laktanya, Szé-
kesfehérváron szülőháza falán.

A magyarság igazai, a humanista katonák II.



Szentbeszéd a háború ellen

Kálló Ferenc tábori esperes 1928-tól volt
tábori lelkész. 1930-tól Budapesten a 11. sz.
Honvéd Helyőrségi Kórház (Alkotás út 25.)
vezető lelkésze lett, akit katonái rajongásig
szerettek. Részt vett a Történelmi Emlék-
bizottság munkájában. Többek között Tart-
say Vilmos, Péter Borisz vezérkari tisztek-
kel együtt szervezték a Hitlert szolgáló hábo-
rú szabotálását. 1944 húsvétján a rádió is
közvetítette hazafias, háborúellenes szent-
beszédét. Lelki hittel, humanista meggyő-
ződéssel képviselte az elvet, hogy akit üldöz-
nek, azon neki segíteni kell. Az üldözöt-
tek egyik búvóhelye lett a helyőrségi kór-
ház. Az embermentés szellemi apostola,
szervezője és kivitelezője pedig Kálló
Ferenc lett. „Számos hadifogoly sebesült:
angol, orosz, francia, amerikai repülő talált
menedéket a csoportjához tartozó kórhá-
zakban. Zsidó munkaszolgálatosok, szlo-

vák és román származású szökevények
találtak ott menedékre.”

A kórházakba felvett zsidó betegek
keresztény papírokkal ellátva távoztak. A
sok katonaorvos segítségével megvalósí-
tott embermentések, azok nagy száma miatt
is, a nyilasok nemtetszését váltották ki. Hata-
lomátvételük után Kálló Ferenc sorsa meg-
pecsételődött. A Nemzeti Számonkérő Szék
vezetője intézkedett megsemmisítésére.
Ő tudta, hogy figyelik, tudta, hogy életve-
szélyben van ennek ellenére folytatta ember-
mentő tevékenységét. Még betegen is tel-
jesíteni akarta papi szolgálatát, azonban éle-
te, a budakeszi erdő szélén, nyilasok golyó-
ja által beteljesedett. Ma emléktáblák, utca-

nevek örökítik tovább az utókornak bátor és
hősies tetteit. 2005-től viseli a „Világ Iga-
za” címet.

A fegyveres ellenálló

Gidófalvy Lajos könyvelő egy 1938-ban
elvégzett honvédtiszti tanfolyam után lett
zászlós a honvédségben. Angyalföldön
levente körzetparancsnok lett, ahol ember-
szeretete tette ismertté. A nyilas rémuralom
idején szerveződött kisegítő karhatalmi ala-
kulatok angyalföldi egységének, a XII/I. sz.
zászlóaljnak lett a parancsnoka. Szökött
katonák, leventék, üldözött zsidók, mun-
kaszolgálatosok, illegális kommunisták, a
fasizmus ellen harcolók leltek menedéket

a humanista elvektől áthatott parancsnok
védőszárnyai alatt. Adott számukra élelmet
és egyenruhát, érvényes katonai igazolvá-
nyokat. 1944 decemberében a VI. és VII.
kerületekben a zsidó árvaházakra támadó
nyilasokat alakulatának tagjaival fegyve-
resen verte vissza s mentette meg mint-
egy 700 gyermek és 300 felnőtt életét. Gidó-
falvy a fegyveres ellenállási mozgalom
legendás alakja lett. Gyakran intéztek táma-
dásokat nyilas és német fasiszta alakulatok
ellen. 1945 januárjában halt hősi halált a nyi-
lasokkal folytatott harcok során. Angyalföl-
dön emléktábla hirdeti bátor helytállásá-
nak emlékét. 1996-tól a „Világ Igaza”-ként
tisztelik szerte a világon.

TÓTH SÁNDOR NYÁ. EZREDES

17

A Balassi Kórus a Holokauszt 70. évfordulója alkalmából, a Szegedi Zsina-
gógában emlékezett meg a „lapátos katonákról”.
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Az ENSZ által meghirdetett „Béke világ-
napja” rendezvényei sorában nem feled-
kezhetünk meg a XX–XXI. század pusz-
tító háborúinak és fegyveres konfliktusai-
nak vétlen áldozatairól sem. A volt katonák
közösségeinek elsőrendű kötelezettsége
a közvélemény figyelmének felhívása a
mindennapokat fenyegető veszélyekre,
hiszen a katonák áldozzák a legtöbbet – az
életüket –, ezekben a ma is zajló fegyve-
res összecsapásokban. Magyarország
nemcsak az első világháborúban, de az azt
követő években is hatalmas vesztesége-
ket szenvedett el emberi életben és anya-
gi javakban egyaránt. Méltatlanul keve-
set gondolunk a második világháborúban
Magyarország területén folytatott hadmű-
veletek áldozataira – többek között a szö-
vetségesek 1944. évi bombázásaira,
melyek április harmadikán Budapest bom-
bázásával kezdődtek.

Magyarország 1944. március 19-i német
megszállásával elveszítette – addigi
viszonylagos – függetlenségét. Ezt köve-
tően, rövid időn belül megalakult a német
érdekeket kiszolgáló Sztójay kormány. Már-
cius végén betiltották az addig működő bal-
oldali, polgári és paraszt pártokat. Rövid
idő múlva megjelentek a „zsidó kérdés” vég-
leges megoldását szolgáló faji törvények.
Eichmann és társai megkezdték a „mun-
kát” Budapesten és az egész országban.
A kormány végleg elkötelezte magát a Hit-
leri-Németország mellett. Ezt így értékel-
ték a szövetségesek is, akik várták Magyar-
ország katonai ellenállását a német meg-
szállás idején, de ez nem következett be.

A szövetségesek 1943-ban Észak-Afriká-
ból indítottak bombatámadásokat, légi had-
műveleteket a németekkel szövetséges
Magyarország, Románia, Bulgária, Szlo-
vákia és Horvátország ellen. A legfonto-
sabb katonai célpont Románia volt, mely a
Wehrmacht és a Luftwaffe részére nélkü-
lözhetetlen kőolajat és üzemanyagot biz-
tosította.

Magyarország földrajzi helyzetével,
valamint korszerűnek számító vasúti háló-
zatával, a Duna vízi útvonalával fontos
tranzit szerepet töltött be a katonai után-
pótlás szállításában. Ezen túl jelentős volt
a dunántúli kőolaj kitermelés és a kor-
szerű haditechnikai termelés, többek

között a repülőmotor és repülőgépgyár-
tás területén.

Magyarország 1941-es hadba lépését
követően, a légi hadműveletek gondolata
már akkor felmerült a szövetséges vezér-
karban, de ennek stratégiai-haditechnikai
feltételei csak 1943–44-re jöttek létre. A
szövetségesek (USA – Anglia) vezetői-
nek elhatározására 1943-ban a líbiai repü-
lőterekről felszálló nehézbombázók intéz-
tek támadást Dél- és Közép-európai város-
ok valamint Ploiesti és Bécs-Újhely ellen,
demonstrálva egy „második légi front” meg-
nyitását, mely érintette hazánkat is.

Az 1943-as amerikai és angol nápolyi
partraszállást követően lehetővé vált az

Évfordulókra emlékezve
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olaszországi repülőtér hálózat kiépítése.
Megkezdődött Tuniszban a 15. USA Légi
Hadsereg áttelepülése az olaszországi
repülőterekre. Ennek állományába több
mint 1500 repülőgép tartozott. Ezzel lehe-
tővé vált a távoli hadászati légitámadás-
ok végrehajtása Németország csatlósai
ellen. A légi hadsereg állományába B–17-
es repülő erődök és B–24-es „Liberátorok”
tartoztak. Harci tevékenységüket a 205-ös
angol bombázócsoport támogatta. A repü-
lőköteléket éjszakai bombázásokra és a
Duna elaknásítására készítették fel.

Miután a német megszállást követő ellen-
állás elmaradt, a korábbi bombázási tilal-
mat március 25-én feloldották és Magyar-
ország teljes területe a bombázások cél-
pontjává vált.

