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,,Yárj ember szíve készen...''
December van, az esztendó egmeghiltebb nap
jaihoz éíkeziünk, a keÍesziyén€k számára me9.
kezdődött. a karácsonyt megéózó advénii dó
szak' Advenl, a vágyak kíVánságok dószaka.
Adveni |é|ekben Va|ó le készú és' egyrendkívÚ|
he|yzelré' ^4inden embe.ben felÍokozidik Vaa
m Varázs|atos' bzserg€tó' nehezen meg|ogal
mazhaliérzés' arn t egy mesésti1ko|izás Vesz
körü '

De miis d a Va|id titok ame|ymeg|áiásához
tiszta szeÍn, tiszla szÍv szükséges?

Jézus szü|e iésének'  jóvet €  ének Únnepére
készÚ ünk' Bárrnenny re s id]||ia ,szent Kará
csony éi'' a játékszeÍé sze|ídü|l beíehém istá .
iban' a mggszÜ|€t €it |s|on Fia azérl érk€zeil
kÖzénk hogyab| inbén és|é|e|emben éŐ ebu'
koii embert megmentse' adósságáii kiizesse,
sebeit bekÖtÖzze' A Íendezelen' lékoz|i éL'A'
lekei' kapcso a|okal ]óll rendbe hozni szociá.
Is' gonerációs prcb émák kÖzÖn útmltatásiadni'
TesziÍnindézl azérl, hogy ínásképpen é]ünk' Ez
a karácsony |lika' s ajándéká

Is len '  KÍisztusban az megje enI szereIe|é.
ben bízva é|lek' ha|1ak és kÜzdó||ek €zer év€n
á| Víg eszlendóke|Váróba|sorsÚ ósapá nk. Ebbó|

Wass Á|bgrt. Kalácsony| v6ls9k |.

Ba]oÍoÍdó' zimánkós lonyvósokbő

Gunnyaszló hl'zak kódÍongyokba búivá
koldus sza|yoÍban gondotlyojlénék'
Egy Vonát slpo| mésszé va|aho|'
Funadbn vész o| íák közr a han!.
sóhajláz éÍdó' csónd' VáLaho| másáz€
kísónohangon fó sil ogy ha6ng'
o yan este ez is csak' m nl a 1óbb :
o yan a su ine. nyldos kÓdszaga,
Pédia VaLahTj szénl lilokpa|áslban
csodál lakarcal ez az é]szaka'''I
Angya ok húznak a v á9 Ídrn'
Hnél hozzák. hTgy lóLdté ÉáL|l a béke|
M€gszÜ]€isn az Laazsáq' á Jóság,
ak 1 úgy vánunk: m€gszij|€lot végre]
Keres k Íégen bÖ csek és kirá|yok
papok kó lók és ko|dusok.
V] áqméqvá ló kTnferénciák
váÍják ]ótél és Íényes líjnusok]

a szeretetbó merítve é|ték tÚ]a némzet ha á
kÖze|i á||apotot' a háboúk degen megszá|ik,
hadiiogságok, ]áfo ányok, és vá|ságos időszakok
kÖzepette' csodaképpen' a ve e va|ó kózós
ségben álé het]ük' ez a szere1el Ö é|álbennünket
nra is' N ncs és nem is |éhel más a|ternaiivá]a
maaz embeí ségnek'. akáí h sszúk' akár nem'-
csak a2 am ekképpen iraio|l meg az Evangé.
]iu mban: ,,Me'1 Úgy szeÍene |slen ev |ágot' hogy
a o €gyszü|ólt Fiá1 adta érle' hogy aki hisz őben.
ne, e ne Vesszen' hanem órók éele €gyen','

Azéft iÍnádkozorn' hogy 2014 Karácsonyán'
bárcsak miné|lóbben, meg|ejl €nék €zl a l]tkotl
Egyben kéÍern a Ín l4ennye Alyánka| |öl
sék az Ünnepeike1csaádikórben otthon sze.
Íelleikke|' Va9y szerette któ táVo|' nrunká|ja
Ünn€púkel az őszinte m€gbocsáló, jgaz sze.

Aprolesláns táboíi e késztársaiÍn nevében,a
Bajlársi Egyesü|etek orszá9os szóvetsége Ba].
társi H Ír eve|érr€k minden kedves o Vasija s,á
mára' €zÚton kívánok nr€gh lt' békés és slen.
to Á dott KaÍácsonyiÜinepeket|

JÁkoB JÁNos DÁNoÁRT^BoBNoK
PRoTEsTÁNsTÁBoFPUsPoK

M ogóÍkrzefl ' Bámu|]ák bamba szém fo él
bamok cse ódok pászloÍok
TaLán von o yan is' aki |étérd€
s w|áml 6gyügyú |mál molyoo'
A]ászol'óLö lt|Egyog ogy cs |aq
nóhány anlya| és lyémsk ónék6,'
szg|ld.n szá|| az énok és a pára
szur|os ó|bT| a 'ényes é0re Íe|. ' '
Aáán a bamoka| ltalni ha]|]ák
A halna| m€gnyeÍge|i '6t ovál
é. rcboloB nyomán a szÜ.ké é|€1
mogy úgy' mind €dd g' megy tovább.
|\,|ln|ha .ém löíénl Vo na semmiséfr
lúereszlgélik veméikál a kandik:
k ÉLyok' bólcsok' kö|tók' hadvezérek'''
amÍ! lassan acsl ag is ka|szk
A &|d.só|é| zimankós lenyvesekbÓ|

Ködrcnqyokbanqunnyaszlanakaházak
s w€gnak vod|ó londjaik a at' .

Pldnho|' 1915 Kará*ony

Bütfu,|,,-,",,,



XX I l | . Katonanemzedékl Í a|á|kozo
Ujabb kézfogás
A Bajlársi Egyesü|etek országos SzöVel.
sége a HonVédeImi lúinisziérium lárnoga.
tásáVa|' hUszonharmadikaIka|ornma| íen.
dezle meg októbeÍ 16-17.én, az [,'|H Ba|a.
tonkenesei Bekreác]ós Központban a Kato.
nanemzedékek Ta|á|kozóját' A ,'Kézfogás a
hon VédeIméért'' ]eIszóVa| 1992.ben indu|i
rendezvénysorozat 23' éVe igazo|ja' hogy
az doo]óqiai' é|e|kori és sok más külÖnbség
e |enéíe' a haza szo|gáala minden kato'
nában közös eíény. közös ér|ék' Az ez éVi
ta|álkozÓ mottója| ,,A bék€ mególzéso nern
csak a Vi|ág. hanem mindén egyes embel
szemé|yes íele őssége rs''' A lgndszvény
íóVédnöke dr' Hende csaba, |v|agyalorczág
honvéde m m n]sztere' védnöke dí. Ben.
kő Tibor Vezérezredes' a H[,,l Honvéd Vezér.
kar főnÖke Vo|t' A meghíVottak közöil a
ÍVagyar HonVédség Veze|ői á||ománya me|
|et| szerepe|tek a Ludov ka zász|óa|) és az
A||isz|i Akadémia ifjú ha||gatói és terrné.
sze|esen a szövetség tóbb rn nt 100 tage.
gyesÜ|6|ének képv]se|ői'

Akéhaposta|á|kozóe|ső napján-az idei
esztendő kiemé|l évfoldu ó nak]sgyéb€n
- e|őadások hangzotlak gIaz | '  Vi|ághá.
boú hazánlél éíintő esemérygiő | az 1944'
oklóbeÍi magyaí kiugíás] kisél ellő|i és a
|\,4agyar K íá|yi Honvédség . ''A vi]ág iga.
za'' cÍmel k éídeme t _ embelmgntő kato"
náiró|' A lla|ca|i Ba]társi Daárda nagyon
szép kaionada|ai l]|án í lmvetí1és követke'
zeii az |' Vi|ágháborúró|'

A második nap az új he|yen Íe|áL|íio|t
BEosz Em|ékpark íe]avaiásáVa| kezdődöli'
Az ava|ó beszéde| DarócziFerenc ny' ezre.
des tar|ot|a meg' Beveze|őben köszön|Ötte
az avaláson megj6|en| dr' Benkő Tibor
Vezéíezledesl, Vozérkari f őnököt' Huszár
JánosVezélőlnagyot, az osszhaderőn€.
mi PaÍancsnokság töízsfőnökét' Piros otló
ezledesl, a v' szuÍrnay sándoÍ Budapes|
He|yórség Dandár mb' parancsnokál' Kis.
benedek sándoÍ ezledest' a Baatonkone.
sei Rekreációs Központ palancsnokál, az
[,,|H aaku ataiaktÍv á||ományÚ parancsno.
k| karának képvise|óil' a katona pá|yáía
készü|ő Ludovika Akadém]a liszt' és az
A|tiszti Akadémia a|tiszlje|öLtjei1, a SzöVel'
ségge| kapcso|atban á|ó baÍáti1ársszel'
Vezétek képv se|ő t. Köszönlötte a H[,4 Tábo'
ri Lelkészi szo|gá|at kato|ikus és proiestáns
iáboÍi püspökségek részéről rnegjeIent Va|.

|ásiVezetŐket, Vaaminla 30 éVes jubi|gu"
mukai ünnep ő Veszp|ém Légi€ró Zong"
karát'

A mú|t mé|tó megőrzése

Daróczi Ferenc em|ékező beszédében löb.
bek közöt| eImond|a' hogy egyo|yan em|ék.
hs|y Újjáava|ását |ar|ják meg' ame|y már
kolábban is |é|€zett az ijdü|ő parkjában' A
BEosz kezdeményezésére' 2001.ben a
ka|onai hagyományok ápo|ásának kiÍeje.
zéséként egy, úgynsv6z6tt''obsi|os'' ern|ék.
osz|opot á|]ílot|ak Íg|' a X' Kalonan€mze'
déki Ta|á|kozó lészlvevői köÍób€n' A had'
sereg ]étszárnának a íendszoNá toziatás
utáni nagyarányÚ csókkenlését köVetóen' a
létonai hagyornányózés jegyébon aÍa kér'
ték a lagegyesü|etekel' hogy órökílsék mgg
Vo|t heIyőrségeik, haderőnemeik' a]akuIa.

laik]é|ezésétés a még é|ő közösségek' ko|.
|€k|ívák á||í|sanak em|éket egy.egy ern ék.
oszIop, kop]aía' Vagy ern|éktábIa íormáiá.
ban ' Ennek a kezdeményezésnek az e|ed.
ményeként he|yez|ék eI a ]\Iagyaf Nép.
hadsorég csapa|ait megidéző újabb és újabb
íe|ikv ákal' Az évek solán a korábbi he yszÍn
szűknek bizonyL]l, gzéÍt a honvéde|rnitál.
ca vezetőinek egyélérlésóVgl és támoga.
tásáVal a|akull ki az Úi, nagyobb |eígl ínagá.
ba íog|aló BEosz sélány' ameyngk mon.
tén sorakoznak mosl fe| az éVénté újon.
nan á|lítoti em|ékje|ek' Az üdüLő kü ónbö.
ző he]yein kolábban' nem a szöVetség sze|.
VezBlei á||a| e he|yezett kegye|eii és Va||á.
siem|ékeket is beíogad|ákaz újonnan ava.
tandó BEoSz Em|ékpaÍkba' l,4iu|án ezek
az €m ékosz opok' em|ékje|ek márnem |esz.
ngkannyiÍa sz6rn €|őt|' mintkorábban, ezéÍt
csak remó]hstő' hogy il| az Újhe|yÜkön is

Baltárg1ká,!



íe|ke|tikaz Üdü őbeérkezőkíigye|mét, s nem
c.sak az dősebb nemzedékek idézik fel em|é.
keikei' hanem az őket kóVe|ő katonagene.
rációk is őszin|én Íejet hajtanak ]ll' az e|ő

|\,4 nt a lovábbakban e hangzott, a kato.
nai hagyományőlzés nem eIhanyagoIhaló
e|eme a nemzetiegység eíősílésének és
a táIsadaImi összelartozás'érzése növe'
ésének' Ívlegmu|alia, hogy az egyes magyar
emberek egy nemzeltest lagjai ,  de meg-
mutalják azl is, hogy részei egy tágabb
közösségnek amil EL]ripának neVezÜrk'
Hiszen a magyar nemzetV haros történe|.
me során nem csl]pán sa]át háború kat, sza.
badságharcokat VíVott, de geopo|itikai fek.
Vésébő|adódóan soha nenr keÍÜ hette el,
hogy bekapcso]ódjon a nenrzetek Összes.
séqét átíogó küzde|mekbe' m]nt pé|dáu a
napó eoni háborúba' Vagy az |' és ] ' Vi]ág.
háborÚkba' A magyar|ársada|om csak Úgy
tud meqíe|e|n]a XX|' század kihíVásainak'
ha tisztában Van saját mú|tjáva| és megől.
zi nemzet sajá|osságait' ku|túÍájá|' Ennek
nem e|hanyago haló részél képézik a
magyaí kalona hagyományok' AmÚll isnre.
íete és ápo|ása e engedheteten Íe|léle e
annak. hogyaz Eu|ópalUn ó lag]akénl a
magyaíság ne Veszilse eI azonosság.luda.
lát,  s ne o|dódion |e|nyomtaanu|a népek
nagy köz össégében' Ehhez ped g e en.
gedhetet]enü| szükség Van a magyar nern.
zeti hagyományok kuiatására, ápo ására és
bern!|a|ására a nagyközönség e|ótt. Iegyen
az népzene' néptánc' népvisee|' íz.Vi|ágés
é|kezés ku|iúra Vagy akáÍa ka|ona mÚ |'

A nemzet véde|mezői

Mi is ennek a katona mÚ||nak Vagyunk
részesei Dicső eőd€ink pé|dáián IeIkesÜ|.
ve Választot|uka ka|onai hivatást' a kalonai
é|elpáLyál' Hészesei Ietünk a |ödéneIom-
nek, m nl ahogy e|ődeink. TaÍlozhaltunk
m ka|onák, a magyaÍ |ör|éne|€m solán
kÜ önböző szóVelségi rendszelhez, e||éíő
ideo óg]ákhoz' é hettünk más táÍsada|m
beíendezkedésben, miakkor is a h Valá.
sunkal, a kalonai mivoLtunkal tekintve a
ínagyar nemzel Véde mezőiVolunk' s rnÍg
é ünk azok is Ínaíadunk'

A honvéde|eÍn ' a nemze|| és katona] sors.
közösségnekÜnknr nden másná|nagyobb
ügy Vo|t - és az is marad!, A BEosZ je .
mondataként pedig nem Vé eilenü egy' a
hitva|]ásunkat is kiíejező KÖ|csey idézeiet
Vá|aszto|tak a szöVetségei mega apíió kaio'
nák: ''A Haza minden e|ői|]',' Ennek sze|'
|emében é Ünk. do gozunk és őÍizzÚk a
magyaÍ ka|onai hagyományoka|'

Az avató ünnepség szónoka kitéÍt a |ia
la abb qenerációk heIyének' szerepének
ézéke|tetésére is' Többek közótt aa mond
la:,,T |eszlek az örököseinka hagyományok
és éítékek köVelésében' Tegyetekmeg min'
dent, hogy kaionahagyományaink a jöVő'
ben s lovább é|jenek' Vegyétek át tő|ünk
azokatatapaszta|alokat ame|yeket mi máí
rnegszeíezlünk a törléne miés fegyverne.
ml hagyoínányankmegórzésében'akalo.
nák társada mi e|ismeriségének nöVeIésé.
bén és a honvéde|em Úgye lránti|ársada|.
m lárnogatás nregszeÍzésében',,

Az avató beszéd Után' aje|en éVő Ber'
ta Tibor ezredes kato]ikUs táboÍi püspÖk'
á |a|ános heIynÖk' éso|áh EmiIaIezredes,
a protestáns táboÍi pÜspökség refornrátus
esperese' megá]dották'  feIszenIeIték az

A program egy k egnagyobb éÍdek ó '
désse| VáÍ| része a VezéÍkaÍi |őnök lájé'
kozIa|óia voLt' Benkő tábornok eImondta,

képessége re' és ÍeIaián|ásaiÍa támaszko
dik' Tehála nemzel hadeló íej esztése' egy'
ben a szövelséges haderó Íe]|esztését is
ieenll' számunkra a |egíonlosabb prioíitás
a kalona: megíe|e ően klképzet| á |ománnya|
kel rende keznünk'- hÚzia a|á Benkő Tibor

A kiképzet|séghez kapcso|ódv a a v ezér
karfőnök megern|ítetie, hogy a rnissziós szol
gá|al s kor.oy képessége| blztosÍt a kato.
náknak' Kieme|te' hogy nohaa honVéde mi
táÍca je en eg kö tségvetésének aránya a
GDP'hez képest nem érie|a NATo áta|
javaso|t értékel, nemzetkőzi Viszony|a|ban
rnéqsem ér|e kr|ikaa magyaÍhadeÍő|' m Ve|
- mint mondta- a katonák erőr Íe ü|, kivá.
lóan te|]esí|enek' ráadásu|a|e epíthetóá |o.
mány ] 2-13 százaléka te|iesít, i||etve 1e|.
iesítet| szo gá|alol kü|Íó|dön, am megha.
adjaa NATo.á|la elváltlízszáza|ékos éÍlé.
kel' BrüsszeIben pozitÍV pé|daként á||Ílják
más oíszágokelé a l,4agyaí Honvédséget'

]t 1l

hogy aVi|ágban' i||eive hazánkszűkebbtér
ségében zajló' nyugta|anítóesgmények pon"
tosan ráVi|ágítanak arÍa' hogy neÍn szabad
csökkenteni a Ívlagyal Honvédség képes.

Növekvó kö|tségVetés

K eme|te: szemé|y szer nl bÍzikabban. hogy
a honvéde mitárca 2015.ös kö|tségvetése
-ame|yró a köze|jöVőben dönt az ország.
gyű|és - eme kedn Íog az de összeghez
képesl' AVezérkaÍfőnókeÍn]ékeáetle a ha |.
gatóságo1 oíbán Viklor íninisáere|nök azon
köze|mú|tban tett nyi|atkozatára. rn szeÍint
'több figye|rnet ke íordíian alv]agyarHon.
Védségre,,' UgyanakkoÍ Vé|eménye szerini
a ''rea itás az, hogy hosszÚl éVek alatl, kis
|épésekben ehet megva|ósíiania nagy íVű
had |echnikai Íe] esziést' V ágosan kell ál.
n]' hogy a NATo.nak nincs sajái hadeÍeje,
pusztán a szÖVe|séqes országok kaionai

jeIenlettg ki a Vezé&aíőnök.
A Vezélezredes úgy ÍogaImazotl| Ín nden

századnyi; a szóVetségnek ÍeIajánIolt erő
a szemé|yi á||ományl lekintVe Va|ójában a
Vá|lások miatt400-500 katonát]e|ent-ter.
mészetesen a megÍe|e ő Íe|szere|ésse|'
Közö|E aa is, hogy a NATo je enLeg a gyoís.
reagá ású' gyorsan teIepilhető' mozgékony'
égi úton szá||Ítható. ]ó manőVerező.képes.
ségű aIegységekei részesí|i e|őnyben '

A VezérkariÍónÖki e|őadás u|án dr' Ben.
kő Tibor Vezérezredes. H uszár János vezé.
rőrnagy és Ke emen JózseÍ ny' a|tábornagy
eIismelésekei adiak át'

A xx ||' Ka|onanemzedék Ta á|kozó hVa.
ta|os részének bezárása ulán dr' Véqh
Ferenc ny' VezéÍezÍedes' Vo t VezéÍkari
Íőnök' a BEoSz Tanácsadó Testü etének
eInöke néhány szóVa ismerlelte VégheL
számo|ás című kón}^r'ét majd a nagyszámú
je entkező részére dediká|ta azt.

(BEosz.HU NoNVEDELEM.H!)

5BeJtóÍt' 
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-A 6eft9 negőtzése nen c'sa(a últg harcn
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XX[I. Katona Nemzedéki Talá|kozó

Eö|ryeim és Uraim!
Tiszte|t Bajtársak!

A Bajtársi Egyesiiletek országos szövetségének kivráló kezdeményezésére, |992

őszétól találkozlak a katonanemzedékek képviselői' hogy kezet fogjanak, és egymás szemébe

nézve beszéljenek a múlt tapasáalataüól, a jelen feladatailól és a jövőről. Az itt egybegÉlt

geneációk közös cselekvése és e cselekvésben egymás segítése hozza meg minden

alkalommal a felismeÉst: A köznbk lévó kt önbségek kicsik, gyökereink és céljaink

közösek, a benntbket összekötő kapcsok pedig erősek. Hiszen mi lehetne elósebb kötelék

magyarságunknál, hazánk szereteténél és védelmének mindennél előrébb való szolgálatánál?

