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Gondolatok a 2015.ös évrő|
A Bailá6| Egyé6úlelek oÍságo6 szóv€ls&s a zol5*
r€ szó|ó osg|ékvési i €Nél mogalaku|ásának 25.ik
évÍodu|óján is az 199o.b6i 6||ogadoí A|apító Nyi.
Ialkoza|ában és a mindonkor é ény€g A|apsza.
bályban Ío€|a|taknak m€gí€|éló6n haiároaa még'
Íem&z6|6s€n igeodvá á változó kótú|Ínóny6k.
hez' a láÍ.áda|mi. és jog| kómye4th.2' á Honvé
de|ml M|n|szléílum a vg2á1€í és a Honvédgóg hg|y.
2o|éh9z |éhstóség€in9k vá |ozásaihoz' va|amlít
áz €gyül|ínűkódési kóEzBághBz' Tago9y€sü|€l €.
|nk ínoködésóÉ - óv|debb lávon - a h6|yl kód|.
ményg|( és a |á6adah| ktrrygzot io||éü|s|ngk vál
|ozásái. e atryagi |ohetóségok gyakorc|nak iB|o.
lós hat&t. Mind€zékot a szÖvolség íó célklt'jzé.
sB|ngk msqj6|tlés9kolÍ|gyo|Bmbé k€|| vsnn|.

Az€lntrcTg á|ta| m€g]g|t|! cÓ|k|toz&ék és prog"
Émok cEák |dny€|vkÉnlgzolgá|nak d é9y$ü|6t€k
|éVók6nysé9ón6k |éív62&éh6z' mint6gy aián|ás.
kén| és n€m 'kö|e|szó lg|sdalkénr s26€pé|ngk az

Áz €|nókBég a kózós cB€|ókvési plogÉm össz€.
hango|fuához jé] méq az |rányé|Vék6t' A |6nll€k6t
í|gyg€mb€ vóvé' lovábbá a hg|y. té€pü|és|ktr
ny6z6l' á mÜkódés |á|tát€|€ln€k a|aku|ását' e é!y€.
BÜ|6tt$z6|él6|a' Éisámál' |agiainákéÍd6k|ődó.
sél ós anyagl |gho|óség6lnok méné!6|&él kóvg.
tóén |ghgl |émát Vá|asaani a saját pfogÍamok mgg.
Va ósÍt&ához' Az o|nókség lámogatást nyúÍ és s6gl
i á pográmok m6gva|óEíláaát' Ez ÍqylóÍlénlk mmál
25 évo. Ngm heLy|á||Tak azok a v€|€ménysk' mg|yék
'kózponü |á|adá|*báskénl' mincÉÍ|ik a2 évgs iÉny.

A2 A|apszabá|ytó| 6í6dó€n vannak o|ysn Íé|.
adátok. mo|yok d 99y€é9es cso|okvés! VáÍJák €| lag.
jalnkló|. 6gyésü|oto|iklő|, hlEzoi óikén|os vá||á.
|fusa|íogádlák €|e A|ápEzábá|ybán Íog a|láká| -
ttbbgkktz|. m|n| a2 éÍd6kvédé|€m' a honvéd€.
|em ogyéngk |ámogB|&a' a magy |€|ona| hagyo.
mányok ápo|ásá' a he|iás sÉ||om' a bajtáE.as.
ság' a kózösgóg ósszoíogása. s:ociá||s gondos.
kodás rs más a|ap6|V€k€| ktv€|v€.

A 201 5' évi cé|ki|Üz&6k kózu| az e nóksóg ki6mrf

Á..rd.k',.do|om |.ú|.tón|
-a Honvéde|mi Édgkegygztotó FT.um |oÚg'

zon ü|ó$inok €ddig k.a|akíton londjón€k mogtar
lását áz üLés6k lBNsz€Í|j 6|ókészí|ésél éE a |émá.
nákalóVáhagyoíéV6s0|é€|6rvn6kmégí6|6 önapl

- áz é.d6kvédó|6m lo|y|onGságá| lénnlár|va - a
2012-2014 óv|€|éí| olodmény€i á||andó ||gy€.
|€íh€| kl$ré6óW|' a €ndg|g|glb€n biáogÍ|oüló'an.
dósáook és jogok m€gvalósu|ását' és ha szúkEóg6s'
azok koÍékc|ójál h6]yéz| é|ólébéi

- halékonyabban kíVán kÖzrcmüködn a gon.
doskodás| ktÍbo lanozTka| éÍln|ö vá||ozó vagy úljog'
*bá|yok 6|ókévítósób€n ós Vé|ométry.zásóbon'
ázok m69bm6.l6léséb€ni

- a gzoclá|is h€|yz€l íógz|otss Íg|láíágáva|és
bomu|a|á6áva| h a|ékon yabban kíván éNgh kÜ ón.

- nagy hangsÚ yl ha|ysz a sz6ív6z6lék6n kÍvÜ|
é|óké|€|kt.ü|mTnysinok mogisméÍósóroésszoci'
á|É o|lá|ásukhd 9üksóg6s in|omlici'k á|adásáÉ;

- go.osább €gyír'nÚkódéí a|aki| ki' más é.d6k.
véd6|ml íórumok kÓzTíl koodinációra' a páÍhuza.
mosságok megszhl€|ésér€' a napl€nd€k é9y9z.
t€tésór6' a HovET'l6 és áz ldósÜgyiTanácssa|'

sz.rYgz3l|' mÜködéd l6tü|s!an:
a sztvs|ség szgfuszo|l €gységénsk mog|ar

r.isáva| inl6grá|ó g6Íopól vá||a| más szBN.zo|ek
befogadásá'a és a HM.hóz kó|ódó ',civi|' szórue.
261€kk€| váló 6gyútlműktdés|é;

- az €dd 9i gyakorlato| ktvo|v6. Üsaebib6n |alt.
ia d €9y€sÜ|6t6k óná|Lóságát és dön|&é| a s2ó'
velségi|agÉági kédé$kb6n' deeósitoniszándé.
ko'k a kó|ődésl a BEosz á|áoíó s4rezé|éiv6| és
nynot más €gyési|etek |rányába is.

-a2 €gy€6úlel€kr6 a|a.
pozva kÍVánja mg9szT|Í'
tanl áz.'ákl|v, kalonákál
a ialla|ékosokat ég ázo.
kat, akik olidogenedtek
a honvédségtó|. Fo|G.
nak tá já a génélációk
ktzÖll| ogyelérlésl és
tsszgÍogást' n€rn Íogad.
ja 6| a mé9kü|ónbM6|éí
kü|tnbtzó po|itika| koÍ.
szakokban 9o|9á|| ka|o.

- lámogalja a honvéd6|6m úgyél páÍlo|ó rónd.
védo|ml á|lomány a 'p|v|l'' hagyományözók ós éídék'
|ŐdŐ á||am Po|gá ro k caa||akozását'

Hágyományőzó! tórll|é|én:
- a Nomz€li oókség 3z6||éméb€n ápoíá á Í'táotl

kalona| hagyományokal. |ó!€h€ a2 objoklív |T.té-
ne|sm szom|é|e|él. E gondo|at jggyóbon szoeozi
rcnd€4óny€il' a KEtofu N6mz€dókl Ta|á|kozókat'
orczágos és té 6pü|ésl f6nd6Bényék6|'

- N€mzét Ünneps|nk€n Va|T m€gem|ék€z&ek€n
- a t €L.pü|ós6k6n -.gy€sü|óléink m|ndgnkol káP
vi56|lk a ka|onáká| a lóvóbén is. A Í6ndázvényo.
|€n valá íó€2vélé|6rc6n olv.ijtbnÜkÖdn6k a HM i||sl.
v€ VK és Honvódség szoNg.€t9ivo|.

N.Dzdlkóz| káP$o|áiok lórón:
- A BEosz m€qa ákr|ásáló| kézdődé.€i |óni|ar!a

a kapcso|atola szomszód és |ávo|abbloÍ32á9ok
nyugá||ományú. |ano|ékoB ós vér€Íán ka|onák szé.
wzá|6iv6| á tiz.lm' á barábág és a páóógéd go.
do|a|ól ápo|va. A2 snyag|ós lgchnild bn6lógég6.
kgl Í|gy€lgmb€ vévs lámoga|ja a€gloná]|s együt.
mŰktdéBt' m6|ynék édom| észét a2 €ly€su|sti kap.
cso|álok ú!án Va|ósíl]a m6g'

o.zd.|kodá. tótdó!.|:
. Az sgy€ inkáDb szokú|Ö anyagi'Énzügyl |eh€'

lóség miall' *n|é|e| vá|lozás szúksés€s a koláb.
bi év6khé2 kép€sl' A lámogálási é6 pá|yázati ío.
rágok o9tkk€nésé szokgég€ssé |€sz a ntv€kló tné'
rórc lánászkodási dB a |6gsági hozá)áru|ás lsnn.

- A l9|sn|og| |ámoga|ásl lon&z€l |onn|aításá.
va| a.ányosabbanós tac|oná|isabban szoksógss
o|GáÚ| a Endolkgzés.o á||ó Énzkg.glskgt.gbr.
soóán á: €qyó5ü|6|€k p.ográmjai| ligy6|6mb6 vév6'
Tudalo€l|anl szl]kség6s' hogy a kÖ:v6||6n pénz.
b€ll |ámoga|áson lÚL a sztv€|ség ltbb m]||lT|oíln.
|o| Íoldí| á r6nd6zvónv6k6n vá|ó ówól6| biáosi
lásáíg' Va|amin| a ||szlgégv|s€|ók mÚ*ódés| kT|t.

- Mind€n szoN6z6h3k óná||óan. !á|Vázal úton
vágy Iámo!a|ó| v€l6zv6 ké | binosÍiáni rnÜkódósél
Mlndoz€k m€|]6í l 9yé émb6 k6L|v6nn|a HÍ'/' MH
€9yÍe Inkább cstkk€nö anyagi. tschnIkal | €h6tó.