Elérkezett tehát 1944. április harmadi-
ka hajnala, amikor 450 bombázó géppa-
rancsnok megkapta a bombázandó cél-
pontokat. Többek között a Ferencvárosi
rendező pályaudvart, a Dunai repülőgép-
gyárat, a Csepel Weiss Manfréd repülőgép-
motor gyárat. Ez a hatalmas légi bombá-
zókötelék 140 vadászgép kíséretében

emelkedett a levegőbe a Budapesten kije-
lölt célpontok ellen.

Az első kötelék 11.05-kor dobta le bom-
báit Ferencvárosra, az utolsó pedig 11.40-
kor. A gyújtóbombák füstje miatt a célte-
rület nem volt látható, így a következő köte-
lékek találomra dobták le bombáikat, hatal-
mas károkat okozva a Nagyvárad tértől
Soroksárig és Csepelig. A gyárakban és
a lakóházakban lévők közül sokan, mint-
egy 1050-en meghaltak és 560-an meg-
sebesültek. Anyagi kár hatalmas mérete-
ket öltött. Ez volt a kezdet. A fővárost több
alkalommal érte bombatámadás, de nem
kímélték a légitámadások a nagyvárosok
vasúti csomópontjait, gyárait, mint példá-
ul Győr, Székesfehérvár, Cegléd, Szeged,
Debrecen, Nyíregyháza és Hatvan város-
ok területét sem. Bombatámadások érték
a visszacsatolt területek célpontjait is. A
bombázások több mint 10 000 emberéle-
tet követeltek és milliárdos károkat okoz-
tak.

Gyerekkorom megrázó élménye volt
1944. szeptember 20-a, amikor bomba-
támadás érte a hatvani vasúti csomópon-

tot. A szirénák hangja és a hatalmas robaj-
ra figyelve álltunk a ház kapujában, ahon-
nan láttuk a magasban repülő gépeket és
a sok-sok csillogó bombát, a felszálló feke-
te füstöt. Másnap megnéztük a vasútállo-
más maradványait, a beomlott óvóhelye-
ket, a kiégett vagonokat és a spirálban fel-
kunkorodó síneket. Az élmény azóta is kitö-
rölhetetlen, pedig nem ránk hullottak a bom-
bák. A bombázásban sok száz vasúti dol-
gozó és utas veszítette életét. Emléküket
tábla és szobor jelzi. Azóta is bombáznak
a világon – Irakban, Afganisztánban, a
Közel-Keleten, a Balkánon, itt a szom-
szédban, Ukrajnában is. A bombák fajra,
nemre, korra való tekintet nélkül pusztí-
tanak kultúrákat és emberek millióit. Majd
a pusztítást segély követi – azután a tár-
gyalások jönnek. Ez a világ új rendje? Mikor
lesz vége? Vége lesz?

Nekünk, idősebb generációknak köte-
lességünk a figyelmeztetés és az emlé-
kezés a háborúk áldozataira.

A történelmi visszatekintést és a gon-
dolatokat lejegyezte:

KJ.

Előkészítés alatt áll a Bajtársi hírlevél 2014/4.
száma, amely a decemberi Magyar Hon-
véddal egy időben jelenik meg. Ezzel pár-
huzamosan tervezzük a jövő évi kiadvány-
ok pénzügyi, technika feltételeinek megte-
remtését. A lap, hivatásának megfelelően
folyamatosan ismerteti a BEOSZ céljainak,
törekvéseinek megvalósítását, a Szövetség
vezető szerveinek tevékenységét, és a
nagyobb rendezvényeket, fontosabb prog-
ramokat.

A kiadvány, a nyugállományú, a járadé-
kos és önkéntes tartalékos katonák és hoz-
zátartozóik érdekeit szolgálva, szinte egye-
dülállóan tájékoztat a Szövetség érdeke-
gyeztető fórumokon (Honvédelmi Érdeke-
gyeztető Fórum, Honvédelmi Idősügyi
Tanács) elért eredményeiről, az elfogadott
jogszabályokról és a hozzájuk kapcsolódó

szabályzókról, vagyis a tényleges szolgá-
latot befejezett katonák jogairól, járandó-
ságairól.

A lap, jelentős terjedelemben ismerteti
a társszövetségek, és a saját egyesületek
programjait és azon rendezvényeit, amelyek
újszerű kezdeményezésnek számítanak és
máshol is követendő például szolgálhatnak.

A fentiekre tekintettel kérem, hogy az év
végi, év elejei rendezvényeken szívesked-
jetek a Bajtársi hírlevelet ismertetni, nép-
szerűsíteni, mint a bajtársaink és hozzá-
tartozóik legfőbb tájékozódási forrását.

A hírlevél megrendelésében legyetek szí-
vesek személyes példát mutatni, elsőként
írjuk alá azt a névjegyzéket, amelyen évi
1000 Ft terjesztési díjért – a postai költsé-
gek emelkedése tette indokolttá az ár eme-
lését – névre és címre rendeljük meg a lapot.

A postai költség banki úton átutalható a Szö-
vetség bankszámlájára, de csekken is befi-
zethető, továbbá a régióvezetők, egyesületi
elnökök is átvehetik és eljuttathatják a Szö-
vetségbe. A postaköltség összegét vállalók
nevének és címének gyűjtésére szolgáló
névjegyzék, továbbá a bankszámla szá-
ma letölthető (kinyomtatható) a BEOSZ hon-
lapjáról (www.beosz.hu).

Szíveskedjetek odafigyelni arra, hogy
lehetőleg egyetlen egyesület, helyőrség se
maradjon ki annak ismertetéséből, hogy
miként lehet a laphoz hozzájutni. Kísérjétek
figyelemmel a lap egyesületenkénti meg-
rendelését. Tegyünk közösen azért, hogy a
legfőbb tájékozódási lehetőséget nyújtó kiad-
ványunk eljusson minél több bajtársunkhoz.

TISZTELETTEL ÉS KÖSZÖNET-
TEL:KELEMEN JÓZSEF NY. ALTÁBORNAGY,

Tisztelt Bajtársaink és Bajtársnőink!

Újságba az újságról
Olvasom a BEOSZ honlapján – ami igen jól alakul (hála Magó-
csi Zoltán ezds. bajtársnak!) , hogy a Bajtársi Hírlevél néhány
száma hiányzik a teljes készletből. Erről jutott eszembe: a 25.
születésnapjára készülő Szövetség akár meg is jutalmazhat-
ná azt az egyesületet, vagy személyt, akinek minden lapszá-
ma megvan.

Meg aztán az is eszembe jutott, hogy:
– kell az az újság, amit bevallottan a honvédelmi érdekek és érté-
kek mentén szerkesztenek;

– kell az az újság, ahol helye van a BEOSZ közösségi életé-
nek, a közjónak;
– kell az az újság, amely felvállalja a nyugállományúak és szer-
vezeteik életét, érdekeit, tájékoztatja őket, bemutatja kezde-
ményezéseiket, tetteiket.

És jó az az újság, amelyik Deák Ferenc szűkszavú sajtótör-
vényét érvényesíti: „Nem szabad hazudni!”

Szóval kell ez az újság, és jó hogy van! Köszönet érte az Olva-
sóknak, az önkéntes tudósítóknak, a támogatóknak, a szer-
kesztőknek, a felelős kiadónak.

Én jövőre is befizetek rá!
- sipos -
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A Bükk-alja néhány nevezetességével ismerke-
dett meg a Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyug-
díjas Egyesületének tagsága, azon az egyna-
pos kiránduláson, amelyet a Fábián házaspár szer-
vezett gondos előkészítő és magas színvonalú
idegenvezetői munkával. A mezőkövesdi Kis-
jankó Bori Emlékházban megtudtuk, hogy a nép
gyermekéből az élet viharai között kiemelkedő
egyszerű parasztasszony hogyan teremtett orszá-
gos- és nemzetközi hírnevet a korábban elma-
radott településnek, és adott munkalehetőséget
sok-sok embernek a matyó hímzés megismer-
tetésével. Noszvajban a késő barokk stílusele-
mekkel gazdagon díszített kastélyban megtekin-
tettük az addig soha nem látott véráldozatokkal
járó, fájdalmas következményeiben máig ható első
világháború eseményeit bemutató és áldozatai-
ra emlékező kiállítást. Majd a cserépfalui láto-
gató központban az emberi faj egyed- és törzs-
fejlődését bemutató tárlaton nagy élményt nyúj-
tott többek között a Suba-lyukban feltárt nean-
dervölgyi ember maradványainak és koponya-
csontjának látványa. A Suba-lyuknak és a híres
kaptárköveknek a felkeresése pedig az összesen
közel négy kilométeres távolság leküzdésével egy-
ben komoly természetjáró teljesítménynek is beil-
lett. Fáradozásainkra gyógyírként szolgált a falu
polgármestere által vezetett, fesztivál hangulatú

borivó túra, melynek keretében 11 pince kínála-
tával „kellett megbirkóznunk”.