A találkozók mindig változó mottója nem csupán az esemény gondolatkeretéiil

szolgál, hanem egÉttal mélyebb gondolkodásra is készl'el. A mostani talákozó

vezéigondolata a béke megörzésének fontosságát, és ebbéli személyes felelósségünket omeli

ki. Igen időverű ez akkor, amikor etnikai és vallási konÍlikfusok, a terrorizmus és az eröszak,

széteső közösségek és me$oppant társadalmi normák terhét viseli a világ.

Ugy gondolom' hogy a béke megteremtésének és megőrzősének alapja egy elórelátóan

gondotkodó, értékalapú és magas színvonalú teljesítésre orientált haderő létrehozása és

fenntaÍása' mely szilárd megtestesítoje hazánk erejének és önbecstilésének. A nagy

credményeket azonban a minderunpi aprómurrka sztili, az aprómunkát pedig néha egyedül

kell elvégeai. olyankor az önrnagunkban meglelt béke, a szemé]yiilket meghatározó

erkölcsi éÍtékek, a saját magunkkal szembeni elszámolási-kötelezettség válik méíékadóvá.

ofudonyi Géza írta Füveskön}vében: ,,llldi boldogság első feltétele az akarut dolgoztatása

egt cél felé, lcilbés nelbúl' Ianyhulds nélh,il. Mert a boldogstig eplik ne,,,e: a jól yégzett

mwka lftása, a siker érzése. Á munka,nutatja meg: mi az értéke az embernek Ha azon az

úton haladsz' amelyen a háladnól tökéletesebb enberek nyo|nai látszanah mi dig n,agodtqn

gondolhatsz az utad végére.',

Nagy írónk szavait megfogadva kell tehát közösen munkálkodnunk' s e munkában

megállrrunk ltem szabad! Most az I. Világháboru kitörése után szá éwel, csak

D BcltfrElhl,tr



nyomatékosítali lehet: Ne legyilnk lestek a sokat megélt eiődöktől, a bölcsebbektől kéIdemi'

nyomukban bátran haladhatunk, a fiatalabb generációt meghallgatva pedig talán egy új útla

talrílunk. ami a közös cél felé vezet'

Köszönöm, hogy e találkozó keletein beliil és a mindennapokban is aktívan tesznek a

magyal történelmi és katoÍtai hagyományok ápolása, megőrzése, a nemzedékek közötti

kötődés fenntaItása és elősítése érdekében. Kérem tnöket, hogy az itt kialakuló közösség

elejével' és az 9gyüttgondolkodás soún frlszabaduló új energiáikkal legyenek segítségiinkre a

honvédelem iigye éIdekéb€n végzett munká,nkban!

Régi keleti bölcselet, hogy a béke múvészetének négy fő alappillére a bátolság, a

bölcsesség, a szeretet és a barátság. Szívből kívánom, hogy munkájon onökben is e négy

erény, miközben majd gondolatokat csgÍélnek, és vezessen benni,inket is mindennapi

munkánk során, melyet a honvédelem ügyének szolgálatábal végzülk. Kérem, hogy az itt

átélt élménybeszímolók, előadások, bemutatók és kötetlen b€szélgetések lélekemelő

hangulatát vigyék magukkal és adják tovább szÍikebb környezetiiknek, hogy őket is segítse a

mindermapokban.

Erőt, €gészséget kívlánok tnöknek és minden magyar katonrilak|

Balatonkenese, 20]4' október l6'

.,'4 */1. Cá- .*,.1
Dr. Benkő Tibor Yezérezredes

Honvéd Vezérkar főnök

7Bqltóts1h/-!!



Kopjafa a híradóknak
Puskás Tivadar' a nemzelközi hííű tudós

és íe|la|áló szü|elésének ]70' é\,Íordulója
a|ka|mábó|' a hkadók munkájának eIisme.
réseként kopja|á1 adományozott az ,4H vitéz
szurrnay sándor Budapest He|yőlség Dan'
dárnak a Puskás Tlvadar Hkadó BajtáÍsi
Egyesú ei. A kopjaíál a h Íradók napián meg'
tariottkózponti Ünnepiá||ománygyűlésl köVe.
tően avattak fe| a Pe|őíi sándor |a|(anyában.

1844' szeptember 17.én szü|e1ett Puskás
Tivadar tudós, a te|eíonh ÍÍmondó Íe|ta|áó'
ja' Ta|á|mányai nagyban e|őseg Ítették a mai
modéln r€ndszerek |étÍejötiél, a te|eíon.
központ e|Vo mindmáig a|apvetően meg.
ínaíadt a komínunikációs rendszerekben.
szü|€tósének é\,.fordu|ó]án évÍő| évÍe azo.
kal a kalonákal és szakembereket ünne.
pe|jük' akk a hétköznapokban legtöbbször
|áthatat|anuI hajlják Végl€ íeladatukai, mun.
kájuk azonban eIengodhetet|én a ,4agyar
Honvédség működésóhoz_ mondta a híl-
adók napja aIkaImábó| megrendezott köz.
ponti Ünnepi á||ománygyű|óson Valga zo|.
tán órnagy' az lv|H Vitóz szurmay sándol
Bldap€st He|yőÍség Dandár |\'4H Hkadóés
Iníorma|ikai Fóközponl mggbízott paÉncs-

Kószöntqében szó|ta2e|mú|l időszak k e.
mg|k€dő eredménye]rő] ]s. A kü|íö di rnissziók
ío|yamatos hkadó'' iníorma|ikai b]ziosÍlá.
sáva| járóÍe|adalok rne]|et| résztVetiek szá.

mos nemzetkózi és hazai gyakorlalon, arne.
yeken lanÚbizonyságo| |ettek szakmai fe|.
készü|tségükrő és |ehetóségÜk nyÍ|1 isme.
Íeleik továbbfejIesztésére ' JeIentós eíed.
ménynek számít' hogy a mob]|szo|gá|la.
lóVá|tássa| jáÍó fe|adatoka| az ú) szeízódé.
ses paínolés a IöVid határidó e||enére is
sikerü|t zökkenőmon|esen és magas szín.
Vona|on Végíehajtani' Új képesseg a L|NKI 6'
arne|y éhetóvó tesz a GÍipenek és aíö|dj
iíányítás kózölti rejlie|es inforrnációtováb.
bÍtásl. A szomszédos országok közü| m]
vagyunk az e|sók, akik a L|NK16 képes.
séggeI rendeIkezünk' BÜszkók Ishg|ünk a
|V|obiI Híradószázad (Dc|V) erédménysils
is: az á||omány az e|mú|t időszakban siks'
resen le|jesÍtetle a NATo á|la €kénde|tgya.
kor|ato|' arne|ynek €íedményoként ma már
NATo készen é|i szo|gá|atol |át €|'összé'
gez|e a sikereke| Varga zo|tán ómagy'

A kőszön|ő után a kieme|| munkát Vóg.
zőkngk e|ismeÍéseket adoi| á| Vass sán.
doÍdandár|ábornok' a Honvéd Vezérkar Hír.
adó, |níorÍnatikai és Iníormációvéde|mi cso.
poÍtíőnökség csoportíőnöke' l\,4ucsl István
€zÍedes' az l'{H oHP HÍradó, |nfonrra|ikaiés
Inf omációVédeImi Főnökség Íónöke, Piros
ol1ó gzl€des' az l'{H viléz szurmay sán.
dor Budapost Hg|yólség DandáÍ rnegb ízot|
paíancsnokaés PristyákJános' az |\,4H V |éz
szuÍmay sándoíB!dapést H6 yőrség Dan.

dáí |\,4H Hkadó és |nfoÍma|ikai Rendszer.
Ílközponl paíancsnoka'

Az ünnepség ulán a ÉszÜ6vők áfuonu].
tak a sz(]rmay.dÍszkeíthez, aholPilos ot|ó
ezredes, megbÍzot| parancsnok' dr' Lindnor
llik|ós nyugá||ományú a|tábornagy' a Pus.
kás Tivadar Híradó Bajtáís] Egyesü et ölö'
kös tisz|e|e|be|ie|nöke és prof' dÍ' RajnaiZo|'
tán ezÍedes, az egyesület e nöke é|gp|€z-
ts az| a kopjaíát, me|yei a Puskás Tivadar
Hhadó BajtáÍsi Egyssű|et adományozott a
dandámak'

Bajnai zo|tán ezredes ünnepi beszédébon
hangsúlyoz|a: amikor az egyesüjet úgy dön.
tót|. hogy kopjaÍát erne|' az a cé|\/ezérc|-
te' hogyápolja a hagyományokal, megem"
|ékezzen azokró| a híradókatonáklól, akik
ggykoÍ szo]gá|tak, és iiszte etét íejezze ki
azoknak' akik mos| szoIgá|a|ol le|jesílenek
gbbsn a Ísgy^r'ornernben ' ''Az [,'|H viiéz szur.
may Sándor Budapesi Helyórség Dandár
szemó|yi á ománya é|en jár a I'lagya| Hon.
Védség nfofmatika há|óza|ainakfej|esz|é'
sében' ezért eset| a vá asz|áslnkar|a' hogy
a Pető|i sándor ]a|danyában á |íisuk Íel a kop.
jaÍát' az a|aku al Vszetőinek |ámogatasáVa|.'
_ mondla az e|nök'

Az ünnepibeszéd után JákobJános dan'
dánáboínok, píotestáns láboÍi pÜspők és
Ber|aTiboíezledes' a Kato ikusTábori Püs.
pökség he|ynöke megszente|te a kopjafát'
majd a dandár, a megh ívott a|aku|atok és az
egyesü|et Vezetőj koszoíul he|yeaek e| la|ap.
zataná| és PuskásT]Vadaí me||szobláná '

FoTóK: szABó LAJos zÁszLós

B.l.í,'|r/,L,!r



Erdekeink védeImében...
' .. avagy sikereink és bot|adozásaink a demokrácia útvesztőiben
A BajtáG Egyesü]stek szóVelségé az LJlTbb évekel lekinlve egy e||enl.
mondásos idószakot zár' amo y rem Vá asztható e a kÖú ót|Ünk zaj|ó
társada mi ío|yamatokti|, a kÖzszo gá at €gységes fg|Íog ásáÍa 1Ö lrénŐ
törekvésló ' Ebbe i esz|hetók sikorc nk ós gíedmény1e|ensége]nk'

A Íen1ieks1 e|'ogadva íonlos eÍedrnény, hogy az e |ogadoll szabá.
yozTkéíintik a nyugá||ományú kalonák' a kÖzaIka|nrazottak és kor.
máni'lis1N se ők' ||eve gény]ogosu t hozzátarlozóik e| smerésének rend.
]ó| az á|ta uk gényb€ v€hetó Ískreáciis szo|gá||alásokal' a rászoru óknak
nyú]thati szociá| s gondoskodási ÍoÍriák meghatáfozásál' Va|am n| a
k6g ye|€ti gon dos kod ás szabá yozásá|.

lo|entóseredménynékminósÜ| am€ yóÍ1a szÖVelség a paltner érdek'
vódeh szerveze|ekko| egyÜl| kilar|T. kÖve|kezstes ínunkál Ío]y|a|otl
. |rogy a nyugá||ornányú ka|onák, be|eélÜe a]álandóságos káloná.

ka|is'lóbbvonása ban, a apvslŐenmegöílaék jogosu||ságaikatés járan.
dTsága kat' A honvédekjogá| ásáró szó ó 20] 2' éV ccx öíVény (a lováb.
biakban Hjl') Íe|hata]mazása aapján megaLkototl íénde|el €kben' ]|e1.
vo ulasÍ1ásokban a tárca je enlős l gye mel fordfton a nyugá|ományú
ka1onákal éÍinlŐ szabáyokÍa' Hiszen ínára H]t. píeambu|uma is rögzl
li, hogy az országgyű és e ism€Íia ka|onaiszo gá at|a egyutl jálT á|do.
za1Vá|aásátós az azza|alányban álT srkÖ|csi, va|amin|anyag meg.
bscsÜés indokotságá!' a némzedék]szo idari|ás a]ap]án' Azeredmé.
nyok e|smerésé rne|sn' mnd]áltaz€| €jén e ke]szógézn Iném slke.
Íij t € éÍn ' hogy a nagyobb biz|onságol je|en|ő |örvényiszintű szabá.
|yozásban' a korább]akhoz hason|óan (a2 1996.os törvénylö| Ío|yama.
losan). fe|soro|ásszerű€n m€gloga|ma22ák a nyugá| ományú kalonák (á
lovábbia kba n b€ eá,.vs a já ran d Tságoso ka|) joga it' já ran d Tságai| ktztl.
!Üka rgndfokoza|. és egyenÍuha.vise és|' a nyugá ományúak s|isms.
Íésé|' akedv€zménygsé|kezési' ijdü és szo gá la|ás| azegészségügyi
9|á|ás|' s€gé|yszés|' Kmaradl altÍvénybÓ a nyugá|oínányÚ katonák
sgyszsr € ólépt€|ési|éh€|őségé - meyr€ más fsgyvsréseknéL' á rá]uk
vonatkozÓ ha|á|yos ltrvény ma ]s |éhe1őséget nyújl - és á sajá| működ.
|etésÜ dÓso|thon ét€sl|ésé'

AÍen|iékVa|ószlnű oka. hogy az s|őkészítéslo yámá|ábán n€m s ké.
rü|l6|logadtatni, hogya ka|onaiszogáal a közszo gáLattó|é télö é|él.
pá|yát. kÖ|o ezol|sége| ]o €nl. Ezt bizonyl|o|ta a l996.os csak alégy'
Vgros€kre Vona|kozT €gyunés iöruény is. mg|yn6k működési tapaszla'
a|al aapján 2001'b€n €'ogado|t kü|Ön jogá|ás |Örvény szabáyozza
aka|onák köl €|ozotlség€ t. joga]]ós járandisága t. Az a||érós| egkéz'
zé|Íogha|Tbban fe]szi ki a Ínás közszo gák|ó| €|téíő €gyedü|á||óan
m€gÍoga|mazoí''ó|éleín áíán is mégvéd€m'gskÜbenlétlÍogadá|om' D'"
más közszo|gá|alnem jár mssziókbán Vaó részvéle|é|, he|yó6égvá|.
lássa ' acsa|ádok éélénék (l €|sség rirunkah€|yé gyéím€k€k iskoá.
Vá||ása) iibbszóri Ú]rak62désóVsi hosszabb' rtvd€bb kű]önóéssé|,
hogy csak a loglonlosabbakat ornlltsom.

Nem kedvozen a holyzotnsk hogy a H ÉF,2006' éV,1ő megvá tozon az
érdek€gyozotés le|logása' a korrsK |ájékoz|alás m€ |€t' az érvsk otköz.
t €|ése. ósszérű kompÍom sszumok kÖ|ósehéyeíaÍórum ma]dneÍn csak
tájékozlalT j6 |égűVó Vá tozoll' Va|aÍne yest ezt e| énsú yoz|ák a tárca
képvisoóiV6 lo ylatott szakmaiegyszlelés€k' A szTvetség az e|őké.
szités lo yama|ában a tgíVezett]ogszabá|yokal megkapta vé|éÍnényé.
zésr€. de a solon óVó jogszabá| ya| kapcso atban le|tjavas ata]érué.
nyesitséró már csák a k hirdeten ]ogszabá ybó| ód6sÜ t,

A H EF gyakor|at]|ag ÍéléVen|é ké|sz€r ü|ésezst| napirgndékíé |€nd.
szeresen ]avas|alot kérl a Íóruín |agjaita kotó szÖVatségeklő|' ktztük
a BEoszli. mo y€kgl e|kü|déseótl a szöVe|ség egyeáeletl a Hosz'
HoDosz képviseőive] Hason|óan]áítunk é|a nap lend e|óttikérd'Á.
sgk benyújlásáná| s. A napnendi ]avas ata nk vaqy a nap rend e|ó|ti
kédések a l €Íü et |e e őseirészéíő|r€ndre mégvá|aszo|ásra ked|tek'
A |€ggyakrabban szeíép|ó nap rend e|ótl kéÍdésékvotakabérie egű
iuíatások' a szociáis szo|gá|lalások' az €gészségúgyie |álás' az üdij.
és kérdése ' A BEosz HoKosz ie en1ós orcdménvének 1ekin1hel'
iÚkaHonvéde mi |dósügyiTanácsínegórzésél' me|yen aszÖVelségkép'
Vise|ö rendszeres tájékoztalás1 kaplák a nyugá||ományú kalonáka|
fog|a kozia|ó kéídésekÍó|, de a vé|emények kiÍéjtésének ehetósége m'^|.
|etl' ezt a Íóíutrro1is inkább a tájékoztató je |eg uÍa|la a tájékoztató sze'

Fonlos eredmény, ame yben a jogszabá y,lefuezekő| tór|énő ílásos
Vé]eménymondási léhetőségéve| a BEosz is je|enlós szer€pél tó tótl be
aze]sínerés loÍÍnák Ínegőrzése, só1b]zonyos bővülése' A szÖve|ség
halározotl k]á|ásának köszónheió hogy megóraék az Aranykor Kilün.
telő cím' Vagy a szakÍnáie smeléseklek ntetében a HadikAndÍás.
dij.

A nyugá|ományú katonák megha|ározon lélí|ési díi e| enében gény.
béVehetika lek reációs szo qá ||atáso ka| (kedvezményes üdü|és)' ez a
|érőhe|yek |Üggvé'ryében' Balalonkenesén Íóidényben' e ó. és ulósze.
zonban ]3 éjszakál ]e]e'rt, igy Van ez Málraháza és Buják ese|ében is,
mig |r,,|á y csopák. Badacso'ry ábd leknlelében ez 4 napos |eh€lósé.
get biáosÍt a nyugá|oriányú kalonákés hozzálarlozó k pihenésére'

Az eíedínények kÖzö1t laíhaliuk száÍnon' hogy a kö|tségvetésben meg.
ha1á|ozotl e öirányza|' Va ánrinl kü Ön segé ykelel teíhére a lálca seqé|í
nyúj|h al a égrászo íu |tab b nyu 9á| ományú ka1oná k na k ' va|am int e |á|ásra
jogosu|l hozzáta'tozóiknak' ame|y álmene|i lámogatásl ]e|€nl a válai an
he|yzeték-hosszabb kórházi keze és' e|em kálvaqy halá eset- kiadá.

A|ápvelŐenazÚ]szabá]yozásbanismegínaradlakakegyee| i  gon.
doskodás 'olnrái, a kegye]e| minós Ílés lokoza]ai a katonail szte|e|.
adássa|lÓí|énő |eÍne|és szabáyái, a kóLtségléílés norÍ]á á Énde]el
szabá yozza a honVédségtó nyugá]|ománybá hé]y€zell kóza|ka|ma.
zo|lak' komán}1 szlv]se|ök kegye étigondoskodásá| s'

Az s1onlos á mególzÖtl e@dmények kózótt. hogy a nyugá|lományÚ
kalonák. a honvédé eín érdekében Végzefl |eVé ke nység sorá n - tobor
zás' koszorúzás. kegye sli gondoskodás-egyenruhá|vise héhek me|y.
héz á ]álca lovábbra s normászinlű lánrogalást b ztosl|

Az e|ínÚ|t döszakban ezaj]oí áíogóbb szabá]yozás, a szóvélség eíed-
ményés ktzíémÚktdésénskt€kinthe1óen s a|ént pédáka|ap]án-mé9
ha a|ácsonyább jogszabá y szn|rő|kinduva is- megórizle a nyugá|-
onrányÚ kálonák á apveló jolai| jáíandóságail'

Az éídékvédéh mu n ka vésztéségél képez ' hogy a szóvelség nem
|udtae]ém' hogy-Ínég azokban a he|yóÉégékbgn s€m' aho|műkódó
kalonái szoryézé|ek Vannak - á hé yórség m űvé ód ósi othon ok ne keÍü|
]enek bézárásra. anre|y az sgygsü|slek működéséb€n nagy|okú b]zony.
la|ánságol' kiszám llhalát anságot okoz' Ínég haréndézvényekné ezeksl
az ob]gktumokal € ózétss bé]e|€nlés alap]án génybé isV€hslik.