Á |6nl l6|sorc|l .ó|kilÚzés€k r|to!ad&á uzrosít.
ja a szövo|sóg sgységo9 cs€|ékvósl prcgíamját'
hiszon 6z6k vgzéíona|á| kéDozik d A|aoÍ|T ok ht.
nak'A25éV6sműkódés gyakora|a 8ázoláazaLaP.
6|v€k ma |s éNényés Í6a|||ásál' .néga|apozza a
BEosz t'ss2etartT g€jÓ|' hoq9ú |ávon ls biáosíl'
iá mükÖdósó|. Az €|múh év|izéd6k . vá||ozT . sok'
szor ó|ónytó|en váhozásai' a jogikó.ny€z6| lén.
dsnc]áL. a támogalás cstkk6nés6 r||€néÍá á BEosz
mégődzl€ é|6tképességé|. NtV€|t€ szg€pél és ]g|€n'
tóségét a oondoskodásl k&be ianozók érdókoinok
védélméb6n' a ba]|áÍsl kózósségi szé||ém Jónn.

Az ó|mú|| negryedsáad o@dményoiós va|ósi
qa m6ggyőzó |ehgl eok sámá.á' ákik á "hogyan|ovább BEosz?" aggodamas kédégéil hangoz.
|alják' A vá|asz a 25' évÍoídu|ón hatáÍozot ég 6gy.
éngh|]| 'Tovább BEosz|' Ezon munká kod|k s2('
!€t!ógünk tiPB ragsága és *ml ónkánlés lisá'
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A Nyugállományúak Fórumáró|
Az e|mÚ|| éV Végén a szövelség egyik

kierne I rendezvényeVo|l az immárX|' a ka.
|omma| megrendeze|l  országos Íó|urn,
ame|y a nyugá||ományú ka|onákal. a hoz.
zátar|ozókai va|amint honVédség] nyL]gdi
jasokat éÍinlő kérdésekke| íog|a|kozott' Az
1995.ben Útj&a indílot| gondo|al' me|y sze.
I nla nyugá|Lományúakal élin|ő kérdések
|e|Velése' a he|yzelük értékeése' a közös
gondo|kodás ma is dószerú' Az e|mÚ|t 1g
éV a|att ezeken a |ondezvényeken máílöbb
o|yan Íonlos kérdésl vetetlek Íe|' me|yek
később megje|enlek a szövelség éídek.
Védelmimunkájában'

A novombsr ígndezvény is i||gszkedett a
soíba' o|yan lóínákat gyekoz€tt Íésztvevők
e|őhozni' me|yék lészben a ka|onaipá]yá.
hoz kötódtek' i||otve a nyugá||ományban
|évók összláísada|mi he|yzelénok megilé'
ésél mutatták be. A íendezvónyt a H|\,4
Veze|ése részóÍó||óbb Vendég is megl]sz.
|el|e' e|sősorban KUn szabó |stván Vezé.
ÍóÍnagy, a H|t4 |áÍsada mi kapcso|a|okér|
Íole|óshely6t|osá||amtiIkára' aki Üdvöz|ő
szavaiban |öbbek közótt e|mondtá' hogy
mi|yen nagyra ór|ékeIi a sz€ívgze|ek önze|"
|en munkájál és lovábbra is |ontosnak |ad

A rendezvény aIapgondoIa|át a SzöVel.
ség e|nökének rnegnyi|ó szavai ad|ák me9'
Ebben hángsÚ|yozta' hogya BajtáÍsi Egye.
sü|e|ok olszágos szövelsége a mindenkoÍ
é Nényes ,,A apszabá yában' cóua közÖt|
e só he|yen |oga mazza m6g az ggyesü.
Ieleiben |éVó kalonák, a honvédsó9inyug-
á||ományúak éídekVédeIménok. éídek'
képviseIetének vá||a|ását' V.sszalekin|ett
az éÍdekegyaz|etés kezde|ére' amikoí a
BEosz kszdeményezésére 1992' janUáF
jában Ír6gaIak!|t a HonVédségi ÉrdekVé.
de]miTanács' majd az éV márc usában a|á.
Ílásla keíü|| a H '4 az [/H és érdokvéd€.
miszeNek közötli még ma is érvényben
|éVö megá||apodás. A BEosz órd€kvéde|'
mi tevékenysége- avá|tozótáísada|mi,
po|i|ikai' jogikörÜ|rnények e |enóre - etlő|
kszdvoÍoIyamatos' AzérdekéÍVényesí|ő
IeVékenyság aIapját képező megá||apo.
dások rnegsztjnése' Vagy annak kezde.
ményezése a BEosz Íészérő|nem meÍÜ|'
hel íe|| Kiome|| színtere az éÍdekvéde|mi
munkának a hivala os érdekvédslem és szs
ciá|is tevékenységben Va|ó közleműködé.
sÜnk, meIyet az H ,,| dősügyi stralégiájáVa|
- és ebbó| eredóen - a honvéde|mi ldő.
sÜgyiTanács tevékenységéve| és a [,|H
HadkiegészÍlő és KÖzponti NyiIván|anó
PaÍancsnokság munk4áVa| ósszeíüggő íe|'
adatnak taÍtunk' A szociá|js gondoskodás
fe adalához a szóV€lségi és egygsLj e|i levé
kenység is hozzájá lu|, hszen számos
hé|yen Veszünk részl a2 e||árasi körbe taÍo.
zók é|etkÖn]|ményein€k |e|áÉsban' a segé.

|yek és szo|gá|lalások bizlos Ításában. Ez€n
aterü|elen a BEosz.nak még ke|esnik €||
a tovább |ehe|őség6k€|. hiszen kÖzponti
kérdésn€k |artjuk az a|acsony nyugdíjja| ren.
dg|kezók - íő|eg időskoÍÚak és özvegyi
nyugdÍbó| é|ők é|eIkÓrÚ|ményeinekíe|.
táÍásá| és az indoko t segé|yek e|jut|alá.
sának sogilésót' A lovábbiakban kilért arra'
hogy az éídekképvise o|isz€Nok együ|l'
működéséVe| Vo|t e|órhetó' hogy a2 1993.
ban megje|enl Új Honvédelmi Törvényben
ÍÖgzi|ellék a katonai érdekképviseIe|i szeÍ.
Voz€tsk rnűkÖdésénsk jogi Íe|té|e|eil' AkkoI
is ós azó|a is az éÍd€kképvise|elisz6rv€.
zolok hangsÚ|yoz|ák a ka|onai szoIgá|at,
a kalonai hivatás kü|önbózőségé| más köz.
szoIgá|ali munkavá||a|ók Isvékenységé.
tó|' A katonaieskü egy az á||amma|kölótl
szeÍződés me|yben Vá||a|iák' hogy é|€|ük
í6|á do2ásáVa| ]s leIjesít k köleIességei.
kgt '  Ez a vá|a|ás |ényegesen kü|önbÖzik
a közszo|gáa| terLj|etén Végzet mUnká|ól
és kt|eIezet|ségeitő| és ennekÍejében vár.
juk g| az á||amtó| a kálonai é|e|pá|ya' i|letve
azl köveló időszak m6gkü|önbózletotl €|is.
merését' Sajnos az ulóbbi években egylg
eÍősebben rnegny |Vánu|l k özszo|gá at i
..egyen|őség,, hangozlatása egyre kedVe'
ző||enebb íe]té|eIekel jeIentet a jogok és
jáÍandóságok vonalkozásában' A Ie9sú.
|yosabb dóntes egyike vo|| a szo|gá|ati nyug.
dÍ rsndszeÍén€k m6gsz'jnle|ése. i||€lV€ a
nyugá||ományÚakÍa vonalkozó egygs ]áÍan.
dóságok ku rlilasa. Eme||€tt szÜ|etlek o|yan
dön|ések is '  ame|yek nehezít ik a honVé.
de|em éídekében |evékenykedő - a hon.
VédeIem ügyéhez hozzájáÍL]|ó Vagy á||a'
miíe|adatokatvá||aó' kü|önösen időskori
probIémák mego dásában szerepeivá||a ó

táÍsadaImi szervsz6|ek műkódését' EÍed.
ményként értéke|te a 2013'ban e|íogado||'
a ''honvédek iogá||ásáró|'. szóló 1öNényhez
kapcso|odó' íende|etek kido|goásában va|ó

részvé|6|Ünk€|' ms|yek a korábbiak|ó] ugyan
eléÉen' dg továbbÉ s biz|osítják a gon.
doskodási kó|bo laílozók jogosu tsága t' így
kü|önösen a ka|onai nyugdljas igazo|ványt.
a rendíokoza| és egyenruha vis6|ésl' a nyug'
á||ományÚak eIismerésének |ehetóségél, a
|akha|ást (ózv€gyek szárnáía is)' a nyug.
días dősot|hon elhe|yezés H I,,| á||a|i anya.
gi |ámoga|ás|' a kedvezményos étkezés
|€ho|ósógé|' a rekÍeációs ÜdÜ|ás bizlosí.
|ásá|' az ggászségügyi szo|gá|ta|ás|' a
kegye|el. gondoskodást ós a szociá|is segé'
|yezés Ieh€tősógél. tsszességében a
BEosz a munkavá |a ó i  képv]se|et €kke|
1Hosz' HoDosz)köz ösen a k dolgozói
munka során nagyrész| érVényesílették |e|.
ve|éseiks|' sajnos nem vitás' hooy azokban
a kérdósgkb€n me|yekel poIitikai (paía.
menti)' kományzatidönlósskszabá|yoz'
1ak' csak igon cseké|y eÍedínónyl ludtunk
e|érni érd6keinkel te jes halókonyságga
nem vo|| módunk képvis6|ni.  Végezetül
ieszögézte' hogy a BEosz mL]nkájál
továbbÍa is koíÍekl együttmúködéssel' Íolya.
ma|os párb€szédde|' a szé|sőséoek kizá.
rásáVa|ós a po|itika táVo||artásáVal kíván.
ja vegezni,