E tartalmas kirándulás betetőzése volt az
augusztus hónapban eddig lebonyolított moz-
galmas programjainknak, melyek keretében fér-
fikórusunk nagy közönségsikert aratott az encsen-
csi katonanóta fesztiválon, az egyesületi össze-

jövetelünkön pedig szívből felköszöntöttük a 70.
születésnapjukat ünneplő Szatmári Antal és Mát-
rai Zoltánné tagtársainkat, valamint elköszöntünk
a nyugállományba készülő Balla Jánosné pol-
gármester asszonytól, kölcsönösen elismerve a
tartalmas és korrekt együttműködést.

-VINCZE-

Körút a Bükkben

Mire ez az írás megjelenik már az őszi (téli)
napok köszöntenek ránk és ezzel elérke-
zik a hosszú beszélgetések és tervezge-
tések ideje. Nincs ez másképp az egyesü-
letek életében sem, miközben még zajlanak
az év végi programok lassan a már a követ-
kező év eseményeinek tervezése kerül napi-
rendre. Az ilyenkor leggyakrabban felve-
tődő kérdések: a hol, mikor és miből? Jó tud-
ni, hogy az egyesületek szinte kivétel nélkül
nagyon jó kapcsolatokat ápolnak a helyi
önkormányzatokkal és más civil szerveze-
tekkel, ami nagyban segíti a színvonalas
rendezvények megvalósítását. Egyesüle-
teink életében azonban továbbra is a kato-
nai kötödés tölti be a legfontosabb szerepet.
Ennek megvalósulása a katonai hagyomá-
nyok ápolásában, a szociális gondosko-
dás területén, a kegyeleti gondoskodásban
és nem utolsósorban a végtisztesség meg-
adásban nap, mint nap megnyilvánul. Mind-
ehhez természetesen hozzájárul a működő
katonai szervezetekkel ápolt kapcsolat a MH
HKNYP Központjaival és Irodáival kialakí-
tott jó munkakapcsolati rendszer továbbá
a HM illetékes szerveivel folyamatosan fenn-
álló kommunikáció és szakmai munka. Ami-
kor jó kapcsolatról beszélek most azokra
a gyakorlatban is meglévő lehetőségekre is
gondolok, melyek támogatást nyújtanak az
egyesületek munkájához. A tájékozódás-

hoz sok segítséget nyújt a hamarosan meg-
jelenő (vagy időközben már megjelent) és
az új szabályozók alapján szerkesztett
„OBSITOS” kiadvány. Ebben, olvasmányos
formában - talán a korábban megismert rész-
letezettségtől eltérően - hasznos informá-
ciókat találunk, melyek a nyugállományú-
akat érintik továbbá olyanokat, melyek az
egyesületek munkáját segítik. Ezek közül
ízelítőként az egyesületek számára néhány
fontosabbat emelnék ki.

A szervezeteknek az éves rendezvé-
nyekhez (programjaikhoz) igénybe venni
kívánt férőhely igényüket a HM HKNYP Köz-
ponton, Irodáin keresztül november 01-ig
a hely és időpont megjelölésével továbbá
a szervező nevének, címének és telefon-
számának feltüntetésével a HVK Személy-
zeti Csoportfőnökségre kell megküldeni.
Jubileumi évfordulós rendezvények ese-
tén továbbra is lehetőség van a Honvéd
Együttes műsorának igényelésére. A ren-
dezvényekhez kapcsolódóan említeném
meg, hogy az úgynevezett „anyaalakula-
toknál” lehetőség van a nyugállományúak
részére találkozó szervezésre (erre a kato-
na szervezetek számára norma összeget
biztosítanak ). Ahol a katonai szervezet meg-
szűnt vagy más megyébe diszlokált, hason-
ló rendezvény megtartása érdekében az
érdekvédelmi irodákkal célszerű felvenni

a kapcsolatot. A tapasztalatok azt mutatják,
hogy a működő katonai szervezeteknél szí-
vesen fogadják a nyugállományú katonák
érdeklődést (látogatását), érdemes ezt a
programok tervezésénél figyelembe ven-
ni, természetesen ez utóbbi esetnél már költ-
ségek merülhetnek fel.

Talán nem szükségtelen megjegyezni azt
sem, hogy az egyesületek mellett a volt kato-
nai szervezet – az MH HKNYP-n keresz-
tül a nyugállományú katona elismerését,
segélyezését illetve jubileumi születésnap-
jának köszöntését is kezdeményezheti. Az
egyesületek részéről érdemes a katonai
szerv vezetőjével ilyen alkalmakról időben
– az egyes elismerések előterjesztésre meg-
adott határidők figyelembevételével – egyez-
tetni. Az egyeztetéseken a klubtagjainkon
túl gondolhatunk a volt katonatársak segé-
lyezésre, vagy köszöntésüket is kezdemé-
nyezhetjük. (És tegyük ezt meg addig, amíg
az érintettek ezt át is vehetik). Hasonlóan
fontos és szinte a minden napok természetes
velejárója a látogatás. Az ilyen alkalmakkor
adható csekély ajándékon túl köztudottan
nagyobb jelentősége van a baráti beszél-
getésnek. Az élethelyzetek és életkörül-
mények megismerése fontos szerepet tölt-
het be a gondoskodás és segélyezés fel-
adatának hatékonyabbá tételéhez.

SZTANÓ ZSUZSANNA NYÁ. ŐRNAGY

Az egyesületek lehetőségei



Székesfehérvárott, a híradók hagyományőrzé-
se keretében került sor a 43. Önálló Híradó Ezred
megalakulása 65.évfordulójának megünneplé-
sére. Az ezred felsorakozott katonáit – az MH
Összhaderőnemi Parancsnokság parancsno-
ka nevében – Mihócza Zoltán dandártábornok
és Bende László ezredes, az ezred parancs-
noka köszöntötték. Az ünnepségen megjelent
a 95. életévét betöltött Szepezdi Dezső nyá. ezre-
des, az ezred megalakításában részt vettek
egyetlen még élő tagja, alapító törzsfőnöke, a
Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület örö-
kös tiszteletbeli elnöke, Prof. dr. Rajnai Zoltán
mk. ezredes, a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi
Egyesület elnöke, továbbá az ezred egykori, ma
már nyugállományú tisztjei, tiszthelyettesei és
volt katonái, a „43. Baráti Kör” tagjai.

Az ezred ma szolgáló katonái ápolják ezredük
hagyományait, méltó örökösei elődeiknek.

JOBBÁGY ANTAL NYÁ. EZREDES
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65 éves a „zászlóshajó”

Nyolcvan éves, alig látszik hetvenkilencnek és mindig siet vala-
hova. Ki Ő? Ne találgass, Ő Kacsó Lajos nyugállományú ezredes,
a BEOSZ ügyvivője, a Bajtársi Hírlevél szerkesztője és a napok-
ban ünnepelte születésnapját. A Balassi Bálint Bajtársi Egyesü-
let, valamint egykori munkahelye, a HM Zrínyi Térképészeti és
Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. vezetése
és tagsága, bensőséges ünnepség keretében köszöntötte Őt
és az ugyancsak születésnapos Erdős László nyugállományú ezre-
dest, BEOSZ ügyvivőt, aki a hatvanötös számot karcolta fel az
életvonalára. A szülinapi buli azonban túl egyhangú lett volna hölgy
ünnepelt nélkül, így ekkor köszöntötték Szántai Istvánné, Évikét
is, és mivel a hölgyek korát nem illik firtatni, XX-el jelölöm csak
a méltatandó évek mennyiségét.

Kacsó Lajos 61 esztendővel ezelőtt vonult
be katonának, az újságírással 1956-ban kez-
dett el foglalkozni, a Magyar Néphadsereg
központi lapjához 1962-ben került, ahol 25
évig a kulturális rovat vezetője volt. Az elmúlt
évtizedekben több ezer írása jelent meg a
nyomtatott katonai sajtóban, azaz a Magyar
Honvéd magazinban és a lap jogelőd kiad-
ványaiban.