A sztvélség nem kézdéményez|€ idóben' hogy a ny]gá |onrányú kalo.
nák' és nyu9dÍ]as kóza|ka|mazoliakÍóÍuma ósszehÍvásra k€ i]jón, a iár
ca Vézeiő nek kózve||en táékozia|ásárá' az ér nleíekel fog a kozia|ó kér
dések megviialásáÉ' me]yíe a kózemú|lban sor ke |l'

A szóvelség éíd€kvédeLmi mlnká]ánakgyengeségéiis mulaija, hogy
egy egész kálonágenéráció' a]árandóságos kalonák szin|e |e|]es e9é.
szébén táVo| maradták az egyésü elektó ' néÍn s kéíü|l megla|á nia
hozzá]t'kVezélö ulál' éídekéik kópviss|etét. Hiszen ennéka Élégnek
nagyttbbségé más Vá asztás |éhétóség hiányában' á kalonaipá|ya klel
j €sü|ésé é|őtt, csáódonan' kényszerbőLkelüLt ébbe á he|yzeibe'

Azéldekvéde em nem érle e|, hogy aze|ső Katona NemzedékiTa á|.
kozón dek aÍá t 'Kéáogás a hon véde|mééd., jegyében, szÜ|elésiide.
ie'szo|gá|alánakidőszaka m aí aszemé|yeketmindenvizsgá|a|né|kü|,
a ktünlelésné] Vagya kegye ell m nösitésné ne részesüL]enek meg.

Gyengesége nk kózóltladhaló szánron' hogy érlhe|et en okok mialt,
a eglöbb tagegy€sÚ éíel' egyes ü eli lagságga| lénd e kező Bajtá lsi Egye.
sij|elek szóvelségé lészesü|l a |egk]sebb támogalásban'

A nyugá|ományú ka|onák és eláiásra]ogosu]1hozzáiadozó k halé.
konyabb érdekvéde|mére b z|osí|hal |eheióségeia kél nagy nyugá |o.
mányÚakal |ómóríió szóvelség inleglációjái Íe Velő tárgya|ások meg.
kezdése' A BEosz' a társszóvetségek támogaiásáva ' az e|mÚ|l idő.
szakban-a hiányosságoke| enére s-a apvelőeneredményesmunkál
végzea' a Íófumokon' a jogszabá yok vé|eményezéséné| határozonan
kiá |lanyugá| oÍnányú kalonákése |álásra jogosu|thozzála'tozóikéíde.
ke ért, ame ynek kószónhelően |egÍóbb mu|a|ó]ban sikerÜ|| megőrizni
a nyugá |ományú katonák és e|átásajogosui hozzálaí1ozóikjogaii és
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Elődök és utódok talá|kozása
szo nokon taÍtoiták a korábbl hadkiegé.
szílő parancsnokok ta|á|kozóiát' Vanyur
Tbor ezÍedes, az MH Hadkiegészílő és Köz.
pon|i Nyi|Vántartó PaÍancsnokság (lV|H
HKNYP) je|en|egi parancsnoka és több mint
harminc' egykoI hadkiegészítő paíancs.
nokkénl szo gá|ó nyugá|lományú katona és
számos meghíVolt Vendég Velt Íészl az
ünnepséggn'

Vanyur€zlédés köszóntő beszédében
o mondla, a Ísndezvény időponljának
vá|asztása lóbb szemponIbó| is jeIentős'
hisz€n szinlé egy naponiöbb eseményíő|is
megem|ékezúnkI

''1956. novernbgr4-én a szovj€l hadsg.
reg invázió| indílolt a rnagyar Ío Íada]om
|eveíésére ós tíz óWe| oz€|ótl' novemb$3.
án szűnt m€g a békeidejű hadkölé|€zéflség
hazánkban' |eszore|l az ulo|só sotkól€|gs
kalona' [/egem|ékozünk somkulas Imré
ezredes Úrra is' aki n€m csak ogyko had.
kiégészÍtő pa€ncsnokként szo|gá||a a hazál,
hanem nevéhezfűzódika szo|noki központ
épü|étében rnűködő' egy€dü|á||ó hadki'
sgészítési szakgyÚjtemény étrohozása is'
tisz|e|9tére ma €m|ék|áb|á1 ava|unk,' -íoga|'
mazot| Vanyur ezredes' [,4ajd iájékoz|a|ó
é|őadásában bsmuta||a az a|aku|a| műkö.
désót és'9|edalrcndsz€lát'

Az e|óadásl kövelőén Dl' HoÍVáth csa'
ba a|ozrgdss, a HlV Hedtórtén€|i In|ézel
ós lVúzéum (Hl/ HI ,4) palancsnokhe|yet.
l €se avaló bészédéb€n megem|ékezetl
somkulas ImÍe é|étélő| ás munkásságá.
ró|' Kiomé|l6' hogy kevés €mbBrn€k ada'
|ikmeg' hogy ogy közösség, amé|ybsn va|a-
ki é||e mindonnapjait' köz€| ggy éWd ánnak
ha]á a ulán emlókláb|áva|adózzon mun-
kájának' somkulas |Ínre lászo gá|ta kózós.
ség megbecsü|ósóre' hiszsn 1971-és tisz'
|i kinevezésélól 2013 dec€mbélébén békó'
vetkezet| ha|á]áig' löbb mintnegyvon éVgn
á| a közösség érdekeit szoLgá|ta'

Tanu|| a Kossuih Lajos Katonai Főisko.

|án' azínyi|V|ik|ós KatonaiAkadém a Baké'
ta és Tüzér szakán, majd g]Végézlé a V€zéí
karj tanfo|yamol is' szo|gá l a k]skőrósi 10'
tüzér €zredné|' majd szentosen, Kiskun-
fé|6gyháán' ceg|édon ós szo]nokon. 2002"
ben a Jász.Nagykun.szo|nok l,4ggyéi Had-
kiegészÍtó PaÍancsnokság paEncsnoka |ét|,
majd 2005.ben Vonu l nyugá||ományba' A
Gábor Áron Tüzéí Bajtársi Egy6sü|el tag.
jaként kieme|l figye|met 'ordÍ|o1| a hagyo"
mányőrzésre' €z6n be|ü| aíia|a|ok hazaÍias

HataImas €nergiáVa| gyűj|ólte a JeIszá"
molásra íté|t katonai szervezetek ' akkor
írég éÍtékt€| €nnsk íié t. tárgyiemlékeil.
Ez a|apoz|a meg a hadki€gészítési szak.
gyűjleméní, íng|y€| a megyoi hadkiegészítő

parancsnoksá9ok m€gaIakuLásának 50'
éüordu|ójára sik€rü|i megva|ósítania' €zze]
€gy régiá|ma vá|t Valóra'

Az evató beszédel követóen az lV|H
HKNYP neVéb6n: Vanyur Tibor ezrodos'
paÍáncsnok' a Hlvl HlÍV nevóbonI Dl. Hot.
Vá|h csaba a|6zr6des' parancsnokhe|yot.
|és' az MH 86. szo|nok H€|ikop|er Bázis
nevében: Nagy Lász|ó a|ezred6s, iörzsfő.
nók h6|yétl€s ás özv6gy somkulas Imré.
nó koszoíúzta msg aszakgyűjtemény bejá.
latáná|'é|evalott em|éháb|át-

Az em|éháb|a avatása után aVondégek
meg(ekintenék aszakgyűÍ€ményt' A"csak
az jöjjón katonának''.'' című kiá||ítás (sor.
katonaj gm|ékkiá||Ítás)' bsmu|atja a magyar
hadklegészÍlés l715 * 2004 kózótlitörté.
neté1, belokinlést ad a solkatonai szo|gá.
|at 136 óVóló|' atobolzáslörténgtérő|. Fon.
tos szeÍopet lö|l bé a 'Kalonai é|6|képek''
cÍmű á |andó gyűjtgmónyss kjá||Í|ás is' ame|y
a honvédségi pá|yázalokon lészt vgvő hiva.
tasos képzőművészek műVeil mutalja bs'

Dr' |saszegi János nyugá||ományú vezé.
rőrnagy szakmai segílségéVe| dr' Vógh
Ferenc nyugá||ományú VezérezÍedosI Vég.
he|számo|ás _ A koíszakvá|lás kalonája
című könyvének bemulatójáVal és dédiká.
|ássa| záru|t a rendezvény'

(HoNVEDELEM.HU)
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A Tábor] Le|készi Szo gálat Prolestans Tábo.
Íi PLjspöksége is|entiszleIelleI egybekó|Ött
ünnepségge em|ékezetl meg a szo gá|at
Újraindu ásának 20. éV|oídu|ójáÍó|a Ludo.
Vika kápo nában novenrbeÍ 3'án'

Jákob János dandártábornok. reÍoImátus
tábori pÚspÖk a többi közön köszönetel Ínon.
dot| azoknak a katonáknak és civ |eknek'
akik buzdí|ot|ak és in.ádságukban m nd g
s|en e|ő|| |usakodtak atábor |e|késziszo|.
gá a|ér| . .Mi nem azén Vagyunk. hogy
|egyÜnk, hanem hogy szogá|juk a katoná.
kal és csa|ádjaikal' mondta a dandártá.
boínok. Isten |e ke a kalonák közé hÍVolt
e|bennü|kel '  med szerelné szerele|ét és
kegyeImét az egyenÍuhál ö|ők gyermeke.

ire is közvenenü kilerjeszlen]'.. A lábor] re|or
rnátus pÜspök örömÍne| ]eIenlette be, hogy
neíncsak a lábol i|e|késziszo|gá at Vá |at

é|etkózösségel a katonákka, hanern rnára
a katonák s belevoniákaiábor |e késáegy.
egy é|ethe|yze|be' csa|ád eseménybe'

Az esemény után VarghaTamás rnondott
köszönlőt a d ísz|eÍemben' 'Dobó |stván, az
egr Vár Védője az Ütkozet e ólt á]ló kato.
náknak azt mondta: a VáI eÍeie nem a Vál
köVeinek eÍejében' hanern aVárVédők |e|.
kének erejében |akoz ik, . 'mondla a lon.
véde|m] |Vln sztéÍ]um param €nt  á  amt l
kála. Hozzáte|te: a szo|gá|at igaz erejét
aze mú l  hÚszévbe| az ad|aés adja,  hogy
együn gondo kodik és egyült do|gozik a iabo
ri |e|kész szolgá at és a N'4agyar Honvédség '

Az istenliszte|et szo|gá|atát a Lég erő

TAKACS V V EN
FoTóK: RÁcz TÜNDE
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Wathay-em|éknap és 25 éves évfordu|ó
Székesfehérváron
SzékesIehéíVálon' Walhay Ferenc egy.
ko V cekapitány szobÍáná|a Vár 1601'es
ideig enes visszaÍog]a|ására em|ékeze|| a
Walhay Feíenc Bajlársi Egyesü|et' Az egye.
sÜ|et á|laI szeívezetl, immár hagyományos
esernényen Ünnepi beszédet mondott Val.
gha Tarnás honvéde|mi á] am1 lkál' Bészt
Vett Bátonyi Pá| nyL]gá onrányÚeíedes' a
Walhay.csa|ád |eszálmazotlja, a VáÍos
a|poLgáÍnestere. Ke en]en Józse| nyugá|.
|ornányÚ a|tábornagy. a BEoSZ e nöke, a
BEosZ Közép.dunánlÚ ilég ó szeÍVeze.
ieinek és a székesíehérváron te]epü l kato.
nai szervezeteknek' a honVédeIem ügyét
támogató Városi ciViI szervezeteknek a kép.
Viselői' isko|ák Vezetőiés diák]ai. Va|aminl
sok érdekődő'

A mega aku|ásának h uszonötöd kéVfor.
du ó iá l  Ünnep|ő egyesü|etnek a megem.
lékezés kéÍolében -eIismerve a negyed.
százados levókenysége| _ zász ó| ado.
mányozott a DoniBajláÍsiés Kegye etiszÖ.
velség' Azász]ól BoboryZo|án' a szóVel
ség e|nöko adta át Befdó Gábor nyugá|.
ományú századosnak' az egyesü|et eInö.
kének, Ka|icz T borés KeÍlész zo|lán nyug.
á ományú eaedesek' az egyesü|etegykoÍi
eInökel je en létében ' A zász|óía szaIagol
kötÖtt a BEosZ e nöksége nevében Ke e.
men JizseÍ nyugá||ományÚ a táboínagy.

nyugá ományú ezredes ésaz a|apÍto lagok
neVében Kenész zollán nyugá| ományÚ
ezredes' Az egyesü el huszonöl éVes pé|.
damu|ató |ársadaImi tevékenységét szé.

a&

k€s|ehéÍVár |V|egyei JogÚ Város Önkor.
mányzala e|]smerő ok|evé||e jUia.
mazla' am€|ygt BrájeÍ Éva a po gáF
nreslel adott át' A He|yőÍségi]\/űVe.
|ődésiolthonban Io ylalódó Ünnep.
sé9en kegyeIetteI em ékezlek az
e]hunyl e ódókre' Az e|nökség meg.
köszönle alagok munkájál, a Í ssen
a apított Wathay'em|ékp|akelt 1' sz.
pé dányát Kertész zo|lán nyugá||o.
rnányú ezredes, 2. sz' pé|dányát Ka|icz
Tlbor nyl]gá |onrányú ezledes' 3' sz'
pé dányái Am gó György nyLrgáL|o.
rnányÚ a ezledes Véhették át' Ezen
kíVü emléktargyakátadásáVa köszón.
iék meg atámogalólknak, hogy segÍ.
ilk |öÍekVéseik e|érését' Az egyesÜ.
|et háÍom iagjának mUnkáját ém ék.
lárggya| és ok|evé |e ismer|e e| a
BEosZ e nöksége'
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Kiskunok Gábor Aron tÜzér őrnagy szülőfö|djén...
Aromániai Kovásznamegyelanacsaa2014 evét
GABoB ABoN em|ékéVvé nyiVánilotla Az éV
rendézVénye VeI tiszté|é9 a hós 1üzéniszl szü.
]elésének 2oo és ha|á árak 165. éves éúord!"
lója e|őn' 20]4' náÍc]us ] 5.1ő nÓVembéÍ hó.a
p g ]5eseményenem|ékeznékmeg GáborÁÍon
ésá kolócsapalánakaszéke yónvéde ém meg
szeÍVézésében vé92etl hőses levékenységé'
rő. AK skunha as KurucVitézek Nyugá|ományú
Honvéd Egyesú|el hagyományő|zó 1a9aza1á a
f e|ti réndézVénysolozáthoz kápcsolódVa szeÍ
Vezte meg 35 fő klbtaq Önkó|tséges kize|2000

A gyu|aÍehéryári' Íe]ede m és ez@déves egy
háziédékeknoglekintéséllán megi elődvéá|
l lnk  Hunyád János ,  H lnyad Lászó  F rá ter

Gyólgy és más 1ódéne m szeméLyek sir]ai, szar
koÍág]al e ótt' A kézdlvásárhe|yi'harcá| áspon.
lunkon'', a VacsoÍa utár acsopor|nak mé9 Vot
ere]e egy es1]VálTs.ézó sétáÍá és a hárTms2é
k]sóÍ megkósto]ására' Jú !s 31 én a Kovász
na l.'legyei Tanács s2ervezésében keÍüh soÍ
Gábor Aron eÍesz1vényi si|]áná az em|ékün.
nepségre. A sir körü| kop]afa.em ékerdót a aki
lol1ak ki. Na9yszámÚ lészlveVő kozrémÚkódé
sévé áváliák le|a románia Városok, kö2sé9ék
Váamnt néhány magyaÍleepü|és kózlÜk Kls'
kunha as válos á ta á |i1ot1 kopjafákal' A magyar
konzu| va|ami Íamássándol'KTvász.ámegye
tánáTsé|.óké és mások mégem ékezése Ulán
VáÍosUnkésegyesÜetÜnknéVébénm skoszo
rú1hé|yezlünk é| az emlékhe|yen'

Az Ünnepségel kÖve1ó napokban soÍa]ár1uk
a lÖiéne|m heyszineke1' KézdVásáÍheyen az
ágyÚónlő frűhe|y1' a széke|y kátonaképző isko
á1, á Nagyváradró odámenler Gábor Áron szob
tol álogalluk meg. sepsszentgydrgylestvéF
VáÍosunkldrténe m he yeirekmegtek nléseL]lán
la|á]kozlunkahe y nyugá ományú ogyesÚ e11ág
jaVa Fe|keÍes lÚk  GáboÍ Áron hós  há|áának
hé|yszinét Kőkosl is' MegkoszoÍúzluk Dó2sa
Gyórgy, a2 500 éVe kilön paíaszllelke]és vezé.
rének szobrát oá nokon. ma]d a NyergestelÖ
hŐse jnek  em ékheyo U lán  Ge|encén á  szen l
Lász ó lÍeskókal á V |ágórókség Íésze lekin-

telli]k neg Berecken az ágyúórtÖ szÜoheyé.
nekem|ékheye kÓVelkeztek aho| he|y balála-
nkka ' m nlegy 45 íóve kótelen bészógélés
se és VácsoráVa 2án!k a háromszék Gábor
Aron em|éklúra program]á1'

Az ólódik napon' máÍ hazaÍe|é rnenellek n.
1etük meg Nagys2eben mé tán EuÍópa hínj mÚze
Úmál éslólerél csoportÚnklöbbsége még csak
daíab]a ban |átla moslmegnézhellükegyben az
arad szabadsagszobrol s' Nem e|osziÍ baran.
go| lunkErdé]y l ó r ténem emékhe|yen.nemeó '
szor gyekezlünk balálj kápcso alrl k á|ákilania2
Ttlé|ó mágyarokka|. '9ye2 az úl ú]abbleéjthé.
tel en em|ékekel hozol1 lag]ainknak.

Szentendre CiviI Szervezete díjátadó
szenlendíe Város onkormányza1a
a sze.léndre Kossulh Lajos Ny!g-
diiask|Úbot la11ottá mé|1ónak áÍa'
hogy 2014.ben részéÍe iléjeoda a
szen1endre cV szerueze1e Di]ál'
A2 eLsmérésl  á  Vá los i ]nnépség
kerelében adlák ál A dí]alHorválh
Jenóné k ube nok Velle ál Verseg-
h.Nagy M kos pogárméslér lő| ,  Az
ünnepségen megje|enl a k !b Veze.
lősége és lagságának képv se ó is'
A BEoszéLnókségél EskÚdt LajTs
nyugá ományúezíedes. ae nTk kép.
v se l le ,  ak iegyben a heyik ubveze-

Gra1u|á|unk a magas szintű eIis.
méréshe2, lovább eredményes mun.
kátkivá.Únká k Úb mindé.lágjánák
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A béke nemzetközi napján
LLas készÚ|ődés Ío|yl a Bldapesl x|||' kerü.
ieli ',civi|ek Háában.'' Soía éÍkezlek az e|ő.
adásoka|e|őkészitő technikai szakembeÍek
és a ÍÓglinz.tn békeíenn|anói és 'egyver'
zete||€nőri kjál|í|ás| e|ókészító csoport lag.
jai. Fé| négytő| pedig a Vendógek is e|kezd.
lek gyÜ|ekezni'

Katonás ponlosságga| nyilollá mega ren.
dezvényl Ho|opné schfamgk KoÍné ia'
Budapesl x|||' k€fÜ|e|én€k a|po gáímosle.
re' lúegnyitdában hangsÚ|yoaa hogy a m n.
dennapi é|elünkhöz né|kÜ|özhel6tlon abéke'
soro|la a keíü]otben a civ I szeNezolok aktív
szeÍepvá |aása| és a kerü|et |akosságát
segÍlóegyesülel6k|eVékenysé9ét' Hang"
sÚlyozta' hogy az i|yen ie||sgű rendezvé.
nyeknek' megem|ék€zéseknek a kerÜ|el
mind.g is szÍVesen ac|oll |ghe|ősége| és he|y.
színl, és a jövőben is lámogalni 'ogja az i|yen
jelIegŰ |örekvésekel'

A megnyi|ótköVetó€n Hanuska [.4ik|ós ny'
a|ezredes' a Békeíenn|artók Baj|áÍsi Egye'
sÜ|elénekehöke o|vasla |ö|az ENSZ Íőtil
káÍának a béko nemzetközi napiát köszón
|ő |eve|él'

A Ba|assi Bá]inl Baj|á|s] Egyesü|et' a
Béke|ennlaÍlók Bajtársi EgyesÜ|elének és
a Budapest X l||' kerÜ|el Loká pa|dó|ák Egye.
sü|etének közös lsndezvényének na||álo.
ra, szekerés |slván ny' dandárlábornok kéí'
|eÍö|arneghíVotle óadókal e|őadásaikrneg'
|ar|ására'

Dr '  Koós Anna b]ztonságpo|t kaie|őa'
dásában löbbszöí hangsÚ|yozta: a béke
eIengedhetetIen íeItétgIe normá| m nden'
napi é|e|onknek' dg szó|| arÍó| is' hogy a2
emberek, a nemzelek gyorsabban lerem-
lenok koní|ik|ushe|yzetot a vi|ágban' ahe.
|yelt' hogy e|sősorban a békós mego|dá'
sokal kéÍesnék' A Vi|ág lú| sokal vár a nem.

zetkÖzi szeÍvezeleklő|' A nemzeteknek, a
régióknak ke|| e|sősoíban a békés Íendezés
|ehe|őségei| keresn és azokat megta|á|ni!