A megnyiló u|án e|hangzó é|őadásbó| a
]e|en|éVók Vissza|ekintést kaphattak a ka|o'
nai nyuge||á|ás mÚ|liáía' majd ezt köveló'
en az el|álások maihe|yzeléÉ|a H|til kép'
vise|ői ad|ak rész|eles iájékoztatásl. Érde.
kes ésíontos része Vo I a fendezvényneka
NYoK €|nökánek és az Emb€Íi EÍőíorrások
|\,,|iniszléíiuma Idősügyi. és NyUgdíjbiztosi
tó Fóosaáy vezetójének e|óadásai' Az á|ta.
Iuk e|mondo|lakbó| megismefi ofl ük ázokal
az adatokat, melyek a hazai nyugdiasok
é|ethe|yze|éró] és é|elkö|ü|ménye]ó| szól.
tak, i||etve tájékozlatást kapiunk a Vá|ha.
|ó (Vagy nsm Várható) koÍmányza|i|épé.
sekÍő|. A magam Íészérő| a ké| utóbbitáé.
kozlalót azéíl is laÍtottam ki]|önósen érde

Bqtt6'|s1hl.d



kesnek, meítnem ósszehason|ítva' de kÖz.
Vet|enebb rá|átás| adott a hazai,,po|gári',
nyugdijasok he|yzelé|ő|'

A |ájékoztatók e|hangzása ltán |ehető.
ség nyí|t-aíórum je||eg kóVetésének jegyé.
ben . kérdések megÍogaImazására' sajnos
az idó íóVidsége mialt a he|yszínen csak
nagyon kevés VéIernény,t ismeÍhetlü nk rneg'
Ta|án éppén ezért jó| megfoga|mazotl
nagyon fon|os kérdések Vetődlek Íe, így
a kegye|eti gondoskodás köíében a minő.
sités kérdése' vagy a korábban é|hunytak
(|\'4agyar Honvédség Ha|ollja minősítésÍj)
esetén a sirheIy mogVá||ás megVá|1ozott
szabáya]nak ké|dése' sajnos l öbb éve
Íenná||ó és továbbÍa is le|Vetódó kérdés a
máí nyugd íban |éVők é||átásának osszege
közölti alány|a anság píob émája' A hoz.
zászó|ók kózó|l Vo l' akiélintette az egye.
sÚ|etek szociá]is tevékenységét és ez irá.
nyÚ munkájuk íontosságál.

Végezetü|néhá.y gondo al aíól. hogy
az e|hangzoltak m ként épü|lek be mális
a mindennapokba' A |egfontosabb íe Vé.
lésekétmára HÉF decémbeÍi soros üIésén
napiíendipon|ként a BEoSz részéró Íe|.
Velet lük'  így | öbbek köz ö tt '  a nyugá|o.
mányba heIyezés időpontjának íigyé embe
Vé|e|éVeI az eIléÍósek koIrigá|ásának kéF
dését, megÍoga mazva azi is. hogy a tár
ca rcndé|kezik.e erÍe megfe|eő keretösz'
szeggg|'  Napirenden s2élepe|t a sírhe|y
megVá|tás ügye' meIynek solán rákérdez.
|Ünk arra' hogy mi|yen segítségettud nyúj.
|ani egyed esétekben a lárca' PÍob|érna'
ként továbbíto1lu k az ónkormányzaloknak
áladott Vo|| tisztik ubok igénybeVéte]éVeI
kapcso|atos nehézsé9ek Úgyét is' A kIubok
kérdésében - hé|y] szinlen |eIVétődő prob.
|émák mego dásához - egyérleIműen s€gÍl
ségre kaptunk Ígére|et. míg akegyg|e| kér.
désekel az |dósügy] Tanács haláskölóbe
uta|ták' sa]nos a hosszú éVek ótaíe|Vetó.
dó nyLrgdÍj összegek egyen|őt 6nsége ü9yé.
ben továbbía is csak a po|gál iszabáyok
szer n|i ehetóséggkei |átják megva|ósÍt'
ha|ónak' meIyró| tudjuk, hogycsak nagyon
koí|átozoii körben kiná| |ehetőségel. A HÉF
napilenden lú| az Idóstjgyi Tanács munkája
solán is Vo|| |ehelóség kétdések IeIVelé'
sére, Így a BEosz részéíő|a kegye|etigon.
doskodássaI kapcsoIalos egy€s kérdések
már szóba kerü|tek'

Egy rendezvény eredményességét utó.
ha|ásábó| is ió| eméÍhetjÜk, azt h szem'
e rendezvény maÍgójára jó osaáyzalot íÍha.
tunk, menbárszűkÍe szabotl Vo|t az idő (am]
a k6t|ós rendezvény szÜkség he|yzetbő|
ádódoti) mégis az e]hangzottak nem csak
ró|unk' de nekÜnk is szó|tak' A rnegfoga|'
mazott Íelveiések pedig o yan aktuá|is témá.
kat éíintéttek, me|yek lovábbvite e idősze'
rű és cé|szerű Vo]l' még akkoÍis, ha azon'
na|nem könyvé hetünk e|eredmén},i min'

szTANt ZsUzsANNA NYÁ oFNAcV
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EInökségiÜ|és
2015' januáí 26-án Ú]ést tartotl a BEosz
e nÖksége' A napiíendi pontok a SzöVetség
ÍoIyamatos m LJn káját lükröz|ék: e|őszöÍ a
SzóVe|ség e|nöke Ke emen József ny. a|tá.
bornagy beszámo|t az e mú|l hónapokope.
íalív munkájáró|, ezt Vörös Lász|óné ny'
ezredés a e|nök lájékoztalója köVetle a
2015. éVi pénzÜgyi |eIhaszná]ás eIVeirő|és
a gyakoÍ a1i kérdésekíó ' Az E||enőző Bizolt.
ság 2014' évi munká]áíó és a szerzett
|apasztalatokÍó| sztanó Zsuzsanna ny'
óÍnagy a Blzot|ság e|nóke tájékoztalta az
e|nókség je en ]éVő iag]ail' Az idei éV a

BEoSz szárnáraíonlos iubiIeurn éV, ennek
megfe|elően máÍ az e|ső Ü|ésen is érintet.
lék a jubi|eumi rendezvénnye| összefüg.
qő kérdéseket' csomós La]os ny' Vezé.
lőÍnagy a eInöktájékoztatojában az elkép.
zeléseke| és a szükséges |épésekel vázo].
taÍel' Az e|hangzollakka| kapcso|atos hoz.
zászó|ások és vé|émények a íe|vetődó
témák íontosságát jó| jeIezték' Az eInökség
ü ésé irnmár hagyományosan - a szü.
elésnapi köszöntésekke] záru|t'

SZTANT zsLJzsÁNNÁ

A Honvédé|mi N'|inisztél]um hálodIk om9|9t|
1ár9ya|ót€lméb6n .éndkÍvÜll HÉF. Ü|ést tar
lotiák' Á mlnigztéíum |álgya|ódg|ogácló]ái
Kun szabó |slván v6zélöna9y' a Hl''llárca.
da]m|kápcso|atokártÍ6 é ős hé|yo1tos á |am.
Ii!kára Vé26llo' a Honvédszakszérvoz9t' a
HoDoszés a BEoszképviso|lékázédok.
védé mi szorv6z€|6k6t' A BEosz.t csomós
Lalos nyugá||ományÚ V62élőhagy a|g|ntk
és sáanózsuzsannanyugá |ományú órnagy

A HÉF ogyot|én napnBndj€ az é otb6 lépó
úJ é|á|Pá|yamod6|| íész|ótéiiek m€gvltalá.
savo|t' A észtvevŐk az á|la|ános intézks.
dóggk mégvilalása után' aszákédók bovo.
násáva Ío|y|a|ták a mggb€szé|ésl'

Fobruárban meglárioltasolos il|ésó1 isaHÉF. A
Hlú-ol Ku| szabT stván Vozélőrnagy' h6 yoltos
á||aíntilkárképvis€|l €. AÍnunkaválaóio|da|oi
a Hsz HoDosz és a BEosz kéPvis€|ö log.
a||ak he|y6t A nápiÍond szér.t 6|sókó|r|a HM
gazdaság lársaságai munkavá||a|ó nak bTrés
]óV€do m h€|yzélélő| ha gattak m€g égy e|ö'
t6íj6sziésl J€|or Gábo. €zrod€s oőadásábai'
Ezl kÖv6|ó€n az á |ami €gészségÜgy inlézriré.
nyek átalakltá€ánákváúalT hatásáiró| szbT Isl.
ván vézérómagy az€gyenluházati g||átás ho|y.
zo|éró| NoNá1h Tibor €z€dés tá]ékoziana a íésa.
v€Vők6|' A 2015' óVi bére mé|és ró| és az é él.
pá|ya mod6]|ló Kovács Tamás |óoszlá|Wozéló
beszét A honvédségi kóza|ka|Ínazollak2015.
évi béÍkomponzác ó]áró| Nagy zo |áí1 |őigazga
|T adoí t4ékoaalásl' A BEosz képvisé étét cs.
mTs Lajos nyu9á||ományú v6zélóriagy a 6lnTk'
szlanT zsuzsanna nyugá |ományú őmágy és Ga|.
ló |slván nyugá||ományÚ ezr6d6s ál1ák e|. aki
a kieme tápo ás díjá kapcsoatosantelile kéÍ



A Budai onkéntes Ezred hcÍsei e|őtt tiszte|egtek
A második vi|á9háború budapesti harcai
ban a szovjelekke| szÖVetségben e hunyl
magyar kalonákía em|ékeztek a Vérmezőn.
a Budai onkéntes EzÍed eín ékművéné íeb.
rUár 13.án,

Papp Ferenc ezÍedes.  a Honvéde|mi
|\'4 nisztérium Társada mi Kapcso|alok és
HáborÚs Ke9yeet i  Fóosztá|y|őosz lá|yVe.
zeti.he yet|ese megeín ékező gondoala.
ban Íe ldézle Budap€st hetven éWe aze ól.
|iostromál. a másod kV ágháboÚ egy k leg
kegyel enebbcsalájál ..1944 novembereó|a
dÚ|l a harc Pesl halárában' kaÍácsonykor

a.zonban rnár az ernboÍek szeíne €|őtt om|ol
lak össze a főVáÍosi |akóh.izak' A VórTs Had.
sereg csapatai kölbezárlák a váÍost és meg.
kezdték az oslromo|,.- mondla az ezedes
Hozzátetle' hogy Budapeslaz ] 944.es bom
bázásokiq épu]ő és s2ép!|ó V lágVáíosnak
számílott azonban 1 945 |€b ruáÍjáía poko]
á vá|tozotl itl az éel'