Lajost a jelen katonai újságírói valameny-
nyien tanítómesterükként tisztelik. Mindhá-
rom ünnepeltnek ez úton is további ered-
ményes munkát és jó egészséget kívánunk.

-gf-
honvédelem.hu

FOTÓ: RÁCZ TÜNDE

Isten éltessen, Lajos!



Katonaözvegyek és özvegy katonák
A Baj|ársi Egyesü|etek országos szöVel'
sége (BEosz) Dé|'A|Íő|di Bégiójának meg.
híVására éíkeáek Jánosha|má|a' az |mrc
zo|tiín N,4Üve|ódési KÖzpon|ba három megye
- Bács' Békés' csongrád - tiz nyL]gdíjas
egyesÚ|etének kalonaÖzvegyei i||etve
ozvegy katonái' A konÍeÍencá minden a|ka.
|omma| más egyesÜ|el szervezi' |dén a Bem
Józseí Honvéd Nyugdíjas Egyesü|et
(BJHNYE) Vá||a|ta az esemény megsze.

A rendezvén!,t Györgypá| csaba ny. a|ez'
lgdes' a BJHNYE e|nÓke nyitoita meg'
Köszön|ó|te' i||elve bernutatta a résztve.
Vóknek cze|er Zo|tán polgáÍmestert' dr'
Kovács Gyórgy ny' mk. ézledest' a BEosZ
DAB e|nóké|' De|lJózs € |  ny'  ezredest, a
DAH I sáe etbe|le|nöká' saanóZsuzsanna
ny' rlnagyot' a BEosZ E| enőrző Bizott.
ságának e|nökét, továbbá az 1' Kaionai
|gazgatási és Érdekvéde|m] |íoda munka.
tarsail,

Egy íövid - a DAR egyesü|eteil' Veze'
tőit bemulató -lih |evetítése után Bényi
Luca, a HunyadiJános Á|la|ános |skola,
Gimnázium és szakközépiskola 8. g osz.
lá|yos |anulója' RozsJános: "Katona özve.
gyek' címii verséVel köszöntötte a tanács.
kozás lésztvevőit-

Az édemi munka megkezdése e|őlt' cso.
mós Lajos ny' vezérőÍnagy' a BEosz a|e|.
nökének kószönló leve|él o|vasták Íe|' Ke|.
|emes egyú|||étet és eíedményes munkál
kíVánl minden részivevőnek'

E]sőként cze||er ZoItán poIgármesIer
kapot szót' E|őadásában a iánosha|mi idő.

sügyi he|yzet|e| és az idó.
sek gondozásának, e9ész.
ségÜgyi €  |átásának |ehe'
tóségeive ismerteile meg a
ieIen|éVőket '  KiemeIle és
ínegköszön|e a Város nyug'
dÍjas egyesü e|eineke léren
kiíejtetl' az önkorrnányzal
munkáját is hatékonyan
segÍtő tevék€nységé|'

Az 1' Kalonai |gazga|ási
és Érdekv€de|mi koda mun.
katáísai ParádiGyöngyi
f ótöízsóÍmesler érdekvé.
de|mi a|üsá és BáÍány sán.
dor érdekvéde|mi e|óadó - tarta|mas és
Íész|etekig menó e|őadások keÉlében' a
nyugá||ományÚ kálonák és a katonaózve.
gyek jogosu|tságait, egészségügyi és szo.
ciá|is e||á1ásának rendjél. Üdú|ési Iehető'
ségejl ismerletlék'

Dr' Kovács György ny, mk' ezl€des' a
BEosZés a DAR ka|ona özvegyekó|i||et'

GyÓrgypá| csaba ny' a|ez.
Íedes kérle a rész|vevőket' hogy gondja.
ikka|lovábbra is bálÍan íordu|janaka váÍos.
ukban működő egyesÜ|etek vezelóihez'

A rendezvény zárásakén\ Cze||eI zo|
tán po|gáÍmester megköszönte a szerve'
zők és eóadók munká]á| és tovább sike.
res, eíedményes levékenységel kíVánt'

_gypcs-

Ve az özvegy katonákÍó|tÓ|.
lénő gondoskodásáró| tartott
|öVid ismenetől' ínajd De|i
Jizse| ny. ezíedos az eddig
megtanott konísrenciákró|

A koníerencia |ovábbi
részében |ehetóség Vot kér.
dések fe téte|éíe' A íe|vetett
kérdésekre sztanó zsuzsan.
na ny' órnagy' i| letve az 1'
Katonai |gazgatási és Érdek.
Véde|mi líoda munkatársai
adtak kje|égÍtő vá|aszoka|'

Toborzónap Sa| gótarjánban
KalonazonéÍe ébredhettek a sa|gólarjáni NyiVántarló Palancsnokság (|VH HKNYP)
ak' hiszen az MH vitéz szurmay sándoÍ á|ta]- hagyományteíemtő szándékka|
Budapest He|yőrség Dandárzenekara ny! szeNezeil toborzónepot'
|ot|a meg az lv|H Hadkiegészí|ó és Központi A |endezvény újdonság Vo lt a nógrád i

megyeszékhe|y |akóinak'
hjszen a megyében kÖze|
egy éV|izede máí csak az
MH HKNYP képvise|i a
Magyar Honvédségel'
Így a zenei é|ményt kt'e.
lőgn a Nemzetí Honvéd
Díszegység Kü|ön|eges
Diszé|gő csoportiának
b€mutá|óját már népes
éÍdsk|ődő sereg lekin.
tetle meg,

Az óVodás|ó| a nyug.

díjaslg minden korosztá y képvise|tette
magát a rendezvényen' s érdek|ődVetekin'
let|e meg a katonai rendészek izga|mas'
dinamik!s bemutatóját' A he|yi |akosok
Örimrne| csat|akoztak a ka|onákhoz' s ho|
''|Úszként,' hol pedig'Védet| szemé|yként''
IeIkesen közíemÚködtek az imitá|t szlluá'

A Íendezvény a|att Ío|yamatosan vonzolta
a |álogatókalaz |\,4H 34. Bercsényi László
KÚ|önleges Műve|eli zisz|óa|j s|a|ikus Íegy'
verzelj bemUlaoa, az túH HKNYP íepü'
|őgép.szimulátoía, va|aminl a tűzszerészek
Íobotja és speciá|is eszkózeik'

Az érdeklődők kózú| sokan nyi|alkozlak
Úgy' hogy szíVesen csa||akoznának a
MagyaÍ Honvédség katonáihoz' akáÍ sze.
ződésesként' akárönkéntes mÍjVeIeti tar.
1a|ékoskén|'

(HoNVÉoELEM.NU)

,4*ro*u



Gondoskodás a katonaözvegyekről
A Misko|ci He|yőrségi NyugdÍasok szoci.
álpolilikai Alapílványa aIaprende||etésé.
bó| adódóan. segé|yben részesítet| kilenc
|egjobban rászofu|ó kaionaizr'€gy€t' összg-
sen 140 ezer íor]nt összegben'

sárossy Gábor ny' aezÍed€s, a kuÍaló.
rium e|nökg e mondta' hogy a|apítványuk
1999 óta műkódik. Eddlg két kUralórium
t€vékenykedett' tk 2008.ban Vették á| az
iíányílást. Az e|mú|l15 éVben 1'1 mi||ió Ft
egyszori segé|yl oszlottak ki a megyében
rászoru|ó katonaözvegyek Íészére- A mos.
lanidönlésl is a|apos fe|mérést köve|óen
hozlák meg a segélyezettekszemé|yét i||e.
|ően' i||e|Ve a segé|y összegnek mégá|]a.
pításakoÍ. Ez az összeg csak a napigond.
jajka| enyhítétté' de szivesen adtuk' mer|
Vo|l ko||égáink, munkatáísaink csa|ádján
segíthe|Ünk. Vigyázzanak magukía és jó
€Íől, egészsége| kívánok - monclta sárossy
nyugá||ományú a|ezÍedes.