DÍ' |saszeg] János ny. Vezérőrnagy a
békéíő| szkeptikUsan szó|l a Íendezvény
részlvevőinek' Megíté|ése szeÍint, amíg
három ember é|a Fö|dön' abh'|kettő min.
dig vövelk€zni íog a haÍÍnadik e||en' A tiáboF
nok úr e|ismerően szó|l a békeí€nntarió
missziókban szo gá|atot le ]esíl€tt ésje en.
eg is le|jesi|ő legyveres teslÚ|etek és po.
gári doIgozók l €Vékenységéíő|' A napia
]nk konÍ ikt]']shoIyzeteinek keze|ési alter
natÍVáil' a némz€tkózi békés mego|dások
|ehelőségeil' de he yenkénta mego dásokm
Vonatkozó ké|ségeit is körvona|azla a ha||
galóság e őtl'

Dr Boda Józs€Í r' VezéIőrnagy a íendő.
ri béke|ennlaíó missziók te|jesílményei'
ró|' Íe|ada|aikíó| ás €redményeikrő| szó|l a
rendezvény íésztVevőinek' E|óadásában
hangsl]|yoaa az aklív munkakapcso|a1 Íon.
|osságáltevék€nységÜk során a más nem.
ze|iségű |egyvoíes teslÜ e|ek képVise|ói.
vel és a he yi akosságga ' Va|arnin| azok
vez€tőivo '

Az s|őadások so|ál d|' cseitei|s|Ván ny'
nagyköve| ',Vá ságkozo|ós az EurópaiUni.
óban'címŰ e]óadásazáíla' A nagykóVet e|e.
meáe az európai koní|iktusgócokal, az EUro.
pa mozaikosodásához vez6|ó nemzeti au|o.
nom |o.€kvésekel' szó|l az olosz ukrán
he|yze| kérdéseirő|és azok válha|ó íej|e'
ményeiíó|. E|emez|e a nyugal.euíópai á|la'
mok Íonlosságá| és szelepük Íonlosságál
az euíópai nomzs|közösség koní|iklusáinak
rendezésébor' zárszavában hangsú|yoaa
azl a meggytjződósél' hogy a2 e! rópa á| a.
mok és nemzolek jövő]€ csak az Euíópar
Unió kerelein beü képz€|he|ő e||

A prograrnoi érdokossbbé. színesebbé
l€l|e a Homo|a csabáné á||a fe|oVasolt'
a Íendezvényíe iro|l saiát V€lse és Gyóni
Géza:csak egy éjszakára címŰ kö|temé.

A rsndezvény számomra színes' soko|'
da|Ú és tarta|mas vo|t' amit e|sősoÍban a ren.
dezók ós az e|őadók szakmai Íe|készÚ||
sége, a kápot| inÍoÍmációk nyúj|oliák' A szak.
mai Íe|kószLj|tség me||etl meg ke|| em|íle'
nem a ku||uÍá|t he|yszínl ' amiérl kÜ|ön
köszöno|áx|||' kerÜ|€t Po|gáímesleri Hiva.
la|Vezetésónek és a Xl|] '  kerü|et i  Loká| '
patrióták Egyesü gtének-Va|amlnla]e]kes
megem|ékezők köze negyvenfős csoporl.
já|' akik közötl a rend€zvényen ]ó|éreáern
magam.

A megem|ékezós a he|yszínen rógtönzötl
'bekeíennlaÍlók és Íegyvezele||enőrök kiá.
|ításának', megtekintéséve| és kávézássa|
egyb€kÖ|ölt b4|aBi beszé|gelesekke| zárun.

Bajlársi Üdvóz|eneIi
KoMXÁ BÉLA
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Emlékezés az egykori |aktanyára
A meqaaku|ásának 50' é!,fordlr]ó]á| ünne.
pelő kaposvári Noszlopy Gáspár Honvéd
NyL]gál|ományÚak K ubja kézdéményezé-
séÍo avattak omléktáb|ál a Va|amiko kapos.
Vár] Hunyadi János' közismoÍtebb nevén
Füredi||' aktanya móg ál]ó kapuján'

A kozdomónyozóst Í€|kalolla a somogyi
rnegyoszókhgIy Válosvozotós€' VaIaminl
Puskás Bó|a nyugállornányú ozlodgs, így
ok|óbel 9.én ünn6p eseményíe gyű|hel.
|ek össze az egykoÍi ka|onai obje|dum he yén
a korábban itt szo|gá|a|o| le|j€sÍtet|ek.

A megem|ékezést a kaposvári ka|ona.
z€n€kar térzenéjél köVet6en P6|ó Lász|ó
nyugá||ományú a|ezredes, a kezdeménye.
zó k|ub €|nöke nyi|o|ta meg' majd Va€a sán.
dornyugá||ományú €zred6s' a |aKanyában
1963-1994 kózólt működólt raké|ás a|a.
kuIal u|oIsó paÉncsnoka gm|ék€zett meg
az objeklum lönénétéló|. A Város po|gáF
m€stgrénék köszön|őszaváit köv€tően két
emléktáb|á| lgd€ask|sa je|sn|€vők, m€ ygk
gm|ék€| á||Ílanakaz egykoli |ahányának és

kalonai sz€rvez€tgkn€k' A rend€zvénven
a c|V|lsz€Nszéték mg]|gt| á katonaiszsl.
Vezslek képvisgőiis msgje|entek. Az l,4H
64' Boconádi szabó József Logisáikai E'ed

Íészéró| l||yés zso]| aIszred€s' zász|óa|j.
palancsnok, a 12' jutailadaÉzázad íészé.
lő|Lóki Fersnc őhagyje|sn| még' mÍg az
lúH HadiegészÍtó és Központi Nyi|vántaÍ.
|ó Palancsnokságot Horváth Jenő őrnagy'
a kaposváli4' ToboÍzó és Éfu€kvéde|mi
Központ paíancsnoka képviso|tg'

Az ogykoÍi Füíedi ||' |aKanyaa67"osÍóút
mo||ol| toÍü|t o|' közk6|olű ngvét is gnnok
köszönholi' hiszon oz az út V6zot Kapos"
fürcdro. A aklanya ho]yón a2'50"6s éVok
o|ejón h6|ygz|ok o| a aku|a|okat _ elsősol.
ban id6igIen€s |ábori köíüLmónyek közöil'
Az 1956.os Íorrada|mat követó€n szovje|
csapa|ok táboronak itt, majd 1963.tó| kerü||
Vissza magyar kézb€ a t€rÜ|et'

Ekkor szü|€t6tt pár|. és kormányhaláro.
za| aÍról' hogy a Magyar Néphadselegben
is r€ndszer€sÍteni k€|| a harcászatiés had.
mŰVe|€li raké|ákat' Err€ a l €|adatra sz6.
mé|lék kiá kaposvá FÜlédi Il' |ak|anyát
is' és 1963.ban itta|aku|t még a 147' F€gy.
Voí Bázis' |\,4ggkgzdődl6k az ópÍ|k€zések:
ÉkláÉk' |egónységi épü|€|' ilodák és a
kiszolgá|ó |étesÍtmény€k' minl zárt kato.
na objoktum' Az a]aku at hhés ós hkhodt
Vo|ta kiképzéslőLés aÍogyo|omóL' 1987"|ő|
az egész száraÍö|di hadeíó égvéde|mi (és
tábori lüzérség i) íakétakész|eteinek táro.
|ása' utánpót|ása a 147. mozgó |égvéde|.
rni rakéta|echnikai bázis (lVRTB) Íe|adata
|etl. 1990.ben a harcászati.hadműVe|eti
rakéiákal eIVilték NyírleIekre' majd meg.
semmisí|ették' Egy ideig atáloLókban |é9.
véde|mi rakélák Vo|tak' A fo|yamatos át.
és |eszervezések során a szemé|yi á||ornány
|étszáma fo|yama|osan csókkent' majd az
a|aku|alo|' me|y ekkoÍ 147' ZaranyiLég.
Véde|miés Rakétachnikai Bázis néVre ha|l
gatott' 1 994.ben le]számo|ták'

FoTt: PUsKÁs BÉLA
NYUGÁLLoMÁNYÚ EZFEDES
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Szem|éljük közösen a mÚ|tat
A ml nemzedékünkíe adata'
hogy ínegszü|essen Végre
egy nemzet, ame|y kózösen
tldja szem|é ni mú|tjál, együtt
tudja é|niaz é|etéi és a meg.
maradás, i etve a bo|dogu|ás
Úlján járhal - mondla Hende
csaba honvéde mi ín niszteÍ
ok|óber 17.én pénteken a
főVárosban |éVő Barabás.Vi|.
|ában tar|o|t tudományos
em|ékÚ|ésen'

AbecsÜ|elÚlján' Páncéo.
sokkaI az é|e|ért' ''Koszorús
FeÍenc' a ho]okaUsz| hőse.'
(Tom Lanlos) címme ren.
dezet l  em|ékü ésen Hende
Csaba azt mondia: nra egy
magyar kirá yi ho nVédtiszl
íé em ékezÜnk, aki egy rend.
k ÍVü| nehéz. ,,é|é re á i|ottpi|.
Ianalban'' VégíehajlolI ogy

A rn niszterszól| arró|is, hogy a
rnú||on már nern lehel Vátoztatn '
Viszontrnegismehető és meg s élt"
he|ő ' 'Meg srnerhe! ük és rnegérl'
hetjÜk' ha Vannak e köte|ezetttör
ténészs]nk, kik ismerik a s2akmá.
jukat' édik a kü|detésük sÚ yá| és
mogtoszik' Ín I msg ke||ienniÜk''-

Hénd€ csaba szavai szeÍ]nt a iöF
téno|6mludoÍÍánynak'e| ke|| rn(]tal
nia a jó póldákat' azoknak az embe.
|eknek a törlénelél. ak k a |sgn6.
hezebb idókben s le jesít€llék a
kö|e|ességüket' még akkor is, ami
kor ez haá|os kockázatta| jár|' ''A
VégeIszámo|ásná| eImondhaljuk:
nem |r.rdták rnegrnenten a hazál' de
meg |ldtak menleni sok.sok embeÍ.

o|yan parancsol, ame]y nem Vo|l Ínagáló]
ér|etódő' s ami komo|y szeméyes kocká-
zatia| járt. Emialt százezíek é|e1e nren€kü|1
rneg - |Úzie hozzá'

HangsÚ|yoztai ]944a rnagyallörténe|em
egyik|eggyászosabb esaende]eVo|t, csak.
is a |egnagyobb katasz|rófákhoz- 1241.hez
és 1526'hoz- mérhető' o|yan éV Vo|l ez'
ame|y a rnaga száz. rneg százeze| ha|á.
|áVa|' deportá|ásaiva és hadieseményeive|
a nemze| minden közösségének, sől min.
den |aqjának qyökeresen megvá|toáatta és
áta|akítolta az é eiét' ''o yan év Vo|| ez' ame.
yet együtt é lünk ál, mégis darabokra tör.
le a magyaÍ nemzelet'' mondta a lárca.

é|etet' s ezze|sokka||óbbe| tettek közös
mégmaradásUnkér|' minI akkor e eheiell
vo|na képze|ni''- mutatot| rá a miniszter'

Az ü|ésen az érdek|ődők e óadásokal ha |.
galha|tak meg a többime |et| arró|' hogy
m |yen szerepgVo|l KoszoÍús Ferenc VezéF
kariezredesnek a ÍóváÍosi zsidóság depoF
tá|ásának megakadá|yozásában' i||e|Ve a
korró ' a náci megszá| ásíó , és az an|iía.
s szla rnozga|makíó|.

E]óadásttarlott mások mo €tt BonhaÍdt
At|ia ezredes' a H|V| H|ÍV Hadtör|én6|mi
Levé|tár igazgalója' |t,4' Kiss sándoÍlörtó.
nész. Va am n| Horváih Atli|a' az ELTE
docense;a eveze|ő e|nök Hélhe|yiM kós,
az t]NEsco Í\/agyar Nemzeli Bizollságá.

FoTT: KFAS2NÁ .N EHBEBEoZKY |\,4ÁFLA
(HoNVEDELETV.HU)
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Holokauszt 70.
Nagyká||ó _
Nyíregyháza
A Ba|assi Egyesü etnek a Ho|okauszl70'
éV|oíd',r|ójához kölódő megem|ékezés-soío'
zala Nagyká| óban. írajd Nyilegyházán |o|y'
tatódotl' Nagyká óban, a zsidó lemeióben
eín ékköVekel he|yeaünk e|Barna András
egykori munkaszo|gá|atos, ho|oka!szt{Ú|é.

ő sírhe|yén' A temetőben
Barna András unokája ka|a.
uzo|t bennünketés beszé |
a csa|ádi hagyományban
é|ő eÍn ékeirő|'

lJtunka1 fo|ytatva' Nyíl.
sgyházán a6' Katonai |gaz"
gatási és Érdekvéde|nr |Ío.
dánálíogadot1 min ket házi"
gazdánk' Tóth SándoÍ
nyugá||ományú ozrédes, a
Nyír Honvéd Egyesü|et
e nöke. a BEosz |égióVe.
z€iője' Az irodá|ó a meg.
ern|ékezés he yé|e, a zsi.
nagTgába gya|og |o|ytattuk
utunkat. Tóth Sándor. ak
a heyi kalonai hagyomá.
nyok és a ho|okauszt kato.
na vonatkozása nak avatot|
kuta|ója' kószön|ötle a m€g.
je|€nteke|, majd megtanol
Iam69€m|ékezését' E|őa.
dásában Vázo Ia Nyíregy.
háza zsidó |akosságának
tórlóngtét a kezdetgktő|
1944.ig, embeíle|en e|pusz.
tÍtást]kig, s kitéítazsinagó.
ga lörlénetére s' Beszédé.
ben €m]ékeae€t aÍa, hogy

egy e]emberte|enede|| korban' a deportá.
|ásokban, kivégzésekben |eVékenyen Íész|
VeVó honfi|ársa n k me||et| számosan megő.
rizték embeÍségüket. Nyíregyházán s vol
tak segíló szándékÚ humanislák' kózlÜk
embslmenlő kalonák s' ők a Vi|ág |gaza
k |ünlétésbon íészosü l6k'

A programnak mégÍé|é|őén. a msgem|é"
kézóst köVétőon a Ba|assi Kólus kóVolké"
zglt' em ékműsoruk mé|y éízoIm6kotVá|.
lolt ki, e|ki.sze |emi azonosu ás tük|öző.
dötlazem|ékezőkszemében' A közösebéd
e|Íogyaszlása után a Vol HEI,'|o.ban ta]á.
koztunk a nyíregyházi bajtársi egyesü|etek
tagja Va|' megha |ga|iuk a he|yi kórus nagyon
szép |' Vi|ágháborús katonada|.összeál|í.
tását' Tó|h sándor egy szép em|éklárggya
ajándékozoti meg bennü nke|' szekeres Ist.
Ván nyugá||onrányú dandártábornok' rneg.
kószónve a Verdég á|ók kedvességé|' a
kórus |' Vi|ágháborúsem|ékmL:jsoÍának DVD.
jéi ajándékoz|a a ház gazdáknak'

A terve]nk kózö|| ugyan szerepe|t Nyír.
egyháza neveze|essége nek']ó hírű Vadas.
paÍkjának msqlátoqa|ása ]s' de err6 az idő
róv dségé és a koíai söté|edés miat| n]áÍ ngm
keíÜll sor'

Köszönjük balátainknak' Tólh Sándomak
és a NyÍí Honvéd Egyesü|etnek a szép
napol,

17Bstt}í'rsI



.magyarság igazai,
umanista katonák .

A megmgntst|sk 99y csoport|a' a 107/38. munkaszo|gálatos százac| lag|a|

Horuálh Ká|mán százados a háborÚ idején
a V||. hadtosl munkaszo|gá|atos €|őadó-
jaként írla bo novót a humanislák arany.
könyvébe. Boísod HoV6s, Nógrád és
Gömöl  mggyo |Brü stón' a némsl m €g.
szá||ást köv6tően. kihaszná|Va a hadÜgy
kormányza| munka6rő'gazdákodási ren

ds€té|' Véq gjárta a ge|tókat és minden | .
tás' akadáyoz|a|ás €|]€nérs soÍoz|a be a
14 70 óV között]zsdó féríiaka| a munka.
szo|gá|alía' Tudatos' kockázat|ó| s€m mBn.
tssl€vékenyséqétaz az e|VVezére|te hogy
'aki dőt nysÍ ó|ot€t nysr''' Az €9r g€|tó.
bó| má]us Vógén min|ggy ké|száz €mbsÍt

sorozolt bo a korhatár a|atli' i||otvo ÍoLe|li
korosz|á yokbó ' T szaíü rod|ó| minlegy hat
Van korosztá|yon kÍVü|isz€mé|yt eme|t ki
és jut|a|ot| s|a]o svai e|osz|óh€lyre. A diós.
győri gettóból rn n|ogy 4500 Íőt soÍozotl be,
és az emberm6ntó t€Vékenységél rnég a
cssndőtség s€m IUdIa rnegakadá|yozn '

FersncíaIvy Ká|mánKelenhegyl Emll Kká|y Bé|a

S*
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A osoncigetlóban tú|iáit a hírhedl ZÖ di mentetije nek s abban az éVben kapla meg
N,4dior  e|obo c,erdo ' ' . rdd sS s laz"dos d ' 'v  Óg|ga7é e| l rFÍes| s 'oorc7Á.pad
eszén is' A több ezer besorozotl zsidó mun kÓz|ársasáq e|nok 1 996' június 24.én, még
kaszT!gá|atos ajoIsvaiés a gombospusz é etében dandártábornokká épielte e|ó'
tai munkaszolgá|atos e|osztó he|yekíe A megmenletlek egy csoporija' a 107/38'
keÍÜ |, Így a depor|á|ás a|ó kVonva őkel. munkaszogá|atos század iagja
e kerü|ték az auschWltzi ha|á|lábol meg' Az embermentésben ievékenyen ve|
semmisÍtó kemencéil' A megmentetl embe' lek részl a fronlon szo gá ó csapat|isztek
rek há|á]a nenr maíadt e ' 1994.ben löbb s A szíVükre ha|gatva segíle|lék kÓÍnye.
alka|omr.a|Vo t Vendége |zrae|ben é|ó íneg. zetükben a,,ha ára ílé||,,, ÍegyveÍ né|kü i

Katonák, akikre biiszkék Vagyunk

Fsz.A'émbeÍménlő Béosáis'
rcnd|okozá|

Ázembérmenlés v||ág|gaz!'
he|yginé e|ismerés

ÍnUnkaszo|gá|a losok é|etél '  Ke enhegy
Eín l szaz ados a 1 8' könnyű hadoszlá y h Íí'
adó parancsnoka két nrunkaszo]gá alosl
Vei| Ínaga me |é s őrködött é etük |e ett a
háború Végéig' K Íá|y Béla VezéÍkaÍiszá.
zados, az 56-os nemzelirparancsnok, a
fron|on tÓ lÖi| dejea|a|l minlegy200mUn.
kaszo|gá|atos é e|kÖrÚ nrénye nek javí|á.
sáVa ír|a be nevéi az eÍn be rmentők közé '
FerencfaIVy Ká|mán hadapród őrnresier
egy e |átó ÍészIeg né| doIgozva tűzte rnaga
e é a cé t '  hogy annyi  é e let  men| meg'
amennyt csak |ehe1'  EmbeÍszámba vei
le a aku ala zs dó munkaszo|gá]aiosai' ra
lokat szerezve segítelte e|ő bu]ta|ásukat,
sz ökésükel .  A ny as uÍaom ide ién meg'
lagadla tartózkodási heIyeik kiadását'
KöVelle a ha|á|meneteket és menlelte ki

onnan a ha á|ra Í|é|tekel ' '4entelt é|etekel
a bUdapesli get|óbó|' fégyVeresen Védte
meg a Í\/Unkácsy |V4 há|y Utcaigyermek.
otthon akóit' ÍV nlegy 2000 em ber köszön'
hette é|ete megmeniésé| a hUrnánus gyön.
gyÖsi katonának'