Az €zredes beszédében e|hangzotl hogy
a löVárosba szoruIl magyaí katonák közú|
]945 jan!ár]ának k ö ,epélő egyre t öbben
adlak meg magukal nemcsak egyéni|eg. de
a|egységek szinlen is, és arány ag nagylé|

szánrban kapcso ódlak vissza a harcokba a
szov]e lek o|da án '  FebÍuánó|a szovje lek
rendszeíint a Iegveszedelmesebb he/yeken
indilotlák őkel a Iegnagyobb verá|dozallaI

A szovlelek Íebruáí 12-én Budaionkén
tes Ezíed néVentöbb, kisebb nagyobbszö
Velseges magyar a|aku atolöná ósitoltak
Variházy oszkár aIezledes pafancsnoksá
ga aIatt' ..Az ónká|es honvédek nem Vo]tak
se Voris zso|dosok' se gyávák Páínapa an
halszázan ha|1ak kozülÚk hósi ha|á|l 1945
Íebluáí l3.án. 3 budaváfl lLríUlszoboínál a
szov]etínel|et l  a magyar |oboqót  is  k i lŰz.
henék' hangsÚ yozla a ÍóoszláyVezeló-

A ÍóVáros terü etén akkoíá|T.  m nlegy
39 600 épü|etbő| 1 500 te| jesen megsem.
m sÜ| l  9100 sÚ yosan megsóíLj| l .  18 600
ped|g séíÜ|l' Acivi|á|dozalok száma 76 ezer
re lehe|ó] ebbó| a zsidÓság Veszlesége kórl]|
be|Ü l5 ezerÍő Vo|l,7000 eínber1ped q k vé
gezlex.

A megem|ékezés koszolúzássa|' ína]d a
|\'4agyar takalodóVa| ért Véget

FoTT] GÁloVÍs|K GÁBoF
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SegítsÜk a rászoru|takat!
A nyugá]|ományÚ ka|onáknak. i| eive az ózve
gyeknek is van egy o yan csopodja' ak k sajál
hibájukon kÍvü| átÍnene| leg' Vagy akárhosz'
szabb láVon nehéz anyagi he|yze|be kerÜ .
nek és szinle napi megé|helési gondokka| kü2.
denek' Kú|ónós€nje||emzóez az ggyedÜ| maf'
aclo|tákra. a Ödegyekío' de egy váral|an hosz'
szabb ideig taíó betegség. kórházi keze|és.
a gyógyszeíigényésebb gyógyu|ás. a csa|ád
ban bekÖVetkezetlmunkané ki]|iség' ha|á esel
sz nle mindenk I hozhat olyan he yzelbe hogy
egy gyols |ámosatás j € enlhet rés2ér6 |ega ább
áhén€l segítségot rnego|dás!'

I,lagá a katonaipá ya is vá|tozó kÖrü rné.
nyeketidézetle|ő' A fo gség9kje Igrnzóenaia'
csony sajál jogÚ nyugd|a|kapnak. ami a koráb'
b gÍyako d kÖ |özése kkel íÚgg Összo, hiszen m in'
d€n Úiabb he|yórségvá|lásná|' azonos szakma'
íogla|kozás me]ell is rendre pá|yákezdőnek
m!nósÜ|lek A házasláÍsak |öbbsége a hosszÚ
!deje Iegrosszabbu| Íizelet pedagigusi. egész.
segÚgyipá|yán do|gozoll. Az idösebb koíosz.
táyban pédigVannak oyanok is '  ak ik a Íoya.
matos he|yőrségvá tások az es€l|eggs gyeÍ.
mek nlézrnények. vagy rn€gíoIe|ó szakkép.
zal|ség h ánya miall n€rn szoréziek sa]á1 ]ogú
nyugdija|. Agyemekek' ak k a Ínindénnapi gon'
dok rne9o|dásában segÍlhe|nének' sok esel.
b€n láVo]abb Városokban le|eped|ek |e'

A léqebben nyu9á||ományba he yezeltek
nyU9díja nagyménékb€n eérlékleLenedelt.
pedig az é|e|kol e|óreha|adásáVa| egyÍe löbbel
ke| oNosla. gyigyszotre kö|eni' je|enlösen
nöVekedlek a kímé|etesebb ó €tmód' élkezés
köVele]le é|e m szeíálak is'

A |oqrászoÍu||abbak le|lérképezésének sok.
szor nem egyszeÍű Íe|adalál a2 Ív]B HKNYP
]ÍányitásáVa|'akatona igazgalás |€lVétobor.
zó. és érdokvéd€|nr közponlok' Vagy.irodák
munkalársa] a szÚk |élszámkorelÜk matl -
csak a nyugá| ományú.egyesü|el6k lagjanak
halha|ós ségílségéVe képesok rn€godan]' A

Az l'4H szociá po| tikai Köza|apítvány részéíe a Honvéde|m N'4inisz.
térium 40'900'000'' F| cé|tárnogalást biztos ilott 2014' éVben' szo.
ciá|is segé|yezésíe 1192 íő nyúj|ott be kére|rnet, akik közü 863
Íó 35.997'200'. Ftösszégbgn rész€sÜ|ttámogatásban' A H '4 gon.
doskodási kóíébe |aÍozók körébő| 520 fő részére21'828'150'"
F| kerü|t kifizetésÍe' Az aktíV á ománybó| nagycsa|ádos és gyoF
mekét egyedü| neve|ó szü|ők kÖrébő|343 Íőnek 14'169'050'. Fl
lámoga|ást nyúitolt' A szociá|is segéIyezés solán sajál Íoíás.
kénl az szja 1%'ánák |e|aján|ásábó| és adományokbó| be|o|yl 735
e Fl is |e|haszná|ásía keíü|l' A bonyúitot| kére|mek közü| össze.
sen 329 Íó beadványa |e|l eju|ásítva' me|ybő| 73 Íő nem tarlo'
zon a Köza|apí|vány á|ta| segé|yezhetők körébe'

A KlrÍatóÍium és a Köza|apitvány titkáÍsága köszönete| mond
a segé|yezésben egyÚltínűködő |\'{H H KNYP a áIende|tségébe taí'
tozóközpontokés irodák, aBEosz, HoDosz, HosZ, HoKosz

kÖzös érdekű' szép feIadal megodásához
men Ín elr €l szebb anná|, rnint ha egy rászo.
ru|l ko égán seqÍths|ünk az em|Í|e|l szeí.
vezetek szoros együttmúkÖdésére Van szük-
ség' A vezelö sze.epel ebben a munkában a
közponlokés nodákvézé|ói' i||efueave|Úkdol
gozi ko||égák |ál]ák e|'

A kizpontok és iíodák' i|efue az egyesÚ|e
tek Vezeló. az éves látogatás leruekészílé.
sekor,  k öz ösen Váasz| ják k iaz éíe a mUn-
kára egaIkaInrasabb szorné|yekel, a |áloga.
tásrateru€2e1l. Iográszoru |abb ko||é9áka1' a
|álogatások dőponl]a t' Az Ósszehango|ásra
azérl Ván szÜkség' hogy bizonyos ldón be ü|
m ndénk sofia kedjön' €gy-egy szernélyhez
ne érkezzen sznle azonos időben álogalás-
ía az iíoda. elve kózpont' Vagy a nyugá o
mányú.egyesü|el megbízot|já'

A szociá|is munkáía vá||a|kozókat a kóz-
ponlok' iíodák készilhelik leIa köínyeze|la.
nU|mány. a javas|alok o|yan mega|apozolt e|ké-
szi|ésérc hogy az l''lH szocá po|it]ka Köz-
a|apifuány kuÉ1óluma képes Iegyen dÖntésl
hozniésa íende kez'Ásle á |ószefénykeretbő|,
a vaTban eglászo|U|labbaknak íié|je meg a
lárnoga!ást A Íe|kószllést' a t €fuézésl éVen.
le meg ke|l srnéIeln ' i €lve a lapaszlaalokal
Ieheló|eg lé|éven|e összegezn

Temész€lesen eza|alla|e lérképezés a att
azt sér1em' hogya nyugá||ományÚ kö2óssé.
gek' vá||a|ásuknak megÍé|e|óen kövelve az
'egyÚtla2 egymásé.l.gondo|alol. nemcsakaz
egyesÚ|éli lagoka gondo|nak. hanem a megyé-
ben é|Ő ósszes nyUgá||ományÚ ésjáradékos
ka|onára. KÚ Ön Íigye|rnel Íordilanak áz elszi.
ge|e|len. a szón lebpüéseken éőkle

Az a|apos' kÖÍü|l6kinló. összehango|l ÍnUn.
ka 1esz ehelóVé' hogy a nyUgá||ományÚak
segé yezéséro rondeIkozésre á||T kere1bő|,
megaapozonjavas atok h ányában' ne maíad.
jon le|haszná|at|an Összog. I,lindanny an tud.
juk' hogyatámoga|ásla szoru ókszámaava ó-

ságban rnegha adjaasú yoshéyzelÜkné] log.
Va Va|Tban sogi|ségf6 szoÍuIik rnenny]ségél,

A l9lkászl|és €|rnaradhatat|an íészél képe.
zi. hogyaz€bb€n a1€ adatban részt VevŐ egye.
sú|elilagoka| a kózpon|ok és irodák megb{'
zT eVé |el ássáke|' így e|ózhelő meg, hogysen'
k ne é hessen Vissza a kiszo|gá|lalott nehéz
heyzelbén |évö ko||égák h székenységéve.
amire az e|mú|l éVekb€n sajnos néhány he|yő|
ségben máÍ Vo|l pé da'

Bemé em' hogy 6gyre szúkebb ]esz az a N.
po'1. ame|y k segilségíeszolu ' de mosl közós
ercÍeszítésse azok segí1ésére leszünk javas.
|alol akiknek ez s k|ábá|ástje]en| a k álás.
la|an he|yz6lükbó|' A2 ebben á munkában részl
VéVŐk pedg Valamennyen nyugodt e kiisme.
relle. ]T éízésse nyug|ázhaljuk. hogy ko||é.
gá nknak gond]a k mego|dásában javasIala
inkkaIseg'le|lünk.