A hö|gyek részéÍő| Hernádi Ferencné
köszönte meg a gondoskodásl' E|mond.
la' hogy 30 éVe kisnyugdÚas' ígyjó]jön min.
den foÍinta háznál' Várat|anu|éÍte a meg.
kefesés, ezér| kű|ön órÜl, hogy őlá is gon.
dollak.

A kura|óÍium éLnökee|mondta, hogy ezze
a mai napi ségé|yezésse| beÍeieaék levé.

kenységÚket és kezdoményezik Íe|számo.
|ásukat' Enn€k okaiaz adományozók, a
pá|yazatok, az 1%'ol Je|aiánlók számának
díasaikus csökkenése' va|aminl a szemé'
|yi ulanpol|ás hiánya' EgyszeÍűen nem lalá|'
nak magUk heIyetl tagokal a kuralóriumba'
84 éves vagyok' szívbeteg' te|jes nyuga.
Iomra enne szükségém _ mondta sáíossy
úr' szívesencsiná náÍn ínég, de az orvosok
e|ti|tottak. Nyugd Íjas ko||égáiín Ve|em együtl
megöÍegedtek' Vagy megha|lak. Nyugd Ías
utánpót|ás nincs' men a megyében nincs

ka|onai a|akUIat. senki nem Vá|lá|ja a kula.
|óÍiUmi munkát' így nincs kinek átadnUnk,
ezért döntÖt|Ünk a fe|számo|ás me||€tl' orú|'
tünk' hogy eddig is tudlunk ogy kis segÍt.
ségg| nyújlani a riíszoíu|óknak'

Az a|ap ító - a lv,|isko|ci He|yófségi Nyug'
díjas K|ub Vezetősége és tagsága - meg'
köszönle az A|apíivány 15 éVes rnunká'
jál' A kuratóriumlagjainakjó egészsége| és
hosszú ée|e| kíVán az eredrnényes |evé'
kenység után.

FEKETE DÉNES

Bow|ing Verseny Nyírbátorban
A hagyományokat Ío|',lalva izga|mas bow.
ing Veíssn},t szeNezett NyííbátoÍban a he yi
haláíór nyugdíjas egyesÜ|et, a régiós Íegy'
veres és ÍendVédeImi szerVek nyUgdíjas
egyesi]|e1einek Észvéte|éVe|. AVeté|kedőre
a házjgazdák három csapaÉn kíVÜ|' a nyír.
egyházi Nyííi Honvéd Egyesü|et' a Fegy.
v€Íes és Bendvéde|mi szeívek Egyesü.
|ete, vaaminl a szabo|cs Honvéd |\,4űsza'
ki  Hagyományórző NyUgdíjas EgyesÜ|eI
nevezeil be. A rendezvényt Ba||a Jánosné'
NyíÍbálol Város po|gánTestere nyitotta meg'
Nyííbátoía em|ékeztető ajándékcsomag.
okkal ksdveskedett a csapatoknak, egy-
útta| szívé|yesen invitá|vaa Vendégekel a
megszépü|tváros |átványosságainak meg'
1ekin1ésére'

A nézők harsány biz|aiása me| etl' koÍu-
kal meghazud|o|ó ambícióVa| Vetétték
magukat a küzde embe a résztvevők' A
csapaweísen},i a házigazdák vegyes csá.
pala nyene' mege|őzveaz Ugyancsak nyír.
bátori ÍérÍi együttest' Va|aminta NyíriHon.
véd Egyesü|etet. Egyéniben Májer Józse|
végze az é|en, maga mÖgé ulasítva Jano-
VicsJánost és Terdik Pél€Ít' N'4jndhárman

nyíÍbálo ak. A Iegeíedményesebb nói VéÍ.
senyzó díiát a nyííbálori oz Jánosné
vehette át' m Íg a megyei rendőríőkapitány
á|la| a Iegjobban te|jesí|ő nyírbáiori részl

veVőnék feIajánIoll ajándéklár9y [4ájer
Józseíet kapta Íneg.

IJD.ltíÍ',k-húr
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Csepreg Közbiztonságáért Polgárőr és Baj-
társi Egyesület lövészetet szervezett a
csepregi lőtéren. A versenyre meghívták
a magyar, az osztrák és a szlovén egye-
sületek képviselőit.

A versenyre 14 csapat nevezett, akik
közül 12 be is érkezett a helyszínre. A meg-
mérettetésen részt vettek az Osztrák Baj-
társi Szövetség (ÖKB) Güssing Egyesü-
lete és az Osztrák Békefenntartók Bur-
genlandi Egyesületének tagjai. Megjelent
a régióhoz tartozó több tagegyesület csa-
pata is.

A verseny kiírása alapján 3 fős csapatok
indulhattak. A verseny jó hangulatban, a
katonai fegyelem betartásával, szerve-
zetten zajlott le. Az egyéni lövészet érté-
kelése során, az elért találatok alapján,
a második helyért három főnek szétlövést
kellett végrehajtania. Természetesen a
csapatok eredményeibe az első sorozat-
ban elért eredményt számították be.

Egyéni eredmények:
1. helyezett: László Attila – 95 köregy-
séggel;
2. helyezett: Oláh János – 93 köregységgel;
3. helyezett: Siegfried Heinz – 93 kör-
egységgel;
4. helyezett: Kondor Attila – 93 köregy-
séggel.

Csapat eredmények:
1. helyezett: Körmendi Polgárőr Egyesü-
let – 267 köregységgel;
2. helyezett: ÖKB Güssing – 267 köregy-
séggel;
3. helyezett: Csepregi Polgárőr Egyesü-
let – 259 köregységgel.

Az eredmények is bizonyítják, hogy a ver-
senyen a résztvevők között több volt kato-
na is szerepelt. Az eredményhirdetést egy
közös ebéd előzte meg. Amikor már nem
kötöttek senkit a szabályok, borkóstolóval
mutatták be a helyi borokat. A résztvevők
többsége kérdezte is, hogy mikor jöhet-
nek újra erre a kitűnő versenyre. Egy év múl-
va biztosan, hiszen szeretnénk a versenyt
hagyományossá tenni és kiterjeszteni, hogy
még több tagegyesület illetve együttmű-
ködő külföldi egyesület vehessen részt a
megméretésen. Gratulálunk a helyezet-
teknek és minden résztvevőnek!

HORVÁTH ZSOLT TARTALÉKOS

ŐRNAGY ALELNÖK

Jövőre ismételnek

Szegeden rendezték meg a BEOSZ
DAR XII. kistérségi találkozóját,
amelyet most első és kivételes alka-
lommal a DAR bajtársi találkozóval
közösen tartottunk. A Jánoshalmán,
Kalocsán, Kiskőrösön, Kiskunha-
lason, Szabadszálláson működő
tagszervezeteink hagyományosnak
mondható találkozójához az elmúlt
évben csatlakozott Szeged is.
Szándékának komolyságát bizo-
nyítandó vállalta a találkozó meg-
szervezését.

DR KOVÁCS GYÖRGY

NY. MK. EZREDES

DAR ELNÖK

Köszönet Szegednek
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A harcokban elesett katonák és a civil áldo-
zatok emléke előtt tisztelegtek az első világ-
háború kirobbanásának századik évforduló-
ján, július 28-án, Kalocsán.

Félárbocra eresztették a magyar zászlót
az első világháború kitörésének századik
évfordulójánakalocsaiSzentháromság téren,
amagyarhősökemlékművénél,aholahelyőr-
ség katonái és a város polgárai a csaták-
ban elesett hősök, a világégés áldozatai-
nak emléke előtt hajtottak fejet.

A tragikus évfordulón megjelentek először
a Kalocsai Honvéd Kulturális Egyesület Klub-
színpada művészeinek irodalmi műsorát hall-
gathattákmeg,majddr.KovácsGyörgynyug-
állományú ezredes a Bajtársi Egyesületek
OrszágosSzövetségeDél-alföldi régiójaelnö-
ke idézte fel a „nagy háború” előzményeit,
lefolyását és a békeszerződés, a világ újra-
felosztásának következményeit.

A megemlékezés résztvevői ezt követően
megkoszorúzták a város első világháborús
emlékművét. Az MH Anyagellátó Raktárbá-
zis képviseletében Rózsa Géza őrnagy és
Matos Ferenc zászlós, a város önkormány-
zata nevében Török Ferenc polgármester,
a honvédséghez kötődő civil szervezetek fel-
kérésére pedig Veréb István és Kű János
helyezték el az emlékezés, a tisztelet és a
gyász virágait.