[/a a |Öbb m nl700 magyar,.Vi|ág |gaza,'
között 50 60 íő azon kaionákszárna akik
Le]kiismerelük paÍancsának engedemes.
kedve meg maradtak em bernek az embeÍ.
te|enség ideién' ['{a löbbüket isme k szeÍ
te avi|ágon és Vannak közötlúko|yanok is
akik még a magyar táÍsada|om ' a kisebb
közösségek eLőll sem smer|ek' A BajtáF
sl EgyesÜ etek oíszágos SzöVelségének
tagszervezelei között vannak o|yanok, akik
ápo|ják a Vi ág gazáVá erne|kedett hósök
em|ékét, Ern ékjeLeket á ítanak száín ukía'
kisebb és nagyobb közösségek e|é pél
daképÜ á||ítják őket' Ez a cikksoíozat is
ebbe a sorba lLeszkedik a holokauszl T0.
é\,,ÍoÍdU óján'

TóTH sÁNDoR NY' EZREDES

1' A|másyTibol Íóhadragy sopÍon ]987' p.sá'ddlbk.
2' Appán Ká|nrán l' Íóhadnagy NágyváÍad 1987
3' Ba|ázs JTzsot ha|áíVád' lőtöÍm' Budao€s| 1998
4' Ba|ázs JTzsoí sztkttt honvéd BudaDésl 2000
5' Ba|ogh EndÍ€ hadnágy kmsz, szd' pk' Budap€st ]967
6' BáL'nrann Józs6l szakasaozoló Gaánta 1999
7' FÜooLajos kmsl'sd'Pk Észa|.Erde|y' Ga|cia 1992
8. G|dó'a|Vy L4os K|sK^ pk' Budapesl 1997,posáázds
9' oombayJonó lÚórzsÖnn€s|or Nagybánya 2003
10' Gó€éy Guidó lóhadragy Budapsst ]997
11' Gyü.k oíó honvéd Budapgst ]998
12. H€Vesy Dézsó szókÓtt honvéd Budaposl 1989
13' HoÍáih Elok szrktt| szpk' Budap$l 1965
14'NoNáihKámán százados lvisko|c'Észak.Mo. 1994'oosá'ddlbk'
15' Jákáb zo|lán l' ómosto' Budap6s! 2aO2
16' Kaba l\4áÍlon oNos szá2ados Budapgs! 1982
17' Ká|ló FsÍ6nc a|ézlédés, íő€sP€És BldaPosl 20o5'po6zl' €zd5'
18' Ke|€nhggyiEmi százados K6|é|i|rcnt 1995
19' KéPos.HaÍjay András százados Dunánlú| 1992
20' Kiá|V Bó|á százados Kg|€|ilront 1993
21' Klss Bana 1' ómrésl6Í msz' szd' pk' Ko|€|i|ront 1968
22' Ko|rÉdy Lász|T oívos zász|ós Budap6s1 1989
23' Kovács Józsof hadnagy. kmsz' szd' pk. Ké|ét|Íront 1986
24' Kóvési Jonő po|gári a]ka|nrazol Budaposl 1 993
25' Kődjs]Anla| hadiagy' kmsz' szd' pk' Magyarország 1966
26' D|' KÍaic]Ká|Ínán 6z.édes BudaPosi 1995
27. Kubiny]zo||án a|hádnágy' kmsz' szd' pk' Ké|€liííon|, Mo' 1990
28' Má|yás MikTs honvód' línok Budap6s1 1998
29' Moixne. |úiháy százados' kmsz' szd' pk' Gytr 1999
30. |úíavlk JTzssl Íő|órzsőÍnrslér Budapesi 1 994
31' Nagy viLmos V€zé|éred€s X6|élil'on|, Mo' 1965
32' Nemos.Takács Lajos ny' a||ábonagy Budap6s1 1985
33' ocskay Lasz|ó százados' kmsz' szd' pk' Budapost 2oo2
34. Ozo.aylmrc ezredes Budapost 1986
35' Pé|Íovics Lász|ó oruos ómagy Budapesi 1985
36. P]||élJ6nó t' |hdgy, kmsz. szd' Pk' K€|slifronl 1992
37' Puppi]gnác ezr€d€s' kmsz. zpk. Mohács 2003
3a' Bevieky]mÉ a|ezredes Nagybánya 1965'posá!ör9ry'
39' D|' simon Ba|ázs oívos éz@des Budapes| 1992
,l0' s|o||áÍ Béla hadapród öím€slff Budapes| 2003
41' szabi AQád katonaoÍvos Lengye oíszág 1970
42' szabó Ferénc Lalos t' zászis széksáld ]995
.|3' szabóGyu|a i' őrm, kmsz' szd' Pk' GyÖígyÖs' Budapgst 2004
44' szábó |míé őrnagy Budápest 2003
45' szócsénv Ania sz€kgírd 1995
46' Teimánn Józsei t' lóhadnagy szamosújvár 1999
47' ThassyJenő |óhadnagy Budap€st 1999
48' Tonél||sándoí oryG hadnagy Budapest 1998
49' Tóth Jözs6Í hadaplód őmgslel Ko|ozsv* 1994
50' Wágnorcyu|a |. |Öín, kmsz' szd' pkh' Budapesl 1993
51' zmándiEfoin hadnagy' |égV' pkh. Budapesl 1994
52. Zsillezsigmond szjzados Budapssl 2000
53' Zso|dosAndor sziÉdos. kmsz' 9d. Dk' zomboÍ 1965
54' Feréncz|a|Vy Ká|mán hadapíód őm' Budapesl' Gyöngyös 19a8
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Nyu gd íjasok ta|álkozója Hetényegyházán
Az ,4H Anyage||áló Bak|árbázis hetény.
egyházai bázispaíancsnoksága a köze|'
mú|lban rendeae még az immálhagyomá'
nyosnakteknthéló nyugdías1a|áLkozóját' A
,4agyaí Honvédsfu mindig is tölekedelt aía,
hogy nyugd0as katonái és köza|ka mazott'
jaisoha ne érezzék azt' hogy aktív szo|gá.
|a|ukat és m!nkaviszonyukat köVetően a
katona] szerveze| ''eIengedte a kezükel',-
Enneksze||emében a he|ényegyh&ai blízis
is éVrő| éVre meghíVja nyugdíjasait egy köte|.
Ien' jó hanguIa|ú ta|á|kozóra, aho| |ehe|ő.
séget biztosí| baái beszé|gelésekÍe a Vo]|
és je|en|egi á||omány részére'

A ia á|kozó| BugyiAndÍás a|ezÍedes' az
a|aku]á| palancsnoka nyitotta meg' aki
köszön|ót|e a megje|en|ekel' rnajd P]ntér
csaba őÍnagy tartott lájékoztatás| a bázis
ig|énélő| és a |€gfontosabb szakmai íe.
adatokÍó ' Ezl követő€n béjáÍtáka báz]st'
bemulalták a kaaku t he|yzé1e1' A2 ogy.
koí munkaiársak nagy örömmo| |álogal.
tak vissza korább] munlah€|yükre' hogy ío|.
idózzók a lógi€m|ókoket, ta|ákozzanak a
je|en|egi munkaláísakka| ós a még aktíV, Vo|t
ko||égákka|.

ForTr Puszrar VTKToF

Tízéves da|osok
2004' októb€r 7.én' 12 íőVe a|aku|| mog a
Í!|arca|i Bajtársi Egyesü|e| Da árdája' A mai
da|árda tagjai a |ÍzéV6s éVfordu|ó a|ká|mábó|
bénsóség9s' jó hanguIa|ú ínégem|ékézést
lanottak a civi| szeíVezotek Házában' A iubi.
|eumi íendezvényre meghíV|ák a Da|árda a|a.
píióit is' akik é|elkoíuk' egészségi á||apoiuk'
vagy egyéb okok miai| már kivá||ak acsa.
palbTl.

E őször Fehér János, az együttes meg.
a|akÍtását kBzdemény€ző e|nök kószöntöl'

te a megje|en|eket' majd Ba|ogh |t'{iklós' aki 2013 nyaÉig vo|t a dalár.
da V€ze!5j€' éÍtéke|te az e|múl évek munkájál' |||ésné BeneJudit,
akihal éve s€gítiegyütt€sÜnk szakmai munkájái' e]mond|a' hogy
a kezdeti nehézségeket |ekiizdvé' sokat Íéj|ódött és eÍősféríikaF
lá vá|t a kóÍus' Samu Zo|tán, a da|áída je|en|egi Vezetóje em|ék.
|apot és a 10 éVet összeíoglaió he|ylörténei kiadván}.l adott át
rnindenVo|itag!nknak' BaÍáti beszé|getésse|, a régl da|ainkfe.
e|eveniteséVe| és a születésnapi torta elÍogyasaásava| zár|Uk a szép
esté. 

KoRts|
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Ki heIyezett ügyfé|szolgá|at TáborfaIván
AZ [l H Hadkiegészitő és Központi Nyi|Vánlar|ó Parancs
nokság (HKNYP) ]' Kalonai |gazgatás Közponlja kihe
Lyezett érdekvédelnr Lfogadónapot taltott Tábo rÍaIván.
A Pesl Ínegyei te|epülésen é]ők gényei a|ap]án Juhász
Gábor, a P|atthyJózseí Baitárs Egyesü el e nöke khe'
yezett éÍdekvédehi íogadónap Íneglarlásála kéne |e|
az [,,IH HKNYP 1' Kalonai |gazgatási Közponlol'

A gondoskodási körbe taítozTk lÚ nyomó többsége
nyugdíjas igazo|Ványok cseréje, a csa|ádtagok az lúH
Éges7"Ág':gyI Kö7po1l s7oIgá |JIasaira1 ige1yoeve.
Ie eL e7 "7UksÁges Igd70 dso( rFg|ross7abbIIasa' e<a7
üdÜ|és ada|apok eadása ügyében keresték Íe|a kö2.

A k he|yezett napon az érdek|ódők részetes tájékoz.
|aiás| kapiak az onkéntes taÍta|ékos és szerződéses ka|o.
naiszogá|alró, a honvédségtő nyugdíjba Vonu t kö2.
aIka|mazo1|ak pedig az egészségügyi e||á|áshoz szük.
séges igazoások igényésénok módjá| és menelél tud'
hatták meg'

(NONVEDELEM.HU)

Ceglfoli h!1ek

ProÍ dr. Szabó [/ kLós nyugá]lományú a||á.
bornaqy' a |V|agyaÍ Tudornányos Akadémia
Íendes lagja' nagy érdek|ődésse| kíséÍ| szín.
Vonaas eőadásl lartotl, a nyugdíjas egye.
sü|elünkhe|yiségében az ' V |ághábon] e|őz'
ménye ró és köVetkezményeiÍő|. Eztmege'
|ózóen a he|yiváros |eevÍzió íipoÍtotkészÍ.
tett Ve|e munkásságáró], é]elérő|'

Az dősekVi|ágnapia a ka|mábó, ceg|é.
den keÚ t meglendezége az országos szép.
koíÚak teslébresztó Íesztivá|ia. A VáÍost a
Dózsa György Honvéd Nyugdíjas EgyesÜ.
|el képv]se]le' A rendkÍVÚ érdekes, szóra.
koztató, ügyességet kíVánó próbákon az
egyik |egtöbb ponlotgyÚjtöt|e össze a csa.
pal' A korosztá|yonkéntieredmények a ap.
ján szárnosan közü ük' dÍakat kap|ak'

Kocs s |s-r'ÁN
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Lukács Vi|mos:

HáborÚs évek emlékei
19,|4 nyár vége lé é P2 ska Káro|y barálomma| úgy
dónlÖltÜrk. hogy héíón a kora Vona(a|megyÜnk
ü$za Peslre, mert a v6ámap esl vonal ]éq veszé|y
és íiadó mia11 sokszol mál Fákos é|óli megá |t' igy
nehéz vo1a hétkózi akásra ejutni. Ő xispesten
én ped q abuda Ganz V I amossági Gyár ptóba.
lermébén do goáam, hétvégekén]ánunk haa'

ok1óberhinap kÖzepe fe|é a jobb fe|kaÍom meg.
daaadl és magas &am lett' MiVe tudiam' hoqy Mo|'
iáí Pá| dok|ol úrvasámap a honvédkól,názb| h@a.
jóneháVoásra(rendeés dőn lú|' ha nem vo|l belea.
né mind 9 mrg rholrt tálá|nia €ndé ő]ébon' kéd
Venchegedűjélkoplat €) EzaVasámapokliber15.
éíe esell' oll a rende]őben együll ha| qaltuk Hor
thy Mik|óskormány2ó úr|égyvé6zÚn6ti káfuá.yát
a rádóban. A kóVetkezóhélen én bekeÍü|lem az
Uzsok ulca kóóázba' Fengeleq U lraszepti|t sze-
deftékV6lem, Aidofoos|behivíák kalonának végÜ
szenlso|jön eqy menekü|l lóofuG dr BuqyiJános,
ó opéÍá|l még ] 944 novombrl7 én' A karmba rsó
ve l le l |ek .  am nagyon ke|emelenvo| l .  | smélód .
lsk a élniadók' RiadókoÍ az oszlá|yunkon |éVő kél
apáca ápo ónővér hoÍdágyon c p6|té a 1oh6let|on
iékvóbetegekelázóvThe|yíe' Nagyonsoksebesül
ieküdldoszláyokon. A kóház kápo ná]ában rend.
széÍos6nszonlmiséltaíol1ak. mé|yensokboleg
is rész|V€ll' Novemb€l másod k ie ében az ab a.
kokra pokrócokat raklak. nrmcsak sölétfiós m atl
haném a |égnyomás álta| k lÖrl ijvegek pól|ásáía' Az
ulo|só héten máícak rapi é9y lá| eayszed élkezésl
kaplÚnk 1944' rovombér 23 ár kÜ dlék o|a kóÍ
házbó a kaohba'r |evőcsöv€ Turán€kkormár
oros2okVo|lak' oda nem méhelt €m' Amiga kór
házban Vo tam. édosanyám ho| hozzá m. ho| a VóÍós
kBíeszl kórházba ]áí a sú|yosan sebesÜl l €slvér
él (nagybáryáma0 álogaln'Aházonbe|Ü egy oyan
akásba Íogad|ak b6. ahol 69y ké1sz6r'ré y6s Í6khe y
vo1 Én kólózésíe a gyá.i oNos rond€ óbe ]ártam'
az ott évó mlnkatársak, barálok sokszoÍ mggosz
|oflákvé|6Ín ebédiÜke|. Egymás uláni €| €nlekm€g
a Ía Egaszokon a bevonu|ás parancsok Ei ese.
tenként megkap|am a irlmonló gdo ásl, m Vé (mint
sz€re]ó) bel€gá om ányban Vo tam. Decemb€I kó26.
pe láján a Fó uld'ban összela|á|kozlam dr' Kovács
iŐnrérnTkk6|' akia Ganz GyáÍban dogozot' és ]T
ismedük egymásl' Nagyon megjed1' e|sápadl.
(Ugyan s a zsidólódény mialt egy ]deig |éhércsi
|agga ]árl be do]gozni.) Érdek|ódóll. hogyVan a
kalom' l'/ondlam be]árokagyár rendeóbe köló.
zésÍé, és kosztía' ó kért. nehogyémondjam hogy
laákoaamv€ €. Ezl m6g isladonam. B6szé|ge.
lés kózbén e mésé|lem hogyGyeroyóbó ménekü|t
nagybátyárék a Krszljna kóÚlon |aknák. ós csa.
ba unokaó*ém lii!s2ban iekszik a pincében' o Íe]-
a]án olta méi]ek Vé|e, ad gyógyszeíékét' AkkoÍ még
u a|agúon ál L€hd€n menni gya|ogosan' A2 a|ag-
úlban az útesten szögesdról akadá|yok Vo lak, és
aá s aknázlák' Álédé az é|ső ház é|őlt mégá||
lunk. í |akon Kovács méÍnÖk' MondlaVáÍjak hoz
qyóqyszeÍekel' Ebben a p analbtr eqy katona 9ép
kGi sebesen' a drótákádá|y'l é|sTdTfoa a aknázTt
le[i etreiulon. M beugrcttunk a be]áráikapu mógé,
Váfoá a rcbbanásl' dé csák nagy kiabáLás1 ész|é
1ünk. szeÍensérea keÍekekmegközó|lékazakná.
kal és nem robbantak |e|' Ezulán az iqéÍ1gyóqy.
széÍéket megkaptam és továbbÍtÓíám a nágybá

De@mberben máÍ akadozon a é é miszeÍé |á'

ll'6. a bomb'ások sÚtribben kóveték égymásl' Fe
kijÖn kaía|va|ahogv k ]ulotlam Rákosszenlm há ya
Kóbor Fer baíátom szÜ|ehez' Édésany]a adon
nekem % teÍ áT]ajat' éz akkoÍ nagv kinTs VT|t' Vógig
ez Vola vi|ágí1ószeÍi]nk' Boda Jó4l munkatáEam
és barálom szezét €szemre karácsony ebn égy
mégpUcoh kacsát, ez |élt Vo na a vacsorá de
én ea ajándékként e Viiem Gyergyóbó|menekÜl
rágybácsimékhoz, akk asógoÍnál, a Kr sztiná krl'
]55.ben kaplak menedékel, Ébben a vá|ságos dő.
ben ona neviitestvérem ésdí' sági|slván tana.
lékos ióhadnagy kaíácsony e|óíi nap lalbliák eskÜ.
Vi] Üke| A va6oÍá ra kaÍácsny szenl esle jól1 óssze
acsa|ád' Az eqyikszobában lönénla leÍilés, és
aétr mára6'aonVol'M á s2omszód szobábá
beszé|gefl Ünk' ekkore|hangzoí a kéÍés' hogy men.
]ünkátVaMi'n a másik *obábá de mié|óí áhen-
|Únk Voha' 6gy ágyú|óVedék beszakilva a meny.
nyezetel ofl robba.l' AVacsolalei eltlórme|ék-
ke|' ésá boEndozés s lónkromont' Há|aa]ó ]slón
nek'anaoy'edlségenkívij egyikükneksem|e|tmás
ba]a' A Vacsora meghiÚsu l' €maradI Ezaszoba
a buda hégyék 'é é nézétl ésbztonságosabbnak
larlolluk minl a peslioldal, de ekkor karacsony.
eslezáru|lbe Budakórij azostromgyÚrúésabuda
h69yekfé|ó s k62détl ónia2 oros21Ü2é6é9, A szűk
körii szegényos csa ád] vasorál e ovedék€k eqy .
kolrité lónkÍo' E napló kézdvé ak lohelloóvó
he yen keres€t mei6dék€l. Édesanyámma] visz.
s2aménlünkaHunyad János !t € 9 sámáanbvó
|akásba'aho akél*émóyrslokhr|yünkvol A|akók
'rapkózbBn mozog|ak,6kkoía már megszok1ák a
Voszé!,t'Vi|any'Viznomvo|l Az sko|aulcábanVol
egy *ap. so/Tan á||lak a émb66k a vízéÍt' Vo[ mikoí
kózéiÜk vágot a gíánál aséd lekel6Lviflék' a lób.
bipod 9várla hogyVlzhezjusson ADlnához nom
eh61€t Vlzén rnenni' m6í a p6slio da ÍóLá1őt6k.
kél yff sebesülünk s Volaház akóikózÜ ' 1945
]an!áÍ ] -]ón nagy bombázás érlr a Várost' Éd6s.
a|yárnma] a akásban laÍlTzkodlu.k. Egy lóbbmá.
2sás bomba aJégvslom utca Íe]ó azab]aklóVé.
be 6séfl' amo|ybén miVo|lunk' de ném robbanl i6,
A kóv€lkező másodpercb€n egy hala mas robbanás
köVe|keáébenazab|akésaspabnabeszakadl Ez
a bomba a szorrbén |6VÖ épü el4 e.né€lé1 erom.
bo]ta' sze rc ncsé re az i]edlségen kivü más bajuk
ném lórlént deattó|a napló kézdve máÍm is a2
óvóhe yré rn€ntÜnk' Az Blólél k]s he]ységben kap.
llnk he|yed padon ü ve 42 napig Fekheynemvo|l'
déTsaké]ie Ü|lünk tl' napkózbén mozoglÚnk' Áz
6gyik. ft dszin|i |akásban hagyá r ka1o nák tadóz-
kodtak Egy sebesü|t hadnaqy Vol Ve Úk' te akna-
szi|án kka , ámit csip€s96| a €g é nyo szrd€golet k]'
Egy ómesler és két szakasaezetó Vo 1 még közöl.
tÜk' sokat beszé|tek nékem Va krcódó |ó kó2óí
haÍcokró|' I4ikor pih€n ibe Vissza]Ötek a buda Íronl.
vonabó s2omoúan mondtáke hoqy aznap kk
ha|lak még közi]|Úk' Az égyik s2kó2vé2e1ól sas
Várnak hMák' ó hozon egyaák háFfavirág |eát'
amJnek késóbb nagy ha*nál veíük, ulvanis a ier
lózöft Úizet léánák fé joíá lUk. ezá|tá 1éltőtLeni1Vé
Len (cukrunk nem voLt). Karácsonyló márc us 18.
igahá2 akó i személyenkénl10dkgsá|gaborsó l
és 3 dkg hÚsl kap|ak ossésen' egy a|kalomma . Eá
egy edénybén mé!íóáúk és m]nden szémé|y kapot
égy lányéÍa| bé ő é' KárácsonykoÍ a köVelkézókkeL
rendekez1ünk:2 kg bab' 4 kg kÍump ésegy2kg.
os barna kenyér |ep rilva, éhhézjanuárée]én még