GALLo ]STVÁN NY' EZREDES

sz€rvezeleinek, hogy mL]nkájLrkka| o|ósegÍ|enék á segélyÍe szo.
Íu|ók gondjainak enyhÍtését. A Hl,{ gondoskodási kÓÍében |évő
kedvező|len szociá|is he|yzelben é|ók píob|émáiban a|apvető vá|.
|ozás nern |önénl' A szociá|isan |eglászoí!L|abbak kÖre |ovább.
Ía is az idős. be|eg' anyagi gondokka| küzdó nyugá]]ományú és
iáÍándósáqos ka|onák' nyugdÍ]asok' a2 egyedú| é|ók, efue egy
nyugd Íból é|ő házaspárok, özvegyek. árvák. Tapaszla haló, hogy
vannak, akik szinte mindennapi megé|hetési gondokka] küzdenek'
étvo ladozásaik miatt haj|ékla|anná Vá|tak. Telmészetesen az

ilyen probLémáka| a kózaapitvány á|ta|nyú]lotl segé|y mego|da.

A Kóza|api|vány|evékenységénekVégzéséhezszivesen logad.
ia a szemé|yi jóVede|emadó 1 %.ának íe|aján|ását' Kéíiúk, aki ezze|
éhi kíván' az adóbeva||ásában je|Ö|je meg kedvezményezett.

Magyar Honvédség szociá|poIilikai Köza|apíwányt
Adószám:19637482.í41

A fé|aján|ásoka| e|őre ls köszóniük'
Kuratórium

Az MH Szociá|po|itikai Közalapítvány
201 4' évi segé|yezési tapasztaIatai
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ldén is komoly kihívások várnak a haderőre
201 5 |egnagyobb íe|adata a katonai é|e!
pá|ya bevezetése |esz a Magyar Hon-
védségben, ám eközben számos továb'
binemzelközi és hazai kihíVás is Vár a
haderóre idén ' E íé|adalokíó| tarlott rész.
letés e|őadást Hende csaba honvéde|.
mi miniszler Budapeslen ' januáÍ27.én,

A Honvéde nril,4 nisaérUm Lehe|ulcaiobj€k
|!mában tar|o|ta éVes ÍeIada1szabó érte.
kez|eté| kedden dé|e|őt Hende Csaba. A |en.
dezvény Ádeí János |eve ének ismeíteté.
sévelkezdőöfl| a kóaáísasági elnök uze.
nelében mé|lat|a a l'4agyaÍ Honvédség eÍin
le|Ü| |e|iesílÍnényé|, a NATo |€Vékenysé'
géhez, műVe|eloihéz való hozzájáíu|ásál, és
sok s keÍl k{vánt a 2015.ös eszlendóre,

Megvá|lozott nemzetkózi
biáonúgi kömyezel

A honvéde|mim n szleÍ hangsÚ|yozta| 2015
s|ejón más kö |mények közöll ke do|goz.
nia a Magyar Honvédségnek. minlegy évvel
eze|ótt' A tárca és a hadelő2014.ben ise|e'
ge| |et| |orvényi kö|elez€ttségeinok' |eIjesi
letle le|adalail' és megÍe|e|óen gazdá|kodott
a ÍendeIkezéséré bocsálolt eszközökke|, ám
eközben a |avayiéV |o|yar.án aapvetóen
megVá|!ozotl a nemzelkÓzi biz|onsági kól"
nyeze|' Az ukrajnaieseményol' a ÍokoÍd.
szintű migrácó és az Isz|ám A||aín e ó|e.
lóése a NATo haláíai köze|ében nagy kihi'
vás e|é á||ílolta a szÖVetségel és benne
lúagyarországo|' A szepteÍrb€li wa|es
NATo.csÚcson ínggszü|et|ek az ú] he|yzel
á]ta megkÍVánl döntések, elósödöll a szö.
ve|ségen be|ü iegység ésszo|dartás' E]dó t]
vége a vá|ság á|la| hozon |eépÍ|éseknek. a
védeImi szÍéía mindenÚt| Íe|éfléke|ődik' Az
elÍogadott Kész€n|é|i Akciólefu m€gva|ósí.
tásábó|]\'lagyaÍoÍszág is kivesz a |észét,
pé|dáu| a pápai lepü|óléí fe]|eszlése a NATo
gyolsleagá|ásÚ köte|ékhez v a ó hozzájá.
íu|ás, a ]ivániai öVészszázad' iLLe|veegyéb
törzstisz|i beoszlások be|ó|téso á||a|.

A tava|yi év gseményei kózü| Hende csa.
ba sikerkénl emel|e ki a V4.es magyaÍ e|nök.
séghez kapcso|ódó katonadip ornác ai Íel
adatok e |á|ásá|' i|e|Ve a VáÍpa|ota chal'
enge 2014 és a Közös Felépés 2014 gya.
kolatok sikeÍgs |gbonyo|ílását' UlTbbi két
gyakoÍ|at Visszaigazo|ta a2 e|Végzetl mun'
ká| és nemzelközi szinlen is bizonyitona csa'
pa1aink íeIkés2Ü|tségét. Az országban lór
tén| események e enére s Vógr€hailollák
Ukajnában a Tsza.zász|óa|j B|onde AVa.
|anche 2014 gyakorlatál, pi|ó|áink és a Íöl
di k]szo gá|ó szemé|yzet pedig javában
készü| a baItikumi |égtérvédeImi íe|adatok
e||átására' Efre szep|embertő| keÍLj| maid soí
négy hónapon ál. asz|ovén |égtélben pedig
máÍ zaj|ik ajálőlözés' sől, az ú] éV e]eién
az e|ső e||ogás is meglörtént' E|készÜ]t a
ínedina 3D.s íadar' ezáru|t atesz| dőszak,
ínájlstólez is szo|gá|a|ban á||'

A missziókró| szó|va a miniszler e|mond.
ta: hazánk ezeíős részvéte|i amb íciószinlje
tava y is megmaradl, ennek jegyében háÍom

íö|díész lizenkét oÍszágában ]álnak e| kÚ|Ön.
böző |e adatokat a magyar katonák' A misz
sziós szárazíÖ]d eÍők arányá| tekinlv€ a
NATo é|rnezőnyébe tartozunk'

A honvédség idehaza is rendkívü íonlos
Íe|ada|okal |át e|' |ovábbra is nagy szere.
pel játszik a nemzet é|e|ében. A tŰzszeré'
szek 2014-ben is magas szakmai sz'nvo-
na]on. ba]esetmenlesgn végeaék e a m€g.
ta á|| robbanószeíek hatáBla|anílásá|' ernber.
é|olokgl és óÍjásiVagyon értékekei meg.
menlve ezá| la| '  |Megújul a honvédelmi
kalasaíóÍavéde mi Íendszer. eme||et| ped g
a honvéde|mi lárca á|Velle a nemzeti Í€n.
dezvények szervezésél is' ami úi lerü|e|en
hoIyezte középpon1ba a ka|onák munká.
ját' A min sztérium eddig s keresen |e|jgsí.
tete a 2018.ig taÍ|ó közép.európai o|ső Vi ág.
háboÍÚs cenIenár umj megem ékezésso.
roza| te|ada|ait' Továbbíej|esaeflék a hadi.
sírgondozás|' bóvÜ|l a KalonaSUIipÍogíam'
és |o|},ta|ódolt a gépjáíínŰ.besze2ési prog.
ram is. Ulóbbi keretében megkezdődlek a
besz6Ízéseka2016.ra meg| € rernleni teí.
vezeí haÍcláínogaló égiképességhez (c o'
se aií supporl) iez a íepÜ|őeszköz ök éije.
|átó Íedé|zeli eszközeiÍe és a precíziós bom'
bákra Vona|kozik' N'|ár lo|yik a pápai í€j'
esztések e|ókészílése s'

Megújuló heIikopterképesség

Szinlén komo|y e|óre|épés lörlént a he|i.
kopteíképesség megújí|ása |eÍén: kidol
gozták a kÖVe|eIményrendszeÍl, meghalá.
rozták a becsü|líoÍás gény,t, a píogíam kez.
dő idópontjáíó|ped g-a pót|ó|agos Íorlások
bizlositása me e|| -a kormány dönt rna]d'

JeIentős i||etményeme|és

Hende csabaaz deikö |ségvetésróls2ó va
ránrulátotl: a láíca büdzsé]e 201s'ben 250
468 300 000 for nt. anre|y 9 m l|iárdda|rnaga.
sabb a tavalyiná|' A beielenteti i|e|mény'
eme|ésre tovább] 11 mi||iárd íor]nto| szán'
nak' ame|yet azonban csakjÚ| ius ]. ulán
használnak lel: ez az összeg addig a2ál|am.
kincsláÍban marad, de eíő még a |\,4agyar
HonVédség részére meg ílé|t. megszavazotl
Összeg' Ézze|egyÜtt tshát összesen köze|
260,5 m]| iáÍd íorintos az idei honvéde|mi kö t'
ségve|és, ami20 milliáddal' 8,2 száza|ék.
ka| magasabb a lava|yiná|. Az i|tetmény.
eme|és esetében ráadásuIa roppanl a|a.
csony iní|ácló miatt a nominális növ€kodés
megköze|Ítij]eg azonos |gsz a reá éÍlék.nóVe.
kedésse|' Az jdeieme és át|agosan 30 szá.
za|ékos |esz' ame]yet a köVelkezŐ négy
évben lovábbi éVi állag 5.5 szi'a|ékos nóve'
kedés köVet majd' osszesen tehátá|lago'
san 50 száza ékos i||etményeme|éslő| Van
szó' amelynek íéVén minden kalonaiöVe'
de mé nóVekedn]|og' a csapa|okná| azon.
ban aíányosan nagyobb ménékben' m n|az
Ílóaszta| meLlett do|gozók köÍében. Az d€i
eme|és az a|tisaekel és a |egénységi á||o.
mányl érinlia |egkedvezóbb méítékben' A
é|íohozandó közszo gá|atl Iakás|ámoga.