GALAMBOS SÁNDOR

FOTÓ: A SZERZŐ FELVÉTELEI

Tragikus évforduló

Pécset, Európa kulturális, egyben hazánk
mediterrán fővárosát és környékének neve-
zetességeit látogatta meg négynapos kirán-
dulás keretében a Nyírbátori Határőr Igaz-
gatóság Nyugdíjas Egyesület tagsága, Gye-
nes Józsefné áldozatos szervező munká-
jának és remek kalauzolásának köszön-
hetően.

A pécsi Dóm téren sétálva szemünket
mágnesként vonzotta a négytornyú monu-
mentális székesegyház, melynek belső
ornamentikája elkápráztatott bennünket. A
magyarországi török-iszlám építészet kie-
melkedő alkotását, a dzsámit, felújítás miatt

sajnos csak kívülről szemlélhettük meg, de
a minaret égbe szökő tornya alatt szinte hal-
lottuk a müezzin imára szólító énekét.

Megilletődve jártunk a késő római teme-
tők hangulatát idéző ókeresztény sírkam-
rák között, melyek maradandó tanúi az I.
évezred keresztény halotti kultuszának. A
Barbakánból kitekintve elénk tárult a felejt-
hetetlenül szép mediterrán város.

Szigetváron, a „Leghősiesebb városban”,
képzeletben Zrínyi Miklós önfeláldozó kato-
náival együtt törtünk ki a várból és rohan-
tunk a sokszoros túlerőben lévő törökök
közé. A Mohácsi Történelmi Emlékhelyen

II. Lajos, I. Szulejmán, Tomo-
ri Pál és még 1700 katona fából
faragott szobránál megrendül-
ve gondoltunk Magyarország
sorsát 150 évre meghatározó
augusztus végi napra, valamint
a Csele-patakban vesztét lelő
ifjú királyra.

Szippantottunk az abaligeti
cseppkőbarlang asztmásokat
gyógyító levegőjéből, s ámul-
va tekintettünk le a magasból
hazánk egyik kiemelkedően

szép gyöngyszemére, az orfűi völgykatlanra.
A kemencés udvar gazdag néprajzi gyűj-
teményei között elfogyasztott ebéd pedig
igazán ínycsiklandozó volt.

Az ibafai pipamúzeumban a különleges
pipafajták szemrevételezése közben ver-
senyt rendeztünk az ismert mondóka gyors
és hibátlan megszólaltatásából.

Sűrű programunk közepette szakítottunk
időt a paksi látogató központ, a szekszárdi
mézeskalács múzeum, a pécsváradi vár,
a gyűrűfűi ökofalu, a siklósi vár, valamint a
zsolnai kulturális negyed megtekintésére is.

VINCZE ISTVÁN

Kirándulás Európa kulturális fővárosába



A Marcali Bajtársi Egyesület hagyo-
mányosan a somogyfajszi halastónál
töltötte a családi napot. A féléves mun-
kát értékelő családi rendezvényre
meghívást kapott a partner Szlovén
Tisztek Lendvai Területi Szervezeté-
nek küldöttsége, és három marcali civil
szervezet vezetősége is. A csodála-
tos természeti környezetben megren-
dezett összejövetelre közel nyolcva-
nan jöttek el, családtagokkal, gyere-
kekkel, unokákkal. A programok között
horgász-, sakk-, ulti-, keresztrejt-
vényfejtő versenyek és különböző
gyermekjátékok szerepeltek. A déle-
lőtt folyamán a 89 esztendős Fuller
Sándor – aki egyben a település legi-
dősebb lakója – Somogyfajsz törté-
netéről tájékoztatta a jelenlévőket,
majd Bognár György két saját versét
mondta el a hallgatóságnak.

A finom babgulyás elfogyasztása
után, Szentes István, egyesületi elnök
röviden értékelte az elmúlt félévben
végrehajtott feladatokat, kiemelve a
Bajtársi Dalárda 10 éves fennállásá-
nak évfordulójára szervezett ünnepi
koncertjét. Ez után kiosztotta a külön-
böző versenyek helyezettjeinek az elis-
meréseket. A késő délutánig tartó ren-
dezvényen a baráti beszélgetések,
játékok mellett az alkalmi dalárda is
szórakoztatta a jelenlevőket.

-KŐRÖSI-
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Családi nap



A Miskolci Helyőrségi Nyugdíjas Klub a kas-
sai kollégák meghívására egész napos
buszos kiránduláson vett részt a Siravai
tónál (zempléni Széles tónak is nevezik).

Pár szó a tóról. 1961–65 között létesí-
tették, a Laborc folyó árvízi többletvízét fog-
ták meg benne mesterséges gáttal. Hossza
11 km, legszélesebb része 3,5 km, átla-
gos mélysége 3,5 m, felszíne 33 km2. Az
árvízvédelem mellett a környező települé-
sek ivóvíz készletét is biztosítja. A vízi spor-
tok központja, egy része természetvédelmi
terület.

Mintegy 150 kilométeres utazás után
értük el célunkat, ahol Eduard Exler klub-
vezető és csapata már várt bennünket. A
Tó presszóban ültünk le megpihenni és
beszélgetni – volt miről, hiszen legutóbb
a Mályi Csapatpihenőben találkoztunk

májusban. Ez után egy kis
sétára indultunk, mely során
megnéztük az egyre szépülő
kempingeket, üdülőket. Az idő-
járás egy kicsit borult és sze-
les volt, így a tó partján inkább
csak üdülő gyerekcsoportok-
kal találkoztunk.

Ebédünket a közeli Julia
Panzióban fogyasztottuk el.
Pohárköszöntőt Veres Ferenc
titkárunk mondott. A menü
zöldség leves és marhahús
knédlivel volt. Többen idegen-
kedtek a szlovák nemzeti étel-
től, de aztán mindenki meget-
te. Úgy látszik az éhség nagy-
úr! Ebéd után a magunkkal vitt
vendég művészek színesítet-

ték a programot, emelték a hangulatot.
Köszönjük az Avasi és a Vasutas Nyug-
díjas Klub tagjainak a szép dalokat!

A program hajókirándulással folytatódott.
Ez alatt meggyőződhettünk, hogy a tóról
korábban közölt adatok valósak. Szép a tó
környéke, ide érdemes máskor, jobb idő-
ben, családostól is eljönni. Késő délután
köszöntünk el vendéglátóinktól és útnak
indultunk hazafelé. Sátoraljaújhelyen meg-
álltunk a temető előtt lévő Hősi emlékmű-
nél és a klub nevében elhelyeztük a kegye-
let és a megemlékezés virágait.

A kirándulást támogatták: Molnár Péter,
Szabó Sándor és Bartha György miskolci
önkormányzati képviselők. Köszönjük szé-
pen a képviselő uraknak!

FEKETE DÉNES
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Siravai kirándulás



Vácott, a Madách Imre Művelődési Köz-
pontban ünnepelte megalakulásának 35.
évfordulóját a helyi Esze Tamás Honvéd
Nyugdíjas Egyesület. A rendezvényt – melyen
több mint százhúszan vettek részt – Sze-

gedi János nyugállományú alezredes, az
egyesület elnöke nyitotta meg. Az elnök
bemutatta, hogyan alakult át 35 év alatt az
egykor 36 fős Honvéd Nyugdíjas Klub 200
fős egyesületté. Az ünnepségen részt vett

Nagy Károly nyugállományú alezredes a
BEOSZ Közép magyarországi régiójának
vezetője, Vác város alpolgármestere, az
együttműködő híradó egyesületek és klubok
képviselői. Az egykori alapító tagok vissza-
emlékeztek, hogy milyen volt évtizedekkel
ezelőtt a klubélet, amikor még több kato-
nai alakulat is működött a városban. Az elnök
köszönetet mondott a korábbi vezetőknek,
tisztségviselőknek azért az áldozatos mun-
kájukért, melynek eredményeként a változó
körülmények között is egyben tartották a hon-
véd nyugdíjasokat Vácon. Az alakulatok
ugyan megszűntek a városban, a laktanyák
bezártak, de a honvéd nyugdíjas szerve-
zet megmaradt és aktívan működik. Össze-
kötő szerepe tölt be a mai Honvédség és
a térség nyugdíjas katonái között. Ezt a helyi
missziós tevékenységet az egyesület részé-
re küldött emléklap kísérő szövegében dr.
Benkő Tibor vezérezredes, a HM Honvéd
Vezérkar főnöke így értékelte:

„Példaértékű az elhivatottság, melyet nap
mint nap érzékelünk a honvédséggel illet-
ve a várossal kapcsolatos munkásságukkal,
az egymásra figyelésben és a nyugállomá-
nyú társaik valamint hozzátartozóik össze-
fogásában programjaik megszervezésében
és a kedvezőtlen helyzetben lévő, vagy meg-
romlott egészségű pályatársak támogatá-
sa során.”