kaplunk5csőkukorcál.]ános básékló| E2Volaz
é|é m szérkészeünk a ostrom kézdetétő márc
Us13 ig '  JanLárégjénszó1egymagyarő rmes .
teÍ, menjekve|e' e]o a sebesü|l ]ovat' és hozha.
tok beő é húsl Eza ó még ném vo]t 6onl és bóÍ.
ígyhamaÍszéthUÍm|lák'én skaplambe őe' Ezpá.
nap q segfien az é e mezésben' Az udvaBz nt szo.
bábán né mél kátoÓák szá áso ták be mág Ukat jan U.
ár második fe|ében' vo|t kózinükeoylózsőrmes.
ter. aki lóbbszór mégéngedté. hogy ádió]!kon
magry?arhiÍeke|lra gassunk'sitegypáÍa|ka ommal
éte|ükból is adofi nekem. sebesü|tek ls vo|iak kózöl.
lÚk' Közben lo|yt a2 oslrom, m nden o daIÍó |őtlék
a váBl és kijmyékél, Légi!ámadások me|et. foko.
zatosan szúküi az oslrcmqyÚú. Aho|egy kis sza.
bad |éd|ét vo l. az m nd sírkka| lr l még Az éhin.
ség már nagy méreleket ö lót A 7' számú há2 ebn
vot egy dó9 ótl |ó és miminl a kése|yÚk ménlijnk
hogy egy daÍabol Vághassunk be i e' Kózben hu|.
|otak d aknák széíulonunkledetthey€ ezlöbb-
szóÍismél|ődólt m koÍ mégszÚnl a veszó|y újra
VisszamenlÚnkés k ho|éde gyekezeí Vág.ibe ó.
|e Nekem s skerül eqy résá Váqni, órÜlem neki
dé nagy 6a|ódás ér1' meí mégíód€ o yan rtl. m nl
a radirgumi, nem |ehelen megenn. Az Óvóhe|y és
a p ice be]áró|oyosóján Vo|l é9y közós tÚzhé y
me yben mind g égefl a |úz' (lüze|óró|a bombázá.
sok e ondoskod lak) p|ah jár sülóllem a kukoricál'
szémonké.té|os2fua A bombázásk a|ka|máva hol
magyalok' ho|némel ka1onákjótek az TvThe Íe
menedékel k€€sve Az óVóheLyen a k@s]sló|a ház -
úrg 123szeméylar|ózkodott A Jégvoíom Ut.á
bó| s egy asszony 5 éVes k sliáVa| (ot pad|ásszo-
bá]uk Vo |) a mi óvóhe|yÜnkre ménokÚ|1 (lér]él isméP
|er'r b6vonu|t ka|onának). A k sliú sokal síd' hogy
éhes'Tsztá|kodn] nem ehol €n szörnyi] érzésVo]l.
amikordrsófu ha|élÜtmogiogllkmagunkon Rrg.
9e6ilelekele kornroIlúj|unkk azoíunkbT ' ezl
az o|a]mécses Íijst]e okoáa' 1 945' iobru& 1 .jé| m n.
den íéítösszészédték. éngem isbéklséíék N!nya
d János ulca 11.b6 Mive a négy eme|ete |e vo 1
bombázva' ap ncébénVolaparancsnokság'Tóbb
ofoosés ogy€zr €dgsis Voll kó2luk' ínegvizsgá.
lak' ala mal megnéáék' Kaptam 2 heli bolégsza.
badságot ráiÍ1ák az igazo Ványomra, minttaía|é
kos be ke Ivonuhom lgbíuál14.én,6á kóVelóen
€éngedlek Aházonbe|ü éngem is b€osáonak É9.
olámiiigyéónék ha karom io|kótvo sVol r21afé|
adalole|ludlam áh A.nég m€gmaladl pad|ás.
lérber homokol lárolak1üz ese|éíe o|tán ' Fébru'
áÍ 2 án a2 óVóhe|yen e|ószórés Uto|jára s2€n1m.
se Vo1' Az óVóh€|yen az aszla|bó otán készitel.
lek, a2eótérbenVolagyónóhely'Akimoggyórtés
V6gz611' b€Ín€h €bnazTVTh€]yre Alóbb]ekpedig
-kalonák s- ajo|yosin Váílak hogysoÍa kerij|.
jénék Ekkor kaptunk egy nagy bombatámadásl
NékÚnk' ak k nég a |o yosTn vollunk a égnyomás-
ti|szemünk' szánk lei|ell poÍa|' Ezt kóVelóen
Viágosság éfl mosl áflÚk' hogy h&Unk Péslí6Ló.
Íésze e|l Únl. Nagy verencse Vo l hogy a h& ]akÓ

mnd Védetl hé|yen vo lak. igysenk sem sebesü|t
meg A második €me|elld| P6s|€t és a Duná| ehe'
|en Étni, éie|ient vo lam jigye ibe. Boza|mas á!
VányVol' égtékaházaka pesl o|da|on' megviá
gitoíák a Dunál' am ú9y hómpÖ|ygd( mint egy Vóós
véífo|yam Kózben a hang*óókon szi l a maoyar
nóla a pést o|daÍó bé ékeÍépeVé égy egy óvés
soozal s sűrűn sméle|téka|e|hí@í meyszerinl.
aki|e1eszia légwen hMmehet csa ádiáhTz Hoqy
éz m€nnyúé vo|l igaz' azok1ud]ák' ákik ezt meg.

Február ]2 én a magyar és némeI sebesÚ lékel
| €iBgyveleáék' á jáhi ludókát 69ységekbe gyűj-
]ónék' A 1eN az voh hogy a legyveÍesek nyugal ie|é
ío|yosót ny]tnak, és kméntk a sebesÜ tékel a 9yú

n BcttáE',}bL,,



Íúbó|' ]2 én egés2 éjje boza|mas pe€őtijz VT|l
afÖd s remegeí' de regge]re nagylenacsend
Ez a éend vinte bánbna a í{] Ünket' A kilö€si kisér
|ét vé't'é |U ladt, nem sikeÍÚn' A magyarokbi sen.
ki, a németekbó|egy ómeslel jólÍ v s*a sebesü|.
tén, áqyéksébesn|éssé 13 án ]0 óra kóÍÚ||ép
ték b6 á házba áz e só orcszok é|esítet| kéz grá.
nálokka a kezükben de senkil nem bántoíak'
Nekem 14 én ke Lelt Volna bevonÜ nom' dé ékkor
máÍrem ke|let' szerencsém Vo|l' E napló|kezd.
ve két hé|ig Veszé|yesebb Vo|t a he yzeti]nk mint
áz ogész TslÍom a al1' Naponla 1ijbbszór ]iíek e
gao|lató csoponok 'szo dálot,keresve' Enqem már
ee|e]én kinevézlek'.émeck oiicémak ' fa|hoz á|]i
lolták. hTgy előjenek, Édesaryám kónyóaÓtt mond-
ta' hogy az ó Íia vagyok' nem német' én'ásu|lan
á|lam, de halon a könyóÍoés' mégmérokÜlém' A
sebesij|t némel ómesten agyon|óiék. Egy más k
orosz csoponnak óía ke elt a menrye2e|be ól
ték M Útár e|ménl6k óámál akáson kivÚ á lohok
a á rcnem' ma is megvan' Közben kél otosz kap.
lány ]egény6ivé| bésá||áso|la m agát á a kásba ' Jól'
lek mások is, egybórkabálos nóVota paÍancs.
nok' m]nI némelel e akartak v nn Azegyik |en.
gye]számazású kapilány m6n1él1 még' gázT|ta.
hogy magyarvagyok' igy nem V llek e. Februát
l5-én éj]€|a akása]lóthármar betÖrték a|eibé
vá9ás1 e|ha]|ássa] s kerÜi| kvédenem. K |ókdóslek
az udvaÍa' hátamba nyomon géppiszlo yai' Háom
obs2 kaloná vo|t. és vo|t vé Ük 6gy ÍÚszin tolmács
s' ak lóíe a magyal ny6lvet. Mondlák' hogynekik
eányokke|en€k, mllassam meq ho Vannak Ezl
tudváno||onkrzőiránybáindÚlam'Api.. €|akásban
egy luvaÍos akot. ak]| solál|ás kózben akna sebe.
silell meg' ágybar íéküd|' A pis2toyl már a ie]é
hézladoíaazorcsz' hogyagyonóje hinliéÍnelel
az ulo|só p |anaIban a'é ésége az ágya|ó|o|óÍán-
toltaaVé16s rivi rÚhá1' mL]iattá' hogy ném kalo.
na lgy menekÜ| m6g' A épcsóhá2ban a házm€s.
lémé ajlajáná| kózÖ|lé a lo]mác' d oÍoszTk a' kóvé
1T ik. mondjam hogynyissákk aza]lTl.haéai €fr
lészik €ng€h oí agyon ónek. Aházmosl €mén€k
kaÍon Ü ó kisgyermoko Voh vonakodonajtót nyl
n ' ekkol a2 égy k oíosz pisaoÍya aba||ábamba őn'
bzonyiNa íqérelük komoyságál' A házméstérnét
a kisgyér€kké|ném bánlollák Ezek után ljrá az
udvaía kiséíek, ÍaLhoz á llollak' azegykorosz
és ato|mács Vigyázott rám mígamáskket1óálód'
szinli ákásban €ÍŐszakoskodoli' A másodkeme.
|olsn a rcmc ésás bÚjlliala| nókel bánlódás ekkor
nem érté A kór'o|yosó egy részé é Vo t szakadva,
iltd6szkán m6nl6kát. anr6y6tmaguk u|án húz'
lak. E2€kbff a napokban é]szakánkénl sok*o| ehe.
lett há| an] s ko yokal. öVó|dózósék6l mindnyájan
.agyoniélünk' A lóvés után ábam bedagadl, sze.
rencsére a go yó csak a k sláb!]jam |é Lett rsonlo|
éÍl€' aá zúzla 9él Eltó|a.apió k6zdve csak pap!.
csol vise|hefiem' Febru& 1 7-én há2|ó| hez )áNa
m ndenk 1 k hajbnák (aqyon|óvésse íényegetvé)
romé lakarilásra' En a Ha ászbáslya a atti részre
kerü|lem' egyik ábamoncipő, másikon papucs VT l,
a]obb ke2émét még nrm tudlam hezná|ni mivó b6
vo|lkófue' Balkéze|*iná|lam, am l ludlam a gvo|.
lam ot két óÍát a íe Ügye|ő oÍov liM magáhTz int6t.
egy k s notesz 'ijzetap|a í.t va amit' és odaadla a
kars2a|agos lo|mácsnak' A lo|mács ped a a céd!
|átnek6m' mondván] á kápilány ázt mon dlá. non
ke Ido|goznom. menjen kólházba vagy oNoshoz
ma]d é|engédlék' En a n aiv' a céd U|a birlokában e n-
dU|tam a Ganz GyáÍ íe é ázl remé|Ve' hogyon az
óvóhe|yen maadt sóbó és borsóbó| ega|ább eqy
k |ónyil kapok' Úlkozb6n Tgy léc VT l á botom o rsz
kalonák logo y éopodokal kisének n'juklanot ieoy.
VeÍékke|' Mikortaá ko2tunk |ókdóstek hooy á|]ak
beasoÍba' én muialtam a céd!]ámal' és mond.

lam. hogy bélég VágyTk ígye|eng6dték, Al9 ha ad
lam Va|am t' ú]abb és ú]abb |oqoDvedó €oponokba
Úlkózem g&o|iattak, smétődótae|sője|enét,a
céduám megmentetl lovábbenged1ek A sérü1
|ábamma]nehezen haadtam, men a2 Ulcáklei
Vo lak rmTkka . sok he|y6n a Út6sl s Íe| Vo l széd
Ve. a gÖdrókbó| ho|egy kéz' ho egy áb |á1szoll ki
sok he|yen ha|oíakon ke]]efl ál épi ' Í9y énem a szé.
na térB. fl á légi budái ApTl|ó mozi é|őtt (aho| mÓst
a benz ntó|ló á |omás van) bozalmas álvány foga.
dolt' A2 émbémagásságÚ hU ah69yb6nv6gye
sen Vo|tak némelek' magyarok. A saÍkon |evó sze.
relelhá2at, ame|y kóbó|épü|t,szét|óték' Aszéra
lé6n ig&T]ialás is vo l, sz€€nTsémíé a cédU|ámon
kivü|a lényképes gyár be|épóm is megvoh dec.
emberipecsélte igye|erledtek' E|énem a Fény
Utcá gyá apUhoz' Tt kózó lék Vé é1 hogygyTÉ
san lÚniek e|' men akioda v ss2amedl' mind e|Vit.
ték Jöti segycsopoí oÍoszkalona lgygyoGan
behúzodlam a szembeni ha vijg|e|ébe' majd ndu .
lamvsszaa HunyadiJános útra A Bathyány Utcá
ban |áíam égy vtjóskeÍe5á6s ász|Tl kilűde' róg.
lÖn be is menlem' Az on ÉVő oNos bekölóne a hba.
mal és mégkért' hogy a kél vódóÍ véros Váíát Vigyék
k aÚlÍa' bolílsám k]' és avódíÖkelVigyemvsszaj
mertónem merkmenn]'menóllön e|visz k' A VÖd.
Íók kiüÍtés6 vT|t rósz6mró|a lzotés' Többszóri
igázo la|ás ulán négy órára visszaéí€m a akás.
ba' A ákó|ársak csodá kozlak' hogym|yen nagy
széíencsém vo1' A kóvélkézó napokban m nder.
kin€k e ksLoll monni romo|Iakáílás munkára.
Késóbb a || kodj|ot t sá ofoosátó| orcsz és magyar
ny€vű gazo|ásl s kaplam' Az é|Vitgkbó|' vo l ak!
n€knégyéviglanona'má|inki]@bot, sVolakisoha
iem]ónvssza'Azégyk't|dsznl |akásba.. am€|y.
n6k em6|elét e|Vito a bomba hal oszlrák száma.
zásús€bosÜtnémél kaiona fokÜdl' Ezrk tl maád
lak. sénk] sern lÖÍődó(ve|ijk. (Veszéy€svo|l ekkor
sebesü|loken segíleri. m ndorki lé]l') Egy német
lehéráuló omjai kózó|| la|á|lam éqyzupp6 ( rv6s)
konz6N€l' csonagol' ami kij|ónbózó magvakal lar
ta|mazon Eáédesanyám€gynaqylazékbanmeq.
fóaé' ós béV lt6 a s6b6sÜ|lrn irkvó kalTnáknak. akik
siNá kószónlék meg és kezél csóko|lák mertmál
sénki sem gondoskodon nj Uk' Tóbb napla, rém énék
56nmi|, Egy hél le l 6| m E e v llék ók6l.

]Várc us 18.án|€helét|e|ószórálmonnicv eknek
P6slí6 ha]óhidoi, Ed€sanyám aznap é|rnenl z!g'
Tba íokonunkhoz' Gyalog jón v ssza, hozon hu h.
dék krump|]l, amil azoosz konyháÍó kdobtak' 'gy
á hÚsvéii obédÜnk pápíikás kfump i |611' Az Ünn€p.
. € a kóz€| Fiu|ca kapucnus|empomolklakaú
bnák' de menlünk szénh sére Apadokbó dara-
bok hiányozlak aml&os|Íoma|aí de zárl |ovak

Pésl o da óL m hé yl éhelél1 áljótt Bosnyák Jánc
lársáVa] reverendába. Kérdezte, hogy Vagyok? A
vá||án ho2ot 2sikbó adoí éqy da6b nye6 húsl. eoy
nagy íe] hagymá1' éqyda6bka sza|Tnnálés égy
daEbka kenyerel majd indu|laktovább másokat
is Íe|keíesn ' E2 vo|l a e]só é|é em seqitség' Nágyon
néh6z6n mÚ|taka napokj m nd€nkia rome lakari-
láson do|qozon' M nl már emiílellem' 1945lebru
áÍ]ánák második i6 é á |ákTsság lészélé Vészé|yé-
sebb Vo l' minl maga u oslÍom' sok emben eNinek'
hTgy égyén é ég logo|y. nem számitott Vo t é katG
na Vagy séh, Az ostlom Vége íe|é á kalonaság s
éhezen' de az ostrom Végéig josáogal's a mi kör
nyékijnkón nem vo|t' A gyózes hala|om katoná nak
marcdik hu| áma minden1Íehijí' A m h&unk |e |ir|
pincekamÍáibó| vitiék a |isztét' a cukol, és á Íizst'
E2t sájá19em€mme||áíam Még mosl sg]rÍeha.
om a ivóhe yen e éhes kisqyemek síását ,éhes
Vagyok '' En a is ha LTttá. ákiá |isnd r|vil1ó' Dé nem
VoL1 annyi kónyórÜ|el benne' hogy |ega|ább egy ki|ó.

nyil adotl vo|na a szegény ásszoiyiak' hogy gyéÉ
mekének ega ább egy |evesl |i22ón Én azlqon.
dohm' ha Vége a háboÚnak kjszbadÚ unk a óvG
h e|yekró|' Íog] uk egymásl becü |n ' seg ílen sa]nos
Bldán nemNk a lvózts hadsereg katoná , hanem
a mágyár. a más k magyal |ákását képés Vo|t k iTsz
tanj, Azéí Vo lak segító' jó szándékú emberek js,
akik a keveset is meg osztonák' A neh éz hón apok
L1án Véglé T indÚlhaíám ápn is e|e]én haaÍ!íá'
ra. E|izi|eg azúton a romok kózón la|á tam ely
páÍ mászó vásal (most s megvái) és égy ]ó ásól'
Ea bvenem a nye|éó rákdónem a hál]zsákra a
nye|e Voh á bTtom Aze|sónap qya|ogáhenlem
PeslÉ a GaÍay UlTába szíjárló sándo| barálo.
mékhoz sajnos sanyibarálomal ágyban lalá|iam
egyik|ába e vo|l ámplLi|Va Kólés né kú|6únya ár
ványvo1' Akkoíázl mondlák a VonatÍó|eseí e
az vágla |e a ábál. csak késóbb mondlák e| a ba|'
ését tó.1ón6l& ó és ÉBa á pést o|dalonháíb6]áÉ
lak a Ganz VagongyáÍba rome lakaíIásra Kaplak
napi égY lányéÍ bab|éVésl és egy pécsóles oÓsz 9a.
2o|ás1' hogy ot do|goz nak, Az gazo ás birtokában
nd!|lak haa A józsefoárcsl pá yáudvaÍná| e i9á-
zo|taló obsz katonák d igdo|Vány,1 é véíék, szé!
lép1ék' ók6l pedig e|V llék robo|ra' Ma|ombó ko|-
bn I sáel s2á |'lani' Társáva eqyüll s keÍü|t m€a.
szókniÚk és o|bÚ]n Úk' Másnapégy Pésl |e é ndu'
|ó mozgó t €heNonala akartak fé lgran a2 á|o.
máson ő*Ödő oro*ok ész€votték' A táénak siko
ÍÚ l ie ugían , de sanyi egy sopzal|óVésl kapoí. em .
an ke|bn ampllán a ábál' Másnap érkoáém me!
TUráÍa' Klváncsivotam mit hágyon maga Után a
1ron|. Az á |omá€ló| bele é bicegve e|ószór a Komá.
rcminé házál |áíam |ercmbo va' dulán a Galga h dal
ié|rbba nlva ' a ia kaÍé k- és a kas2inóépo et€l |6íom.
bo Va' A témp|om vasút l € óio|daa be Vol |óVe' A
postaópi] olnékés a Kovács sándoÍ|ó|é Újbo|l.
nakcsupáncsakomosla a Vo lak' orosz l € ü9y€.
ét aan a szénl |stván ma om s őró|l, á 'Úléshoz a
Nonvéd 6ldóbő hoídlák a |á|' Az o ájsotó s m(lkó-
dóí HaBsziró|behozoílüz€sgózgéppe hajlonák
A kózséghá2a és a ] €gy2ósor' Tóth |slvár há2á 9
|oglyTkrészéÍélábomak!oIka|aknva sokié|en€m-
z€l ségÚ logoy Vo 1 fl összógy(i]lve. A he yiotosz
kommandó Kovács |m Íé h ázában rondozkodén bé '
Az igao|ó bizoliság e nóke Ba ázs Lász|ó nyugdl
]as laníló vo t' A kózség oMs péd 9 VáÍkonyiJózsoi
á|aloruos akingk s€g llségél sokan ké rlék. én sVo-
lam ksz€ lje' M]v6 más oNosok a kalonaságlól még

Éd6apámékáI ogés8égb6n la|á lam, mára aká.
sukban |aklak' Alronl idsjél Bárdy nén pncéjé.
bénvészélékát' GyéÍgyóbó dé m6nrkül nagy
bályáma1 és csa|ádjál már nem la|á||am it haza.
menlék' Én á jó |uÍai p í'lo1t o|aios kenyéren e|é9
haná. hó|yr6]öllÓm, csak a kaÍomal Utók€ze és hiá'
nyában nemludlam rendes€n mozgatn. Te|teka
napTkés a hetek Májls6 án Únnépel Íéndezlek
apiáclóÍén, A he|yikomfrandó páÉnTsnTká egy
magas ',majoi'larlota a beszédel aÍól, hogy vége
a háborúrákés mindenk békébén é hel' Kss Jós
ka bács vo 1 a to mács' mondalonkénl Íorditot|a a
paÍancsnoksaval de m ndig kózbemordta hogy
IaszTngyaj bék6|ész,.ászongya' ÚgyL6sz. ezén
va|ahogy kom kussá Vá l az egész Kózben a tábor
ákóiíoo!,tak a|enqyeékm ndhaaméntek'A kó2
sé9 s kezden megnyuqodni azéetújra ndull.