lási rendszerés közszo|gá|al biz|osí|ólováb.
biterheket Vesz majd ]e a katonák Vá||áró|,

Bevezetik az é|etpá|yamodeIlt

A miniszter kieme|te:az úi honVédeImiVez€.
tés 2010.ben a honvédeIem íondszelének
megújitásá| |úzle kicé|u. e kL,]|detés sike.
Íét pedig e|sósoíban az idén bevezelendó
katonai é|elpá|yamode|| ha|ározza meg'
U|óbb úl keíeleketje|Ö| kia kalonák szá'
mára' ' 'E várorn m]ndenklő|, hogy tegyen
nreg m nd€nt az é elpá|ya sikeíééít - ]e en.
let|e kiHgndocsaba' |\,,linl foga mazotl, a cé|
az' hogy a étrejöVó rendszeraszoLgá|atide.
jére mindenki számára mó||ó megé|helésI
nyÚ,|son' a rendszerbó| lóílénó ki|épés ulán
pedig a lovább|ópéshez is m€g|e|e|ó ]ehe.
tóségekel te loÍnlsen' A mode||m nden szo'
gá al á| la|ío|Velett élelhe yz6l '  prob|éma
keze]ésére megíe e ó' mé||ányos meqo|dásl
kÍná|, és Úgy gondoskodika kalonákÍói' hogy
kÖzben maÍadék|a|ánu| képvise|i a szo|gá.
|aliéÍdekeket is'

Az éle|páya bevezetése nr ndenképpgn
2015 egnagyobb hoÍdsr€itj 'e ada|a ]esz
a hadeÍőben' ám eközbén ném csökken a
további khivásokszámaéserosségesem'
Hende csabá a lovábbi idei tenniva ók közö|t
em|ítetle az eImú|t cikIL]sokban e|veszí|etl'
Ieépílett képességek Vissz aszetzéséÍe ná'
nyu|óerőÍeszí|ésekel' egy20]8jg szó|ó hon.
Véd€|m]szakpo tika pÍog|am kido|gozását,
I elve a hadfe|szeíe|és modefnizá ásá| a
bóVÜ|ó pénzÜgyi források kórÜ||ekin|ő, mog'
a|apozo|t íe|haszná|ásáVa|' E téÍen aíebÍuál
1 'jéVe| íe|á||Í|andó HN4 B€szerzési Hivata|
játsz]k majd kieme|l szeíepel' szinlén kieme|l
pÍorilása haza hadiipa|e|ósí|ése, a rnagyar
had paÍi Vá||a|kozások nemzetkÓz kapcso.
Iatépí|ésének e|ősegítés€ s' I'{aqyaÍország
eme||et| |ovábbra is e|köte|ezetlen Vesz íész|
a nemzelkózi vá|ságkeze|ésb€n ' ésa2016.
os nemzelközi íepÜ|őnap és hadi|echnikai
bemulató aapos e|őkészí|ése is megkez.
dődik'

A honvéde|mi miniszlert köVotóen dl. Ben.
kő T]bor VezérezÍedes, HonVéd Vezérkar
Íőnök éíléke|te a 201 4.es évet és szabot| íe|.
adalokal a megje|entek számáÍa20]5 Íe
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Bérrendezés a honvédségné|
A kálonaj é|elDá|vamode|| bércndszési le9e nár idén g|kgzdódik' A |ak-
hálási |ámoga|ási Éndszer kido|gozásála u id€i évb€n' az új bizlosí|fui
€ndsz6í mega|kotásáÉ Ped]g 2016 év végéig van |ghe|őségo a hon-
védségnek mondla dr Benkó Íibol vozéGzrcdgs az |nÍoBádió AÍé.
na c|mű músolábán. Aío| is beszó|l' hogy egy glhúzódó' omol szintű
loíoÍkészú ség hosszú t'Lvon kinahat FranciaoÍszág nsmz€t\Özi káto.

''A|apvelő€n ngÍn a pénz mia|tjs|entkeztek az utóbbiévekbon kato.
nánák á most szo gá a|ot teljesltók'' - mondta az |níoBádiT Aréna cÍmü
músoéban dl' B€nkő Tibol vgzérgzÍsdos' A Honvéd vszérkar ÍTntk
6m|ékéztetett tóbb minl |íz éW ngm vo|t béÉmo|és a ka|oná'|(ná|' az |do|
béíÉ'ndezés€ és az álotPá|yamodg|| b€vozétóséÍs l€há! égg!0 szükség
Vo|l' 'J6]en|e9 ozzo|az i |ehónyÍ9j|gsz1ésss| meg |udJuk cé ozniazo.
kal a Í|ala|okat' akikrg miszámÍlunk. akikre szükségonkvan' Ugyan.
akkol au nágyon lon|os' hogy ea Ígndsz€r€sgn kaÓan ks| |adan ''

B€nkö ÍboÍ hangsú|yoz|a: a jú|lus|ó| indu|ó béíÍ€i|s€zlés meg1eí6m.
li az új ólétpá|ya |gh€|őségét' és mgg|grom|i a nagyiábó| 5000 íós |ót.
számhiány ís||t||éséngk |ehelŐségé| |s' 'Nem €gysnló bérebsaású|
b€szé|ünk' Nekünkaz glmÚ t ]2évbgn ogy oyan béÍ|ondszeft ks||st
kaákí|ani' a'nsLy|g]s van rendklvÜ sokhibáva|. |gazságta ansá!ga|'
EpP€n ozéd' aho| a |€gnagyobb gondok vannak' oda ks|| a nagyobb bér|

A vgzóítaíŐnÖk ids soro|la gz a|üga| á||omáM' a szer2ődésés |sqény.
ségiál|ományt és a pályakezdő tiszt| á| omán!'i' Bénkó Tlbol é|mond.
la| nagyon sok ka|ona anyagi moqÍon|o ásbT| Vá| a m sEzlós fé|ádtlo"
kal. "Ngm |udom oz|pénzben k|t6j6zn|' hogy mos| m€gé vagy n6m

éi meg k menni Aíganisz.
|ánba' lvogé.-o az a 2.2'5
mi||ii ÍoÍin|' hogy báÍmikor
é|slemel veszÍh€bm' lveg.
éri.s' hogy othagyom a
csa|ádoma| három gyeÍek.
kel, és há|om gyéÍékke iog
é|nia2 özv€gy€m' Az i|e|.
ményeks| m|ndlo úgy ha|á.
rozzuk m€g kil|szo|gá|al.
okban' hogy ms|yik kÜ|.
szo|gá|at' moly|k misszló
mi|yen v6szélyoz|eletlsé.
gitokka|bÍ/'.

Benkó T|bol vezáezÍ6.
des elmondla: az élélpá.
|yamod6|| Íontos pi||érci az
|||étnényÉndozés me||eta
|akha|ásl |Ámoga|Ásl lénd.
szelld6i kido|gozása és áz
úi biz|osÍl&| íondszel2016 év végéig ttdón6 kidolgozása. 

"Kü|tn|o.qes iogrcnd 6sé|éÉ a Mágyal Honvédsógnsk is mindén hs|yz€|E kidol.
gozotl pÍotoko||jÁ ván" - mondtá á f.anciao6zá9i mog€mg|! lgÍrctké.
szü|tsógiszlnk6 rcagáva a lvagyal Honvédség vozérkar| Íóntke. 'A
Í\'!agyál Honvédsógn€k s Vannák kÜÖn|€99s míivo o|ika|oná ' kttg é'
ksi. akik háson|ójá]|égŰ íg|.datEvannak k kéPozv9' tk mos| béke].

diszakban 6zsks| a íé|adaloka| a|apvétöén kin|' missziós t6ÍÜ|élén
hajtják végÍe'''

Bonkr nbor hozzátsí€|a |o|ada| je |69€ ha|á|ozza m6g' hogy 6zék
a ka|onákml|v€n mér|ékb€n voszn€k lész|€z6kb€n a műV6|6t6kb6n'
A |!|agvar Honvédség vszéÍkaílÍőntké €lmond|a: b€ít|di mÜvs|ál€k ése.
lan a NATG| akkol ke||éÍtesÍtsni. ha e2ek á múvé|6|6k kihalr'ák á2 otság
nsmze|kózi €z6lépvá||a|ÁsáÉ |s."Komo|ymozgósí|ás|hajlolt €kvég.e
FíanciaoíÉzágban, de ez nám hat ki' |egalábbls róV]d 1ávon biíosán nem
hat kl azokía a miBsziós s2éíépvá||a|ásoka' Amé|yekben FÉnc|aor
szág szeÍépé| vá||a|. íosszú lávon viszon|' ha éz| a készü|tségi szin.
le| téÍn ks|| |aílan|' akkol ennék |éhél kihatása má6 nemzelekÍé is' hiszen
a missziósí€lada|ok e||átáséban. |€gyen ez MTo' |€gven ez EU.' ENsz.
' EBEsz.misszió' al&orott e|kép2é|heló áz' hogy í€ín fudja hosszú lávon
Flanciaoís2ág ÍénntaÍtani' 06 moslje|en|eg én 6n nem Íe|tót6 6zném"'

Benkő T bof Vszé@zÍed6s hángsÚ|yoaa: a Magyal Honvédsóg is gya.
koo|ja a kü|ón|égesjogrcndbén szúkééges |6|ada|ai|, hogy szükség 9s€.
lén kiképzé|t és íé|ké9úll ka|onák á|jflak a oEzág rcn.|o|kgzéséle.