A fenti gondolatok alapozzák meg az Esze
Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesület elnök-
ségének és elnökének azon célkitűzéseit,
hogy erősítse az egyesület honvédő arcu-
latát, folytassa tovább az egyre bővülő tag-
ság közösséggé formálását és a közössé-
gen belül valósítsa meg a költő álmát:

„ Legyen minden együtt töltött óra Békes-
ség és öröm hordozója.”

SZEGEDI JÁNOS NYÁ. ALEZ.
ELNÖK

Az Osztrák Bajtársi Szövetség Dél-bécsi
szervezete nyáron ünnepelte fennállásának
140. évfordulóját. Klubunk a Fegyveres Erők
és Testületek Nyugállományú Klubja Győr,
10 éve kötött együttműködési szerződést
a BEOSZ keretein belül az osztrák szövet-
séggel.

A bécsi ünnepségen részt vett klubunk kül-
döttsége. Kiss Géza nyá. PV ezredes, Mar-
csa György nyá. őrnagy, Fenyvesi László
nyá. főtörzszászlós. Kiss Géza, klubunk elnö-
ke emlékszalagot kötött az osztrák szövet-
ség zászlajára.

SZŐKE ISTVÁNNÉ KLUB TITKÁR
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Harmincöt év együtt

Ünnepség Bécsben



A szlovákiai Várhossszúréten (Krásnohors-
ká Dlhá Lúka), a Helyi Önkormányzat, a
Gömöri Kézműves Társulás és a Kazinc-
barcikai Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület
szervezésében emlékeztek meg a II. világ-
háborúban, 1944–45 telén, az itteni har-
cokban elesett 130 magyar katonára.

Várhosszúrét község Rozsnyótól 6 kilo-
métere Délkeletre, a Csermosnya patak part-
ján fekszik. Lakossága 732 fő (2011), mely-
nek 80%-a magyar nemzetiségű.

Az emlékezőket Ulman István t. hadnagy
fafaragó művész, a kopjafa együttes alko-
tója köszöntötte, ezt követően Demeter Zol-
tán országgyűlési képviselő felolvasta dr.
Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes üdvöz-
lő levelét. Ünnepi beszédet Husonyica
Gábor, a Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület
elnöke mondott. A helyi művészeti csopor-
tok tartalmas műsort állítottak össze az
ünnepségre.

A 210 fő megemlékező előtt az emlék-
műnél koszorút helyezett el:

– Magyarország Kassai főkonzulja,
– a Helyi Önkormányzat,
– a Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület,
– a Bajtársi Egyesületek Országos Szö-

vetsége,
– a Honvédség és Társadalom Baráti Köre,
– a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadi-

árvák Országos Nemzeti Szövetsége,
– a Nyíri Honvéd Egyesület,
– a Miskolci Helyőrségi Nyugdíjas Klub.
A rendezvényt megtisztelte Czimbalmos-

né Molnár Éva, hazánk Kassai főkonzulja,
illetve Demeter Zoltán országgyűlési kép-
viselő, Bánhorváti polgármestere.

A kazincbarcikaiak szervezésében, a
BEOSZ Észak-alföldi régió képviseletében
50 fős magyar katonai delegáció egyenru-
hában, busszal utazott a helyszínre.

FEKETE DÉNES
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A Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományú
Klubja Győr négynapos kiránduláson vett részt 50
fővel a Dél-Dunántúlon. Szekszárdon volt a főha-
diszállásunk, innen rajzottunk ki minden nap. Első
nap megnéztük Simontornyát, majd délután Szek-
szárd nevezetességeivel ismerkedtünk. Másnap
egy templom látogatás erejéig átrándultunk déli
szomszédunkhoz Horvátországba Eszékre, dél-
után csapatunk ketté vált, volt, aki fürödni ment
Harkányba, a másik része a résztvevőknek a sik-
lósi várat látogatta meg. A várlátogatók gyönyör-
ködhettek a szépen felújított várban. Örömmel
fedeztük fel azokat a helyeket ahol fiatal korunk
filmsikere a Tenkes kapitánya játszódott. Vacso-
ra után szállásunkon nótaestet tartottunk.

Harmadik napunkat Pécsen töltöttük. A sok
látnivaló közül mi a Csontvári kiállítást választottuk, majd a belvárosba tettünk rövid sétát. Ezután megnéztük az Ókeresztény
sirkamrákat. Ebéd után a TV tornyot látogattuk meg. Az esős időjárás nem szegte kedvünket, felmentünk a toronyba. Síkság-
hoz szokott szemünknek így is nagy élményt jelentett a páratlan kilátás. A negyedik nap délelőttjén vonatoztunk a gemenci
erdőben, majd ebéd után haza indultunk. Útközben megálltunk Tácon, sétát tettünk a római kori romok között.
Kirándulásunk során nagyon finom villányi és szekszárdi borokat kóstoltunk. Élményekben gazdagon tértünk haza.

SZŐKE ISTVÁNNÉ KLUB TITKÁR

Várhosszúréti megemlékezés

Szekszárdi kirándulás



Ujra olvashato az,,Obsitos"
Ahonvéde|mi táÍca kieme|if igye|metíor
dÍi a nyugá||ományú katonákía, az e|hunyt
honvédek' nyugá||ományÚ katonák ózve
gyeire, az e||átásra jogosu|t ávákía' továb
bá a honvédségi nyugdijasoka'

Ennek egylk je|eként' hosszÚ idó után
ismét megje|ent az 'obsitog' cím|:i kiadvá.
nyunk, me|yben összegyűjtöttÜk azokat az
ismeÍetanyaqokai' me|yek segíthetik az érde.

ke|teke|a naprakésze|igazodásban' Aszo.
ciá|is gondoskodási körbe tartozók ej|á1á.
sához a jogj íe|té|e|eket a honvédekjogá|.
|ásáró| szó|ó 2012' éVi ccv' törvény tar.
ta|mazza. Aszo|gá|tatásokra' szociá ls e||á.
tásokra Vonatkozó pon|os szabá|yozást a
törvényhez kapcso|ódó Hl'{ Íende|elek és
utasÍtásoktarta]mazzák' A mostmegje|enő
,'obsitos,' cé|ia, hogy hasznos ismeretekel,

praktikus infomációkal nyÚj|son a honvéd.
ség á ta| biaositott szocjá|is el|álási íonnákó|'
Vo|gáltaiasokíó|, és a nyugá |ományú kózös'
ségek mun kájának fe|léle|eirő , a |eg|onto
sabb tudnivalókÍó ' A kiadvány e|érhe|ő és
kinyomtalhaló a Bajtarsi Egyesü|etek orsá
gos szövetsége inteÍnetes honlapjáÍo|

HadifogoIynap|ó
Az e|ső Vi|ágháboíú egyik |egszemé|yesebb em]éke, |enyomaia ez a foF
rásér|ékű kötel: egy önkéntes katona, HeÍíÍann Eínő napÍó| napra Veze.
tei| nap|ója' Fe|idéziázokat az éÍzéseket, Íémü|ete1és remén}ti a megp
róbá |atásokat és hétköznapokat, arne|yeket a hadiíog|yok megé|lek a szi.
bériai táborokban. A szeméyes Visszaemlékezésbő| kiraizo|ódik a törté
ne|mikorszak, ezek a2 embeÍpÍóbá]ó idők: lsmeret|en lájakonjáÍunk' aho|
évek]g hidegben' éhségge| kÜzdve é|ték minden napjaikal a hivatásos és
önkénles katonák' közkalonák mindig a hazaiérésben Íeménykedve'