Én a budai ostrcm a an kopaásonoku|Vaevá|.
a lam sára Józseí vácszent|ászlói 6ép őgép tU ai
donosló a csép ógép javítását és acséplés eve.
zetéséi' minl gépész' Javítani gya|oa járlam' men
a k€rékpáíTmal €|viflók, A csép|és jó sikeíii l lets
mészelben melkereslem a2 év kenyérnek Va|ól'
A BLdáóL hTzott ásó pódig nagy s6gílsógémr6 VT l

hBc|tírs,Ibl,rl



Több mint száz részt vevő
Második a|ka|omma|adolt otthont' a mé|.
1án nagy ÍontosságÚnak iartot ta|á|kozó.
nak szeged' a szegedi BajtársiK ub Íen.
dezésében' A tagszervezelek e nökei a
szeÍVezeii e|őíásoknak meg|e|e|ően éVen.
kénl |egalább hároma|ka|omma ta|á koz.
nak' Ném Úgyatagok, számukra ez ata|á.
kozó 1eszi Ieh € tőVé megismerni a régió
lizenöt lagegyesü|etének képvise|őit' Balá.
|ok, va|am koí €gyütt szo gá|ó ba]társak
la|á|koznak' Új ismeÍeIségek szü|ehek
és mé|yü|nék e|' A |étszám ajánLoti' de a
szervezók ezt m indig Íuga masan keze ik'

|\,4osl 124 íő ü|t aszta|hoz az Újszegedi
Par|íÜídő, Kgmping és szabadstrand terü.
eién. Az idóiárás kegyés vo t' a rninden.
íé|e e|ő |eje zésgk g||onéÍé szép idő Íogad.
|a és maraszla|la egész nap a Véndégg.
kel.

A'mikroÍonos la|á kozónak'6 kgÍ€szte I
esemény a hagyományoktó| s lé rőgn kez.
dődöt|' csep László ny' őmagyak]ube]nö.
ke' mikrofon ideigIenes hiánya miatt, han"
gos b€szédde| üdvözö|te a megjeIenteket,
e|őÍs bocsá|Va. hogy 1 3 órakor ke|ü| so| a
h Vata os megnyitóra' Fe kéÍte a Dankó
P sta éngkkórus| mLjsoruk bemutatásá.
Ía. Hangu atos katonada]okal adtak e ó,
maBdlak is a nap Végéig, iöbbször rázen.
dítve' tóbb hangsz€Í á|ta| kisérve' A műsort
köVetóen eIkezdődött a hagyoÍnányos já|é.
kos Velé|kedó, h&omfős csapaiokka|. i||e|

Ve a ta|á|kozó |ényegét, Ízé| adó sok.sok
párbeszéd'

Pontban egy órakor dl. Kovács György
ny' mk. ezredos' DARe|nök' iínmáron m k.
Íofonna| fe|szere|kezve köszóntötlé a még.
]e|enlekei.  ismer|etve a BEosZ é nöke.
Ke emen Józseí ny' aIlábolnagy kószön|ő
IeVe|ét' KÜ|ön l  sz ieIet le üdvözó1té id'
Boros Gyulát' szeged lvlegyeiJogÚ VáÍos
|dősÜgyi refe.ensé|' dr. Végh Ferenc ny'
vézérezredest' a BEosz Tanácsadó Tes'
|Ü|e1e nökét, De|iJózse'és sinyi]mre nyá'
ozÍedes€k€|, a DAB tisz|eIetbeIi e]nöke.
l, HoNá|h Ba|ázs ny' mk' ezredest' a DAR
koÍábbi elnóké|, VaIamint a iagszerVeze'
lek e nökeit' majd fe kérte a vendég|átó
szeÍVezel e|nóké| ínulassa be a k|uboi'

A k|ub e|nöke löbbek kózöt| e|mond|a:
43 éVe 27 főVe| a akult k ub 15 éVe iartó.

san tóbb rnin| 200 Íőt tud lagjaisorában' A
Iagdíjak' a szemé|yi jöVedeIemadó 1%.a
ésa kü|önbóző pá|yázatokon elnyerl pénz
bizIosi| ja kitŰzött  cé jaik te|jesílésének
anyagi íedezetét. A Honvéd Hagyomá"
nyórzó EgyesÜ e| szeged Terü|ot iszér
Vgze|é|ó|, kérésÚkre három Városi szintű
€s€mény szorvezése épü|t be az éVes
progtamj!kba' A k ub szeÍ|eágazóan kÍVán'
ja biztosítan tagjaiszabadidős és egész'
ség megóÍző lgVékenységé|' l,4egaIaku.
|ásuk 35' évfoldu|ója a|ka rnábó|szeged
l\,4egyei Jogú Válos Po|gárrnesiere zász.
|ói adományozotta k|ub lészéÍe' Az orszá.
gos szöVetség 2011.bgn BEosZ em ék.
éremme| ismene e] lovók6nységÜke|'  A
Iagság összeléte|ének Vonatkozásában
ú]abb íejezet. hogy az Újszenliván kőz.
ségben szoIgálalol le]jesÍlglt IokátoÍosok
nagy számban csalIakoztak a kózósség.
hez' Hagyományőrző teVékenységÜk k6re.
tébsn szegeden ketlő' ÚjszentiVánon €gy
gm|ék|áb á| avattak a Vo|t |aktanyák he yén'

A DAB € nöke megköszónte a tájékoz"
la|ót '  majd b6szé|t a BEosz és a DAR
ez óvbén sVégze|| és e|Végzendó fe|ada"
liÍól, ínajd em LékpIake||ekei' em ékapokal
adotl át a la á kozó |észivevólnek'

Ebéd LJtán a Vsté kedő eÍedményhirde.
lése köVetkezet|, aho|a he|yezettek ok|e.
VeIekel és ajándékoka| kap|ak' Győztesek
ettek egyéniben I csopi László. csapa|ban
a Ka|ocsai Légvéde|íni Katonák Hagyo.
mányőrzó Köíe (csupor Endre' Révész
sándor' Veréb Islván)

Aia|á kozö részwevői |o|yamalos poweF
poinl bernUtaiót |áthaltak a szeggd] k|ub
é etébő|, VégÜ| összeá||ílás l  a , ,Da] a
BEosZ Ern ékéÍemme| kitüntetelt Dé|.a||ö|
d Bégióhoz 2' ' ,  címrne|'  A ki]enc évve|
koÍábban készÜ|t,'Da 1.:ben foga|mazó.
do|t rneg az oÍszágosan smert DAR csa.
lakiá l tás:. 'Ki  a jó? Kiajó? Hát a Dé'a Íö '
d iBégió| ' ' '
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Uj kereszt a Szentlélek Katonatemetőben
Új kÖzponti keresztet avattak a Vi|ágháboíúkban e|hunyl ka1onák nyug.
he|yekénl szo|gá|ó szgnt|ó|ok Katonatemetőben. A fábój készü|l a|ko.
tás íe|á||ílásál a Némel Hadisílgondozó NépiszöVetség szeívez|e és
támogalta' Az éseményon beszédelmondot| Kovács Imre' a szer.
vezel magyarorczági megb ízotlja, VarghaTamás honvédelmi á||am.
litkáÍ és Róth PéteÍ, székosíéhéíVáÍ a|po|gáímesteíe.

A c€lgmónián székeslehóÍVál onkormányzatát Fóth Péter a|po|.
gámésl6l' Némo1ország NagyköVetsé9é1 Uwe cIemens vezérkari
a|ézÍedgs' Vódeíóattasé' a Honvéde|mi Í!1inisztériumot VarghaTamás
honvéde|mi á||amlitkár' a Magyar Honvédség osszhadelőn€mi

Palancsnokságál szabóAndÉs ezl6dés' pálancsnoki ircda-
v€z€tő' a Német HadisÍrgondozó Népi szöVétségét pedig Kovács
lmre magyarországi msgbízott képvise|tg' J€|én Vo|t lovábbá
o|áh EmiIezlgdés, plotéstáns |áboli |s|kész' Takács Tamás
a|ezr6d€s, keloLikus |9|kész' |||€lV€ számostársada|mi sz6r.
Veze| képvis€|őj€ MagyarclszágÍó| és a Nómo|országbó|.

''Ajószo|gá|at a szo|idaritás' az emberség
és az ggymás jlántitiszleIet eszméjébő|
ercd, amey áthatja nemzetünk több mlni
ezeréVes öíökségél' kalonai hagyomá.
nyait''. mondta Kun szabó |stván vezé.
rőínagy a Ba|assi BáLint Bajlárs] Egyesü|e|
mega|akulásának huszonö1ödik éVíordu.
ója a|kaImábó| rendezeti ünnepségen'

A Nemzeli Közszo|gálati Egyetemen |aF
lo|t jUbiIeumi Ünnepségen a HonvédeImi
lúiniszéÍiurn |ársadalmi kapcso|atokéÍt Íe|e'
|ős he]yeties á|lamtitkára em ékezielet|,
a Ba|assi Bá|int Bajlársi Egyesú|et hiva.
tása a Iegnemesebb katonahagyománya.
ink ápo|ása' a bajtársiasság és a szo|ida.
riiás eszrnéjének őÍzése' Kiems t€: az

egyesü|e| szo|gáLata nem csak hagyomá.
nyaink őrzését és gyaÍapí|ását j6|€nli,
hanem azl a segítő szol€tet€t, amo||yg|
óvják éslámoga|ják bBlsg, idős és n6héz
körülmények kózött éLő lársaikat.

''|\'{a Ünnepe|jük a huszonótödik éVíoÍdu-
|óját annak a napnak' amikola hazánkban
zaj|ó lársada|m] Vá|tozások közopet|e, fe|.
ism€rvén az önszervozódő éldekvéde mi
szsrvozoték fontosságát, öNenhal tagga| és
további nyo|c meghÍVot|a] mega|aku|i a
Ba|assi Bá|Ínl Bajtálsi Egyesü|et' Azóla pé|.
daéÍ|ékű o|hivalottságrój lesznek nap mint
naptanúbizonyságot lagjaik érdekVéde|.
mébgn' égymásla Íigye|ésben, megrcm|ott
egészségű társaik támogatásában' nem.

zslközi kapcso|alaik ópítósóbon ós ápo|á.
sában' -íoga|mazot| a jubi 6umi ünnepség
a|kamábó| Ír| köszön|ő |ev9|éb6n dr. Ben'
kő Tibor Vezé rezr€des' Honvéd VozérkaÍ
íónök' E|fogadták meghíVásunka| kÍj|fö|d]
vondégeink a sz|ovákiai Trencsénbó| érk6.
zot| delegáció |agjai| Forgács Péi€r ny' ezr€.
d6s úl' az egy6sü|ot e|nöke és munl€|ársai'
Bi|eraJenő és BacskaiBé|a ny' a|6zr6d€6
bajtársak, régi k€dvgs balátaink, valaminl a
c6ehoÍszági o|omouc.bó| éÍk€zgtt dé|égá.
ció lagjaj: V|adim k Kruélna szíédss úl' az
sgy6sÜ|€l é|nöké és munkatárcai, RóbéÍt
GáÍtn€r mk' a|ezÍédgs és Anióka Büiióko-
Vá asszony' széksrés Islván nyugá||omá"
nyÚ dandátábolnok' az egyosÜ|gt g|nókg js
kószöntötlg az egybegyű]teket' Unnepl
boszédében kieme|le' az e|mú|t huszonö|
éV a|atl generációk vá|tották egymásl' Bár
az egyesü|elen be|ü| igen nagy a |agok
közötti koÍkü|önbség, az együ|tműködés
kivá|ó' mive| mindenki a maga iempera'
menlumáVa| és lapaszta|ataiva| járul hozá
a közös munkához- E|mond|a: a lagok Íe|e.
ségei és é|ettarsai is szép számmal Vannak
jeen az egyesÚ|e| rendezvényein' a m€g.
özvegyü|t fe|eségek és férjek pedig párjuk
e|Vesáése utan is közÜk maradnak' vigasa
és eről merílve a közösség tamogalásábó|'

FoTT: RÁcz TÚNoE
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A Kiskóíós Ho|yólség Nyu9á||ományúak
K|ub]ának ósszotaltó csapálával kis hazánk
nylgat] Végoin k]rándu|tunk' Ebbon az
évszakban (és életkoban) rnár nagyon sokat
szám]| a kgdvszó idóiáÍás' gzÚ||a| oz som
hibázoí' m]nd a két nap vslőfényos idó s6gí.
|sttg a programok megva ósu|ását.

E|sőkén| a ca||dömö|k hatáíában lótto.
hozo|| Komonos VuIkánpalkol tékin1et|Ük
Íneg szakava|ol| idégénvozetőVé ' Eddig az|
hiném, hogy ez a |éma (szersncséro) ná|unk
n€m ak|uá|is, d€ it| mgggyózód|ünk az s |gn"
kezó]éró]. A Vu|káni'o|yamatok ugyanis
vógigkísélték Földünk nógy és fó]ín|||]áld
évgs |önénotó1' bofo|yáso]|ák ÍeIszÍnének

a|aku|ásál halottak a7 é|őV||ágn, segítettok
a könnyen hasznosítható kózetek' &Ványok'
|a|ajlakaró, a geo|srmikus Bnorgia étrejö|"

sálváÍ Í\,4agyalorczág he|odIk Iognép.
szerűbb városa Vas megyében' 14763
akossa|' E|sósoÍban a Nádasdy és a Kani.
zsaicsa|ádokró| smert' A k6e| - nyuga|i
ha|árcn á |ó város a n6Vé| |ödjéró|kap|a.
hiszén az e|ső véde|mi srődítmények |ö|d.
bő| (sáÍbó|) ópú|| váÍakVo|tak' A városnó.
zés és a Nádasdy Vál m6gtok]ntés6 u|án
Kőszog köVétk6zo1t.

Kösz6g6l sem vé|€t|€nÜ| nevezzük kis
ékszerdoboznak' hiszen nom ha|a|mas
mér6téVé|, haném 6mb6i |éplékű szópsé.
géve| hÍvja í6| magára a íigy6 mel' Gyö'
nyöÍŰ€n msgó|z Ö|t és íg ú]í|ot| 'ő|grB ó|mény
a szépségro nyi|oü u|azóknak. A Ju ris|cs |ól
ódon' |öbb száz óVós háza]' az ]mpozáns
JózusszíVe t6mp|omma| mé|lón órzi a ltók.
verő Ju sics Mik|ós em|ékét'

Vasárnap utaz|unk szombathe|yré, Vas
mégy€ székho|yér6' A város| |oszere|| Íóma]
kaionák a|apí|ották sab(V)áÍia névsn' c au.
dius császár ]dojén' az oledeÍő| légésze.

|iem|ék€k és az Izisz szénté|y áru|kodik'
A 456.os fö|drongés és a népvándoiás Viha.
Ía €|pusz|ílot|a az srede|i tg|gpú|és|' de rom.
jaln újválos épü|l' szomba|onkénl nagy
vásátokka| (|nn€n oledezlethe|Ő ma] o|ne.
vezésé)' A 77566 |akosÚ megyészékhe.
|yet a ||' Vi|ágháboÚ sem kÍmé|le' ezér| |Ő|e.
íénék épÍ|észé|e n6m sgységés' mnt
KŐszsgé, d6 |öíéneImi épÜ|6|oi|. lempIo.
mai| szép€n |e|újí|ották'
AVálos|ó| 10 km.Íeí€kszik Ják' A]áki|emp"
|om az ogy|k |égszebbon megöztt| roÍnán
kor] épül6|' am6]y 'l2ooí 256 ktzttt épü|t
sz6nt Gytígy t szte|€téro' A|é|Újí|ásaÍo|ya.
ma|osan zaj|ik' A bennünk6| kórü|véz6lö
a|yának kösztnhetően az ismer€tszerzós
rengo|og nBvsiésss| páÍosu]|'

Uto|jára Vasvár megt€klntéss ma|adt. A
|o|epüLós ó.koll vódósánc maradVányakól'
róma| kor|vaskohó |€|e|eiró| smen' A haza.
|€|é vezető Úton még mogá|ltunk simon.
|omyán €gy íz é|és éB bóBégés vacsora kgd.
véórt' É]ményekben gazdag ké| nap Vo||'
aján|om mindsnkinok' ltt iIlik m€gköszÖnni
a szoNszók munkáját' ne hagyják abba|

SoHTLLEF KaTAL N

A birkagu|yás sem maradt e|
színes' érzeIem gazdag eseínénysot
hagyott maga mögötl ebben az éVben a
NyíÍbátori HatáróÍ gazgatóság NyUgdí.
jas EgyesÜ el tagsága' A korabe]iszüre.
teket meg déző]eImezekben Vettünk részt
Nyírbá|or VáÍos szÜre|i ÍeIvon U |ásán ' Fér.
Í kó rusun k Íe||épeit és e|ismerésl VíVotl ki
az 'E|elet az éVeknek' ' ' '  megyeigá|amű.
soron' Az eÍdőbényei teslvér nyugdÜas
egyesü|et sziVé|yes íneghiVásának eIe.
get léVe a te|epÜ ésen szüÍeiiíelvonu ás.
sa| és asz Úíeszi Vál|al egybekÖiÓtl |a|u

napba cseppentÜnk' Je mezes ieIVonU|á.
sunkka| ésíérf ikórusunkÍe|épéséve szí.
nesíteilÚk a Íendezvényt' és hozzáiá|u "
lunk tes|véÍ egyesü|etünk falube i  meg
ítéIésének további iaVí1ásához' Egynapos
eÍdé|y] kiíándu|ás keletében gyönyöÍköd.
tünka Hatáíokon álnyú|ó plogram' kere.
tében nem rég fejújitolt nagykáro|y KáloLyi
kasté y szépséges Látnivaóiban' a Körös.
íekeie ióná pedig mindenk kedvéreVálo-
gathaio|t a tÖbb kiométer hosszúságú
bazársor kíná|ala kózü .