Fon&: É$lő s2ú*Áé9 vo! é béÉftlezésÉ a lffi,'dgégra ftioado'hu)
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25 EV
Az e|ső |épések
A Íendszerválás dején új he|yzet a|aku||
ki a hadseregben és a katonai közössé.
gekben A étszámcsÓkkentésse járóá|szeF
Vezés' az ál|agosná| nagyobb élszámú
nyugdijazás' az áthe|yezések' a he|yőf.
ségvá||ások új pÍob|émákal' gondoka| idéz.
|ek €|ő' íő|eg a hiva|ásos á||omány kóÍében'

1989'|ő| az egyesÚ|ésjtÓNényad|a |ehe.
|őségeke| kihaszná]Va |Óbb he|yen. igy
Budapes|en is o|yan ka|onai és éIdekvé.
deImi szeÍV€zelek a|aku|1ak. ams|yok prog.
ramjukal ||etőenÍó|eg a hivatásos á||omány
köíébon óná||ó szofu €zelekkénl ínÚköd|€k'
így példáu|a Katonák ÉÍdekvéde m szö-
Vetsége' Budapes|en a BaLassi Bá int Baj.
lársiEgy€sÜ|e| és más Vidéki szeÍVezel€k'
l\,4indeA az akkori honvedelmi- kalonai veze'
|és e]Íogadla. |\,,|ás vo|| a helyzel a nyugá|.
|ományÚ kalonák körében. hiszen a mog.
|éVó he|yő|ségi és liszl k|ubok Íne||e|l mál
rnlködlek kü önböző körök, e sósoban k! .
t!rá|s és hobb je ggű egyesü|glek. amg"
|yek máíekkoíía rcndszeles szefuezetié 6.
|e| aIakílotlak ki' Ezek az önszefueződésok
jó pé|dát ieIentetlek és egyben bátoíitásl
adlak a |ovábbi bajláÍsi közösségek' egye'
sÜletek |étÍejöttéhez' Így íok02atosan az
ország egész lefÜ etén megkezdték mÚkö.
désÜke| a szerveződő egyesÜ|etek.

Kezde|ben, 1990.lő| a honvéde|m és kato.
naiv€zo|és egyre nkább e |ogadla azi|yen

je||egÍj szeÍveze|ek 1é|ezését. ső|- ha rnini
má]isan is de támoga|ást nyÚitoit szá.
mukÍa' A po|i|ikai' lársada m he|yzet Vá.
lozására az eseméryok íe|gyoÍsu|lak' a had.
sereg á |ományában eÍőteljes igényként
je enlkeze||. hogy €|sősorban érdekVéde|.
rni fe|adat|a| lovábbi. egyre nagyobb |él
számú szeÍVeze|ek keressék heIyÚket és
a műkÓdés |ormáil' ]990 e|ején erő|e|jesen
m€rü|| |e| az az igény' hogy a szerveze|ek
szövetségbe lömölÚ|v€' ogymást s€gílve'
Ínunkájuk koold ná ásáVa igygkezzenek
éídekvéde|mi és honvédé|mi éÍdekű ie '
adata k Vá||aására. Iyen €]őzmények ulán
1990. febÍuár 27.én 18 szervezet mega|a-
kítotla a Bajtáís Egy€sÚ oiek oÍszágos szö'
vetségél, ame|y''A|apíló okilalba' fog|a|ta
|eIada|ail és oÍs2ágos eInökségeI vá|asz.
lo||. Az Új oíszágos szervezel' a többihez
hason|óan magán V]s€|lea korés a kezdőkre
]e||ernző, 'gyermekb € l €gséggl. ' ,  a bzony.
laIanságot és működésének kezdeIi  hiá '
nyosságai l '  l \ , , l indezek o|enéíé a BEoSz

harnarismertlé Vá|ta hadseíeqben' az á||o.
mány körében és kÜ önböző heyó|ségek.
ben' A szÖVe|ségnek nöVekedetla tek n.
lé|ye. beío|yása' Néhány éV a att a BEosz
60 lagszervezetlel, m ntegyS000lagga ren-
de]kezet|' Az 1990.es éVek e ső 'e|ében ké|
je entős esemény Új |endületet hozon a mun.
kában' E|sősorban az oíszágos je||egű'
impozáns rendezvény' a Kalonanemzedé.
kek Ta|á|kozója, Va|amint a Íégebben és
Újonnan alaku I nyugdíjas k ubok csat|ako.
zása. A BEosZ e nökok oÍ' sirnon sán.
dor' K€| €msn Józse'' sztanó Gó,aés ales.
tÜ el |agja]:sasvár Ferenc. |VányiNándor'
B siT bor. HeÍczeg o|tó' Dr' Tóth sándor.
|pacs JózseÍ' Kovács ls|Ván' Lovasi GáboÍ.
DÍ' Gá] AndoÍ' Gá| |s|ván. Farkas Tivadar
és mások pé|damu|alása' |e|kes munkája'
szeNezó |evókonysége eÍedményekónt a
HonvédeImi |v|inisz|éÍium és a hadsgreg
egyik egnagyobb és egíontosabb láÍsa'
da|ín szofu€zeléVévá|t'
VANY NÁNDoR NYÁ' EzDs', A2 ALAFITTk E6Y|KE

BEOSZ em|ékeim
12 éVig Vo|tam egyesÜ.
|eti e|nök' sok kedves
om ékem. é|ményem
ÍL:jződik a BEoSz.hoz'
HaValamil mégis kisze.
rghék eme|n '  az a
baÍálság, a |iszte e|' a
kö|csÓnös megbecsÜ és'
m€|y Végig kísér|e ezt a
12 éve|' Ezt egy o|yan
összeköló kapocsnak
lano aín' íne y átíVet
közös píoglamokon és
még halaÍozla az embe

LegyÜnk ott az isko|ákban
Fon|os számomra' hogya|ia|a|ságol is
bevonjuk a píogram]ainkba. A2 iíj(]ság
Ugyanis nem ismer e|éggé a történe|.
me| kü önösképp annak he yl Vonal
kozása |' Ezl a cé|| szo|gáják a Város
és a|érség isko á ban tarto|ie|őadások.
hazaÍias'honVéde mi Ve|é|kedők' arne.
Lyeken a lanórákná| kötetIenebb íor.
mában beszé|lÜnk pé|dáUItavaIy az
e|ső vi|ágháborúÍó|' a magUnk mód.
ján igy |ehetÚnk azért' hogyazá|la|unk
|onlosnak lar|otl események és 1Örté.
nésok ne meÍÜ jenek íe|edésbe' Pef.
sze €hh€z szÜkség Van az isko|ákveze.
tő inek pozi|íV hozzáá|ására is '  sze.
Íencsére VáÍpa otán mindenÜtt iánro.

íi kapcso|a|okat' Erő1, öszlönzésl adott az egyesü|e|né|
Végzett munkámban s' oszin|e szóra, seg Ítségre Vagy
billalásta nind g sZáT'l.atlam a ko||€kliva Velercsé
tó|' vagy báÍme|y tagiáló|'

Köszönóm az együtt löllött évekel.
BoBVos PÁL NY. ALEZBEDES

gató intézményvezetőkkeI ta|á|koztun k ' s minden segí|ségeI megkapunk
törekvéseinkhez Ta]abéÍ l,4áÍta po|gármestenő| és a Várpa|olai önkofmány.
zatló|. |öbb a|ka|omma| is e|jsmeÍték már munkánkat'

DoBszÁ| JozsÉÉ NY' ALEZBEDES
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EMLEKEI
Megváltozott körü|mények
A BEosz a|e|nökeként gyákían veltem ésa
az egyesÜ]elek rendezVányein. Ebben az
időszakban Vá|tozo|t még a tlszti k|ubok he|y.
ze|e' Kedves élménykéntőlzóm, hogy ahoI
tekinté||ye| bíó vezető Vo|l az egyesü|e1 é|én,
minké| Íé| ÍészéÍő| vo|l kompromisszum.
készség' a tu|ajdonviszonyok megvá|lozá.
sa nsm beíolyáso|la az egyesü|et műkö.
dé5é|' L€gkgdvésebb ó|ményern ebben a
tekintetben a kaposvá Nosz|opy GáspáÍ
Fegyvélés Erők és Tosiü|e|ek EgyesÜle.

|éhez Íűződik' aho| Pásztor Pisti barálom
egy Városi k]íőzdébö| hozalott o csóés kitÚ'
nő Vacsoá, a hó]gyék é|óVetlék a házi készí'
|ésű sÚteménye]két, az óregíiúk meg.'az
üVeges orvosságokat'. Ezek u1án éjÍé|ig |ar.
tot| ajó hangu|alÚ lánc és beszé|gelés.

Ez számomía az| mu|atta' hogy a meg.
oldásta megvá|tozotl körülmények közötl is
még |ehel ta|á ni.

FENYVEST PETER Nr EzBEoEs

Az e|ődök példái
,4indig is |eladalomnak tekintettem és |ekin.

tsm ma is a honvéde|mi értékkózvelilés|'
mg|ynok kieme|kedő teÍÜ|ete - megíté|ésem
szoíinl -a lönénelmi' a ka|onaihagyomá.
nyok ápo|ása' A.,kiragadott' néhány é|ményl
nyújtó esernény is ezz6 kapcso|alos'

Az á|ta|am Veze|ett c vi| szeÍVezét (N€ín.
zetkózi szen| György LovagÍend Za|a
|\Iogyei szervezete) a za|aeggÍszegi Hon.
vádk|ubba| (meIynek Iiszté|e|boIi eInöke
vagyok) 6gyÚt|mtjködvg á||ítotl em|éket két
za|ai katonahósnsk a köze]mú|tban' A két
sz€rv€z €t ÍgIada|ának lokinlia |]' Vi|ághá'
ború kolábban'agyonhdlgatotl'' időszaká.
mk l.a|onai hagÍ],ományail' kieme|kedő heM.
á||ásai| megÖrókíteni' hogy pé|dáu| szo|.
gá|janak a je|en és az utókoí számáral

Em|éktáb|á| avat|Unk a ||'
vi|ágháboíú |ogondás pi|ótá.
jának' a za|aegerszegi száÍ'
mazású Majoros KoÍné|
magyaÍ kirá|yi repÜ|ő íőhad.
nagynak' aki286 é €s bev6.
tésen Vi|te haÍcba az á ta|á
Vezelett bombázókö|6|éket'
A 287' bevelésén' 24 évesen
ha|l hősiha|á|t a '.pi|ó|á ász'''
ahogy ka|ona|áÍsai ngv6áék
- Bátaapá| ná|'

Ebb€ a solba L|sszkedik a
záVodszky Islván rnagyaí
kirá|yi honvéd százados é|ot.
úlját és kieme|kedó he|y|á||á.
sál méltató em|ék|áb|a ava.

|ása is' A százados -
Zala6gerszog poszir.r-
musz diszpo|gára - a2
ulóVéd u|óvédieként
hozla haza harcolva
zász|óa|ja maradvá.
nyait a doni ''poko|bó|'''
de 1956'ban is otl vo I
aze|sőVonaban,ami
kor a Íorrada|orn za|ai
nemzelőí parancsno.
kakénl szeívele a város védelmé|'

|\,4indkét em|ék|áb|a za|aegerszgg
l\legyeiJogú VáÍos, a |ovaqrénd ós
a két szeNeze| pénzügyi ÍoÍásai Íe|'
haszná|ásáVa| készÜ t el' A kolójuk
Farkas Ferenc szoblászműVész.