Ezekben a véízivataros éVekben minden csa ádnak Vo t gyásza _ néha
még egy szálViíágot sem 1udtaktenniaz idegen olszág Íd|djében' je|tee.
nÜle|iemelefi gyermekük, férjük, testvéÍúk, apjuk sírjáÍa' Ez a kÖrya/tisz'
ie|gés a hősök és á|dozalok em|éke e|ótt'

A Mindenki hadtudománya című szabadegyetemi
előadás-sorozat 2014 őszi program|a

KözIemény
A ',BAJTABSA NKE BT,' ALapítvány kUÍá
|ónuma a 20] 3' évben 50 000 jor nlsegé|l,t
nyúÍo1ta rászoru laknak A k!Íatór Um kaíá
csonykor 40 000 iorintosszegben Vásá
Ío|i és juita|otl e ajándéktárqyakal a kalo
naáfuák számára' A 201 3' éV során a2 a a-
pílványszeriréyi je|egű rálordílása ]48
000 lorinto1 1elték k míg a személy] jÖve.
de emadó fé aján ásokbó|bééÍkézet 34
000 ior nlot segé yezésre foÍditotta' E2Ú1or
is kiszónet mondunk á fé|ajánlásokért' A
20]3' évre vonatko2ó beszámo|ó és kó2
hasznúság mé]|ék|ele az a|apitvány
s/W'ba]tarsainken'Íreeweb'hu web|apon

DR. ABoNY| N4ATíÁS NY' EZBEDES

November 13.
Dí' TuÍcsányi Káro|y ny' mk' ezredes -
Hegedűs Ernő ínk' őrnagy:
A LEGIDESZANTOK ]\4ODERNKORI
ALKALN/AZÁSA A LÉGI GÉPESíTÉS
TÜKRÉBEN'
December 11.
Kavas Lász|ó mk' a ezredes:
KAToNAI BEPÜLóGÉPEK osszEHA.
SoNLÍTÁsA ]\,1EBNoK] szE[,1|VEL

Az e|őadásokal minden hónap másodjk
csülörtökén' a Honvéd Ku|turá is KÓz
pon1ban (steÍánia Út 34.) 17 órai kezdel
te|tanjuk íneg'

M i nd en kedve s é rd e kI őd őt s ze rete ft e l
várunk!

Az e|nökség kÓszÖnelél íejezi ki rnind.
azoknak' akik adójuk ]% ának a Íe|aján.
|ásáVa| 2013.ban lámogatták a l'{agyaÍ
Hadludományl Táísaságot' hozzá)áÍ ul|ak
sikeÍes tevékenységéhez'

KéÍ!Úk' hogy2014.es adóia 1%'át aján|-
ja fe] a [,'|agyar Hadtudoínányi Társa'
sagnak.
Adószámunk: 19655866.1'42
bankszám|a.számunk:
1 0200854-3257071 5 00000000.
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KatonaSuli

Honvédelmi tábor

A MH Anyagellátó Raktárbázis parancsnoksága, mint főszervező, a
Honvédség és Társadalom Baráti Kör táborfalvai szervezete, valamint
a Platthy József Bajtársi Egyesület, első alkalommal szervezték meg
a KatonaSuli program keretén belül Táborfalván a Honvédelmi tábort.
Az eseményre kétszer egy hét időtartamban került sor. A táborba közel
negyven diák és gyerek jött el. A megnyitón reményemnek adtam han-
got, amikor arról beszéltem, hogy szeretnénk a diákoknak olyan prog-
ramokat, versenyeket tartani, amelyeken szívesen vesznek majd részt.
Bíztam benne, hogy sikerül az érdeklődésüket a honvédség felé for-
dítani, megismertetni velük a katonák belső életének sokszínűségét,
az összetartozást, a bajtársiasság érzését. Véleményem szerint nagy-
szerű lehetőségeket rejt a diákok honvédelmi nevelésére a KatonaSuli-
program. Remélem, hogy a jövő tanévtől még több diákja lesz az
iskolákban működő honvédelmi szakköröknek, köszönhetően a tábor-
ban szerzett sokszínű ismeretnek és az ott látott bemutatóknak.

Az első héten más egyesület és alapítvány mellett, egyesületünk tag-
jai is jelen voltak. Mi légfegyveres céllövészetet, sportversenyeket és
szellemi vetélkedőt tartottunk a jelentkezőknek. Előadás keretében
mutattuk be nekik egyesületünket, tájékoztattuk őket arról, miként ápol-
juk a katonai hagyományokat, hogyan végezzük a diákok honvédel-
mi nevelését, ez által betekintést nyertek egyesületünk életébe is. A
versenyeinken helyezést élért diákoknak okleveleket, emléklapokat,
fali naptárakat és a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségétől pályá-
zaton nyert pénzből vásárolt katonai jellegű emléktárgyakat, könyve-
ket adtunk át a tanévkezdés napján, szeptember elsején a Csurgay
Franciska Általános Iskolában. A helyőrségben tartott tábort valószí-
nűleg azért találták egyesek vonzónak és jelentkeztek rá, mivel szü-
leik, nagyszüleik több évtizedet dolgoztak a táborfalvai alakulatoknál
vagy jelenleg is ott dolgoznak és sokat hallottak az ott eltöltött időről.

Úgy gondolom, ha a tábort jövőre is megszervezik, még több érdek-
lődő felső tagozatos diák ismerkedhet meg a katonai pálya szépsé-
gével, örömeivel.

JUHÁSZ GÁBOR
ELNÖK



Ebben az esztendőben kettős jubileum jegyé-
ben került sor a fiatalok körében különösen
népszerű Bem BE–magyar budo sportnap-
ra Budapesten, a Hungária körúti (hajdani
honvédségi) lakótelepen, az egykori óvo-
da kertjében. Ugyanis az ötödik alkalom-
mal lebonyolított budo gálával egybekötött
sportesemény fő támogatója, a Magyar Budo
magazin szerkesztősége, ezen a nyáron
ünnepelte a 20. „születésnapját”.

A programra érkezett vendégeket, spor-
tolókat, egyesületi tagokat és a szomszédos
Bem József általános iskolából nagy szám-
ban érkezett kisdiákokat, B. Nagy János
nyugállományú ezredes, a Bem József Baj-
társi Egyesület általános elnök-helyettese
köszöntötte. A látványos műsor nyitányaként
Németh „Nyiba” Sándor többszörös magyar
bajnok, Európa-bajnoki helyezett, olimpikon
birkózó, elszavalta „Küzdősport” című ver-
sét.

Elsőként az aikidosok léptek tatamira.
Pivony Attila (5 dan) shidoin tanítványai most
Surman Emese vezetésével adtak ízelítőt
tudásukból és a női önvédelem széles reper-
toárjából. A judo látványos technikájából Büki
Péter (ifj.) 5 danos mester, többszörös
magyar bajnok, senior Európa- és világbaj-
noki érmes, judo szakedző (a Bem Általános
Iskola egykori tanulója) és Zámbori Bence
többszörös magyar bajnok, U23-as Európa-
bajnok (a jelenlegi felnőtt válogatott tagja-
ként vett részt az augusztusi világbajnok-
ságon) tartottak bemutatót. Természetesen
különösen nagy várakozás előzte meg Nick
Árpád Guinness-rekorder sokszoros Euró-
pa- és világbajnok erőemelő bemutatóját. Ő
most vett részt először ezen a programon,

de a gyerekek aligha felejtik el egyhamar
a mutatványát.

Dr. Zöllei Zoltán nyugállományú alezre-
des, a Magyar Közelharc és kézitusa Szö-
vetség 8 danos elnöke, tanítványaival a pusz-
takezes és fegyveres kézitusa különböző szi-
tuációból tartott bemutatót. A Honvéd Zrí-
nyi SE tradicionális kyokushin karate szak-
osztály sportolói ezúttal Hutter Tamás feke-

teöves mester irányításával mutattak be
egyéni és csoportos formagyakorlatokat.
A vetélkedők nyertesei a következők voltak:
1. Sándor Bence, 2. Fazekas Gábor, 3. Bene-
dek Marcell, 4. Blazsán Gergely, 5. Benedek
Martin.

BÜKI PÉTER NYUGÁLLOMÁNYÚ ALEZREDES

BÜKI BARBARA, KÁRPÁTI MÓNI ÉS

A SZERZŐ FELVÉTELEI
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