Tiszta szíVbő köszöntöttük a kerekéVÍor'
du|ós szü|e|ésnaposa nkal: Janovics János
nét, Tóthné BaÍna Jú|iát,  Kovács Tiborl
és oz Jánosl. Kovács TiboÍ ünnepel lag.
láÍsun k Íe aján|ásának és a szabó házas.
páÍ szakácstudományának köszönhető.
en gazi gasztronómia é|Vezetnék számí.
tó biíkagU yássa| csik|andoztuk ízIe|őbim'
bó nka|' Az együtl|éiekeie|es a|ka maite|
jesílik ki a lagok egyén ségét' egyútta]eÍó
sí1k a közósség kohézióját.

V NczE |sruÁN
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oszi túra a Horgászcentrumhoz
l'{inden korosaáy képvise|telle magátazon
a gya|ogtúrán' me|yel a szabadszá||ási
Honvéd NyugdÚas KiUb szervezett a Kuna.
dacsi Horgászcenlrumhoz' A 1úra a|ka|mat
lererntett a k|ub |agjai és minden íészlve.
vő számára' hogy megismerjék aa a1úÍa
Útvona|at' ame|yel 2014.ben ' a kIub koor.
diná|ásáVa|' a társada|mi és gazdasági
szérVézél€k és magánszemé|yek támo.
gatásáVa| készítet|ek e|és sárga je|zés.
sé| adtak á|'

A túlázók íé|készÜ|tségük' fizikai. és
9gészségi ál|apotuk f igyeIembe véte|éVeI
2' 16 és 28 km-€s táVok kózött Vá|aszl
hattak' Ngm Vo|| meg|épő, hogy áz idősebb
ós a |€gfiataIabb kolosz1á|yl képViss|ők
löbbsóge a |gglóvidébb táVol vá|asztotta'
dg sokan k|plóbáhák képgsségeike| a ho6z.
szabb távokon ls'

Ezen a Vasámapon' a mozgáslá kifo.
gásta|an időben löbb m|nl százli|ázó gyi5.
nyörködh6toii az ószi gÍdók szépségébén '
|vl6gcsodá|halták a Kosbol-tanösVény
mocsaras ó|őVi|ágát' a FeIsó Kiskunságl
|urjános gazdag madárui|ágál' az ósszg|is
virágzó növónyrilkaságokat' L€hslóség
adódott a Gyógyító.domb közg|óbén |éVó'
szépenÍe|újílot| Kiskunsági B€lyál Kúria
{voh G€íéby kasté]y) m€g|€kintósóro is'

A túrá követőon a Horgászcenlrumban

kiadós ébéd válta a részlv€vóket' majd
ki.ki kedvé sz6rin1 horgászhatott' sélál
hatotl a gyóny(i j napsüt&b€n a tó part.
ján, Vagy b66zé|gethe|etl az étter€m 16ra.
szán. A gyélekek tormészetes€n mjnd€n
'vézényszó'' né|kü| a já1szó|€l6t v€ilék bir
tokukba,

A népes csapa| kózös fényképéket
készÍtVe V€tt búcsút a Holgászcéntrum'

tó|és teltíogada|mat, hogy ozt a progra-
rnot 2015-b6n is meg k6ll szorvozni,

A r€ndezvény lámogalásáórt köszönei
i||€tia BiÍkás BoÍ.és Pá|inkaház, aZó|dÁsz
V6ndég]ő' a szALlBUsz Kft., a Kunada'
csi Hoígászc€ntrum tu|ajdonosailésa kun'
sz€nlmik|ósi KITA AIapÍtVányl, VaIaminl
szépné Kata tanáÍnó1 & a gyerek€k€t 6|kl
séló szü|ők€t.

Lakalos |stván nyugá||ományú ezlodos' a
ceg|édi Honvéd Nyugdíjas Egyesü|e1 Veze.
tőségilagja jó ideje ker|észkedik' [,,lunká'
ja eredményekéni' tava|y és idén is, a mini
kategóriában eInyerie a ''Legszebb kony'
hakerf,címet. Ez éVben a 'szebb' Viíágo.
sabb ceglédérf ' c'saládi kalegóÍiájában meg'
kapta a ''Legvirágosabb e|őkert' d Íjal ís'

Kocs s |STVÁN
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E|ődökre em|ék ek

' 5

Határőr e|őde]k em éke e|őt| lisz|e|eglek a
NyÍrbátori HatárőrIgazgalóság Nyugdijas
Egyesü et tag]a ' és a Fendőrség á |omá
nyában ma s aklíV szo|gá|ato| teiesilő vo|t
hatálőrök'

JanovcsJános egyesüet e nök em]é.
kező beszédében mé|tatla azl az öníe|á|.
dozó. becsü]etes' a szo|gáat Íe|adalokat
Ínindenek iö|é he|yezó. sokszor hős]es he|],1.
á||ásl '  amel|yel a.határór nevel ö r ökre
bevésték a magyarság tudal'és érze ern.
vi ágába' Pé|dá]Uk hafuányozottan köVetendő

aie|en eg Íe|íokozotl m grációs he|yzelben
A beszédet köVetően nyugdíjas halárórök
o Vasták Íe az e|hunfbajtáísak nevét. rend.
Íokozalál és beoszlását' éVtzedes bontás.
ban' AnyugdÍasegyesÜ el á laLáLi lo l l  kop.
jaÍáná koszorúthelyezette NyílbátorVáros
önkornrányzata nevében Máté An|a| po|'
gármesler Németh Atti|a a po|gámes|eÍés
dr' Tóth Árpád iegyző' KoszorÚzotl lováb'
bá szomor Pé|er a|ezredes' a megyei ren'
dőr íőkapitánysáq képV seIelében' Kanyó
GáboraIezÍedes, a halárrendészet] szo

gá|attó. sinronka Att a őrnagy a nyírbá|o.
ri halálrendészet kirende|lség' Báskó csa.
ba a|ezredes a kö|csei halárrendészel kiren.
detség nevében. Vaamin| a hatáÍőr nyug.
díjas egyesü|et deIegációja A je]en|éVők
kózü|sokan he yezlék e|a kegye|etVirága.

A megem|ékezés záróakkoÍd]akén|' a
je en|éVők a HaláÍőrség hős ha|ot|a nak
em|ékosz|opáná Íótták ]e kegye|etüket'

V NczE lsrvaN

EgészségÜgyi
tanácsok
A Budapesten é|ő nyugá omá'
nyú katonák nagy Íigye emme
ha |galták dr '  szakáy sándoÍ
orvos ezredes, a neuÍo|óg ai osz
lály. osziá|}^r'ezelő |őoÍVosának
e őadásái az a|Vászavarok és
keze|ésük lémakÖrében' A
Baass Egyesü|el á|ta szerve
zeti rendezvényen a ielen éVók
sok kérdést is nléztek a Íóoí.
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Idősek napja

Ka|ocsai em|ékezés

A KskőÍös He|yőrség Nyuqá||ományúak
K|ubja' az idősek napia a|ka|mábó| Vacso'
ráva egybekötötl megem ékezés1 |aÍtoil a
szarvas Vendégjogadóban, Fadgyas István
nyUgálIományÚ őrnagy /eInök/ megern|é.
kezése uián e smeréseket ad|ak át' A k Ub
Vezetóségének haláÍozata érie|mében é|el
úlja és végzetl munkáia e ismeréseként
em|ékpIakettet adornányozlak 85 éV után
Arpa La]os nyugá||oÍnányú aIezÍedesnek'
l'4oInár ELek nyugál ományÚ íőlörzsőlmes
ternek Va|am!nt 80 éV után ]\'/]o|nál E|ekné
ÚrhÖgynek'

A Város Íásí|ásában, ahősoksír]ainak kar'
banlaÍtásáérl a VáÍos po gáÍmestere a k|ub
e nökéVe| kózösen em|éktárgyat adomá'
nyozo$ GottÍíied Bé]a nyugá||ományÚ ezre'
desnek, Arpa Laios nyugá|ományú aIez
redesnek' Jakab JózseÍ nyu9álIornányÚ
Íőhadnagynak'

Aiogulód alakuIat' a PetőÍi sándor Vegyi.
védeImi Zászóa|i palancsnoka |\,4 k]oVich
János a|ezíedes em ékéÍmel adományozot|
Gott| ed Bé áné Úíhö|gynek, |V|e|heÍ SándoÍ
nyugá ományú ómagynak' Harcsa sándoÍ
nyr.rgá| oínányú századosnak' E|ismeíőok e'
Ve e| vehete|t át Gyalog sándoíné' HaidÚ
Józsefné' Fábi Jánosné Úrhö|gy, Duchai
Józsefné nyugá]|ományÚ bV' őrnagy és
Kovács Imle rendőÍ Íótörzszász|ós '

Az e|ismeÍések átadása ulán Kiss GyöF
gyiláncda okkaI szórakoztalta az idős korú.
akal, a íinom Vacsora ulán vo|tak akik tánc.
ra peÍdÜ|tek'

A Bajlálsi EgyesÜ|elek országos szöVelség€ (BEosz)' a BEosz
Dél.alíöldi Régió' va|amint a Honvédség és Társada|om Baráli Körök
országos szöVétsége tagszervez9tekénl' lovábbá a Ka|ocsai Hon.
Véd K!lturá|is EgyésÜ|ét szakosztá|yaként műkódő' a |\/agyar Hon-
vádség 15' Ka|ocsa Légvédé|mi Rakéta'és joge|őd Légvéd6|mi
TüzérezÍgd hagyományait gondozó KaIocsai LégVéd6|mi Kato.
nák HagyományőEő Kölg, ogyben a Honvédség ésTálseda|om
Ka|ocsai Baráti Köle' együttműködvo Ka|ocsa Város tnkoímány.
zatáva|' r€ndezvény sorozalot sz€Nezett az |. Vi|ághábotú kozd€-
téngk 100. é\.{oldu|óia a|ka|mábó|.
A rendézVény soÍozal eInévézése:''KaIocaai LégvédeImi Xato.
nákka| az |' Vi|ágháboú nyomábán''
A válosi lendszvényen, katonai tiszte|étadássa| €m|ékoztünk meg
az l' Vi|ágháboÍú hőseiló|, áldozatailó|' az €|ső hadÜzénétés egy.
ben a nagy háború kezdetének .| 00' éVfordu|óján'
A léndezvénysoÍozat eIemeként' pá|yázatol hirdettünk lönóneImi

Em|ékdoIgozat írásra az |. Vi|ághábolú ésoményoiről, kiéme|tén a magyar kalonákat érintő hadműVeIetekrő|' KaIocsajáíás
á|ta|ános és kózépisko|ák 6-12' osáá|yos |anu|óiíészéro. Hadtórléneti mggém|ékézésl lartottunk' aho|d|' Végh Forenc ny. Vezér.
ezredes' korábban a |\'{agyar Honvédség vezérkaíi Íónöke és lvagyalorczág
nagyköVete' Va|amint prof dr. Ho||ó Józseí ny' a|tábornagy' a Hadtö.ténsli
Intézel és |t,lúzeum egykori főigazgatója, címzetes egyetemilanál e|óadásait
ha||gathatla a nép€s kózönség'
A megemlékezésen képviss|t€tts magát Ka|ocsa Város onkormányza|a' az
Em|ékdo|gozal írásban részlvevó laninlézetek lanálai, lanu|ói, a honvédség.
hez kÖlődő országok szöVetségek és azok ka|ocsai lagszeívezelei is' Az é|ő.
adások Utan az Em|ékdo|gozalok értéke|ése' majd a dljak átadása kövélké'
zett az eredménvesen szereo|ő tan u|ók és fe|készílő tanáraik részéle' A lószt.
VeVők b€íejezésLjI meglekintheitek az oIasz írontról száÍmazó em|éklálgya-
kat bemulató vándorkiá||ílást is

DH' KovÁcs GYÖRGY NY' MK. EzFEoEs
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Eme|nék a hadiözvegyek havi járadékát
|\,1 ntegy ölven száza|ékka| eme|kedne a
hadiözvegyek havi]áíadéka is, ha ejíogad.
ják a Hende Csaba honvéde|rnirniniszter
á|ta| noveÍnber 1 8.ár, az országgyűlésnek
benyÚjtott többtörvény módosításállaÍ.
ta|mazi javaslatcsomagot' A honvédek jog.
á |ásáVa|. Va|am]nla hadigondozássa össze
Íüggő egyes törVények módos ításáró| szó
|ó javas al több e|őnrenele i, álhe]yezési,
k kép2ési' vezény|ési' egyenÍUha.Vise|és
szabá|yl is tarta|rnaz, és pontosÍlja a köz.
táÍsaság] e|nök honVédeIm ]ogköÍeit' A hadi.

özvegyek je]en |eg havi21 375 foí in le|á.
tasban részesü nek, és a javas|al réVén havi
10 688 Íorintos több|etjuttatást kapnának'
A]avas|attana|Ínazzaaztls, hogy a tiszii és
aza|tisztiá ománytagjairó _kvéVéatábo.
ri|e késziszogá]al tagiait |ega|ább éVen|e
egyszeÍ ie|jesítmé nyérléke|ésl ke|| készí

A iavas al fe|idézi, hogy k k hordhatnak
honVédség egyenruhát: a tényIeges á||o.
rnánytagjal' egyes eselekben aszo gála|on
kíVü|i á| omány tagiai, továbbá rende|kezésre

á|ásuk idószakában az önkénies taita|é
kosok, Va|aminl nrűveIell le rü |eten a rend.
Véde]ml szerv tagja , ha a honvédség érde.
kében Végeznek tevékenységet, a honVé'
delem érdekében VégzettlevékenységÜk
során a nyugá||ományúak' Va|am]nt műVe'
etiieÍú eien b áonságuk éÍdekében á|a.
mi Vezelők' . llás szemé yek részére a hon
Védségné| íendszeresíletl egyen ruha Vagy
azza| összeléVesáheló ruhá'al V se ele ti os,'
- tarla mazza a lavaslat.

(N,4T )

Jövőre jeIentős i||etményeme|és Iesz
A honVédelrn lárca ie enlős i||elményeme.
|ésl leruez, amey mára jöVő éVtó ,,ugrás.
szerú' ]avu|ásl eíed mé nyezhel a kalonák
é|etében - mondla Hendecsaba honvéde|m

A m niszler az| mondta számokÍó] még
nem beszé|hel' m Ve a kormány még do
gozik a kötségvelésen, de Úgy gondo|]a,
]e]enlős eÍedményt fognak e|érn] ezen a

Bore|sősoÍban Radnó|i Mik|ós Ve6éi nyo
mán smeít A második Vi ágháború a|alla
kó|til halezerlársáValegyüt1 de Vinék mun.
kaszoga]aira Azsidó, Jehova Tanu relor
madven1iStaés nazarén!s kényszermLn'
kásokbányában. Valam]ntVásúlépitésen dT
gozlak BTíban és köÍnyékén 1944 ószé g
E kónyv1anu mánya ia  bo l  munkaszogá .
a|osok sorsálmulalabe aláborok k lrilésé1
kóVé1ó időszákban' A visszaVT.Ú|ás Bortó|
szombathe lyq  1anó  úÚonaán a  munka '
szo 9á|atosok ]e|enlós vesáeségekel szer.
vedtek e A kó1et lejezele] az úlvona kij|ón.
bózó á |omásain. igy aJábÚkáná|, szénlki
Íáyszabad]án'Va|am ntaszombathe|yenlör
lénteke1 lárgya|]ák Az események nyomon
kóvetésél téÍk'Ápek' lényképek seqí1k' A
kónyv cD.mélék elébén széÍepó néV]egy
zékbén tóbb mlnl háromezer borimunka
szo gáalosjejen eg smert adatail |ehe1 meg.

léren. Közö|te, a komány,,igen nlenzíven,
do|gozik azérl, hogy ajöVő é\,tő gyoísilott
Úteínben be l!d]ák Vezetni azt az é|etpá.
|yamode||t' amey a r/réli i||ehényen Íe|Ü|
tóbbek közöt| a nyugdijkorig tartó kiszámít
halóságol. garantá]t e|ómenete j rendszert'
megÍele ően támogalotl |akhalást. képzést'
továbbképzésl biziosi|' Ez szükség ahhoz'
hogy meg tud]ák larrani és tovább lud]ák erő.

Tiszte|t Ba|társaink és Ba||ársnőink!
E|őkészítés a|att áL a Bajtársi hír|evé| 201 4/4' szárna, ame|y a decernberl llagyaf Hon.
védda|egy dőben je|enik nreg, Ezze| páÍhuzamosan teÍVezzük ajóVő éVikadvány.
ok pénzügy ' technika Íelételeinek meq|eremtését' A |ap h vatásának meg'e|e]ően
|o|yamatosan ismeÍelia BEosZ célainak, löfekvése nek megvaósitásál. a szöVet
ség VezetőszeíVe rreklevékenységét' és a nagyobb rendgzvényeket íonlosabb prog-

A kiadvány' a nyugá| ományú' a ]áíadékos és önkéntes tanaLékos kalonák és
hozzálartozó k érdeke l szo gá Va' szinte egyedÜ|á|óan tájékoz|ata szöVe|ség érde.
kegyez|e|ő íórumokon (HonVédeImi Erdekegyez|ető Fórum' HonVédeImi IdósÚgy
Tanács) e érl eÍedményeiÍó]' az eÍogado|l jogszabá|yokró| és a hozzájuk kapcso'
|ódó szabá]yzókró| '  Vagy s a tény|eges szo|gá]aloi  befejeze|t kalonák jogairó '
járandósága íó]'

A |apje|enlóster]ede|eÍnben smertet atáÉszóVelségek, ésa sajál egyesÜ|elekprog
Íamjailés azon Íendezvényel' anre|yek ú]szelű kezden]ényezésnek számítanak és
rnásho|is köVetendő pé|dáu szo|gá hatnak'

A íen|iekre tekinte|te| kérem' hogy az éV Végi' éV e|e]e Íendezvényeken szíVes.
kedjetek a Bajiárs hír|eveel ismeÍletni' népszerűsíleni' m nl a bajtársaink és hozzá.
tar|ozóik |eqíőbb tájékozódás íoÍÍásá|'

A hír|evé|megrendelésében eqyetek szíVesek szemé|yes pé|dát mula|ni, e ső
ként iÍiuk aLá azt a néVjegyzéke|' ame|yen évi 1000 Fl tel]eszlésidÍérl a postai
köLtségek eme|kedése tetle indoko ltá az áí eíne]ésél néVÍe és címre rende jük
meq a |apol' A poslai kö lséq bank Úton áluta|haló a szöVetség ban kszáÍn ájára, de
csekken is befizetheiő, továbbá a rég óVezetők' egyesÜ|eti e|nökök is átvehetikés e]u.
|athaiják a szövetségbe' A postakö|ség összegé|Vá aóknevének és címének gyűj.
lésére szolgá|ó néVjegyzék |etÓ||heiő (knyom|a|ható) a BEoSZ hon|apjáró|

SzíVeskedjelek odaÍjgye niarra hogy|ehetőeg egyelen egyesú|el' he|yőrség se
maradjon k] annak jsmetetésébő, hogy rn]kénl |ehei a ]aphoz hozzájutni' Kísérjétek
figye|eínme| a ap egyesü etenkénl megrende|ését' Tegyünk közösen azéít hogy a
|eg|óbbtájékozódás ehetőséget nyújló k adványunk jusson e miné|löbb bajtaÍsunkhoz'

T szTELElTEL És KÖszÖNErrEL:
KELEMEN JTzsEF NYÁ' ALTÁBoRNAGY' ELNÖK

síteniazt a kien]e|kedően képzetl és e kö'
te|ezelt szemé|yi á|ományl. ame|y ma a
['4agyar HonVédségel ]eIenll . hangoztatta
Hende csaba, ak szerint rnost. aínikor a
Waesi NATo.csÚcs dón|éseinek rnegÍeIe.
|ően íeIgyorsílják a honVédség modeÍnizá.
ció]át' |egÍőbb ideje, hogy ez| a Íoyamatot
a |egÍonlosabba| az embeíe kezdjék'

(r\,4TD

30

M K

oú,u,",,,,.,",