De nem |eledkezúnk meg a
lúagyar Néphadsereg katonáiíó|
seml Közve||en e ődeinkrő|, paíancs.
nokainkÍó|' baj|áÍsainkÍó|' katoná.

inkíó|' akikke| együtt te|iesílet|Ük szo|gá|a.
ti kö1e|ességeinke|, fe|készítve áz émbeít'
a katonál' és az eszközt, a haÍci |gchniká| a
harcÍeIada| VégrehaitásáraI Ezt az em|é.
kezés| és |isz|é|é|ét íejezi ki a 2009.ben a
honvédkIub á|tal á||Ílott em|ékmű és annak
a bevezétőben em|Ítetl kél szeNezel á|ta.
Ii' köze|mú||beIi |elújítasa is.

GoNoos FEFENc
NY, EZREDES
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25 EV
Bajtársi é|mény
Az e|mÚ|t 25 éves bajtáEi egyesüle|i, ezen be|ü| ki|encéVnyi e|nö'
ki időszakombó| a sok szép é|mény közü| nehéz egyet kivá.
|asaani. A bőség zavarábó|' a 2005. augusz|us 27.én lúaíca.
Iiban meglarlolt',Evtizedes barátság'' €|nevezésÚ rendezvé.
nvÜnkíe adom a Voksoín' EkkoÍÜnneDs|tük a sz|ovén Tisái szö.
Velség Lendvai TgÍü|oIi  Egyesü|etévgIVa ó egyÜ|tműködé.
sünk 10' éVfordu]ó]át. A széponie díszí|ot| VáÍosi ku||u rá|is kÓz.
pon1le|t házas nagytgÍmében' számos hazai és sz|ovén ven.
dég jeIen|élében ' az em|ékez€s melIeu bemu|aIlJk a7 ',Evt|.
zedes baíáság' cÍmű kózós kélnye|vű kiadványunkaI' amit a
kö|csönös köszöntók ós e|ismeÉsek áladása követett' KÖzól
|ük jómagam asz|ovénvéde|mi miniszlérálla] adományozott
ki|Ünte|ésben rész€sü lem' aÍnil Drazsnyik Liuboír iÍ. szIoVénia
magyaÍországi kalona anaséja adott ál. Az Ünnspségetkózös
mÚsol köVet|e' aho egy.ogy sz|ovén' olv6 magyal népi együ|
|es és a dá|á.dánh |épotl .e|' A Íe|eilhele e1 rapot kozÖs vacso.
ráVa| és hajna|ig tarló bál|a|zánuk'

F€HÉAJÁNos
MÁFcÁL| ÁLAPiTo TAG. Ex'ELNol(

Büszkeségünk a hagyományápolás
l998 ószóro' a Bsm JózseÍ Légvédo|mi
Tüzél Bajlálsi EgyesÜ|et megaIaku|ásá.
nak 40. éVÍoldu|ója a|kalmábó| tar|ot| ''baj'
tálsi |a|á kozóÉ' készü|t e| a 1 02' |égvéd€|m
1üzélezÍed ó|6lól Íg|do|gozó és annak srnlé.
kot á||Íló ',HoIyI LógvédsIm i Tijzé r Em|ék.
múzeum''. A múzouÍnoi2011 őszén t€|]es6n
íelÚjilottuk' dea gyűj|émény azóta is Ío|ya.
malosan gyaÍapszik'

Hagyományápo|ó|ovókenységÜnk másik
leíü|ele a "|\Iagyaí Hósök Em|ékünnép€''
a 'Hösök Napja'' mé||ó m6gsz€lvozés6 ás
rneglarlása' A m6gom ék6zés lészg a Várc.
si rendezvényt6ívének' mint kieme|1 Íen"
dezvény beksrÜ l a BEosZ és a BEosZ"

DAR éves munkateívébo is. A megem|é.
kezésre a "Hősi sÍÍkertb6n.'k€li]| sol, A ,'Síl.
kertet', egyesü|e|ünk k6zdoményezésóÍ€
a város és a Hl,,|anyagis€gÍlsógóve|ós a
Város Iakó]nak sok.sok önkéntgs munká.
jáva| 1999' szeptombor ]8'án avatlák fe|' A
' 'sírkert, ,Jánoshalmán a város véde íne
során hősiha á|l ha|t 12 'somogyi bakának''
á||ít sm|éke|'

A ',s íÍkerí |é|rehozásához hason|ó |ehe.
|őségekke|2001' május5.én a doni kabsa.
ró'a á|dozalai' szBpternber 18.án pedig a
|üzér€zred e]huny| 1agjai €m ékének adózó
kopjaíák í€|á||Ítására kErü|l sor'

GYPCS

Együtt az erődben
A egmaradandóbb élményként órzöm a Komáíom] Elódben tartolt ta|á|kozókal. melyEk szervezésében
ha|ékony Íész| vá||a|| a Baj|ársi Egyesü|eiek országos SzöVelségé.

Jó Vo|| egyÜt| |enniaz ország m]nden részébő| összeseíeglett lóny|gggs á||ománnya|' a nyugá]|ornányú
kalonákka| és csa|ádtagjaikka|. orömme| fedeaük Íe| a íésztvevők közótl áz ország más te|gpÜ|éseirő| érke.
zet| baráto|' pá|ya|ársal' akikke| több éve' Vagy |ehet' hogy éúiz€d€ nem la|á|koztunk' nem |átluk egy.
másl' sokszor csak a2 arcvonások vo|lak ismeíósek és a beszé|gelós során sikenilt tisztazni' ho| mikor tanu|.
tunk' i||etv6 szo|gá|tunk együtt.

Sz€mé y6s é|mény| je|en|e|t' hogy egyik évben a saját terrnésű szekszáÍdiVölós bolomma] |' he|ye.
zést értem e|' mé|ynek julalmáu I fe|eség6mme| együti hajózhatiunk egyet a csodá|alos Dunán'

DURGoN|cs JÁNos NY' ALEZFEDES
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EMLEKE!
Sikeres kapcso|atépítés
Szombathe|y ÍVegyé] Jogú Város Közgyű.
|ésé a honvédő hagyományok megőÍz és€
és áoolása terén kií€itett lóbb éVtizedes
kimagas|ó tevékenysége elismeréséü| az

"ÉV c|v|L SZERVEZETE'' díjat adomá-
nyozta a Vasi Honvéd Baitársi Egyesü|el
(VHBE) íészéís' A szóVetség önzetlen tevé'
konységéVe|' óldekóÍVényésítő hatásáva|
b6vá||otta a hozzá íűzött lgményekél' T€Vé-
kenységünksta Nyugat-dunántÚ|i Bégió
koÍolóbsn vógezzúk' EIsők közótt vettÚk Íe|
a kapcso|alot a Buígén|andi Bajtáísi szö.
v6lsé9ge|. számos bajláísi ta|á|kozón vet-
tünk részt Bulggn|andban' az osztlák báj-
társak is minden óVbon i6en vannak kato-
nai zarándokIa|unkon. Ló|Í6iölt kaocso|a-
tunk a sz|ovón Vol€rán szöVsiségg€| is'
oicséretes és 6m|ókoz6los a hagyomá-
nyőrző kirándu|ások a|ka|mábó| a BEosz-
hoz tartozó egyesü|6t€k segílókészsóge'
||y€nek Vo|tak a Debrocon, Békéscsaba'
szégsd' Eger' szontendr€, Tata' Tapo|ca'
Pécs' Pápa' Győr, sopron, Kesztho|y'
Kaposvár' Váípa|ota' Maíca|i egyesü|stek'
Köszóniük!

L^scH EIÉLA NY. ÁI'EZFEDES' A VHBE EU,ltxE

A Szövetség szo|gá|atában
Kormányokjöltek és m6n|€k. de a szöVetség mind€n.
kivele|tud|a íogadlalni magá|, mer| minden komány.
zat lé|i6mgÍ|g' hogy a BEosz né|kú| egyre nehezobb |6n.
n€ kezglni, a maiháds.óné|már nagyobb |é|sámú 6||á.
lolti á||ományt. szükségÜk van á szöVgtségre' €z nem
|ehgt kóldós' a2 e|mú|| 25 éV é2t b]zonyÍtot|a' Az idó'
sügyi tagsá9unkka| oltvoIlunk a IegÍgIsó kolmányza|i
szsNb€n is' lvogkorü|het€l|gnné Vá|lunk' dé €bbgn nekÜnk
ngm €z a |sglontosabb' han€m az' hogy szo|gá|ha|juk
a2 sgyosül€toinkol' az á|ta|unk |é|lé hozott szerueze|€!
BEosz.t, a bonne levék€nykedó kóze| 1 0 ezer emb6rt.
A25 éV sok lapasaa|alot adolt, ma máíludiuk, mÍ t€ttúnk
jó|és milkevésbé' netan rosszu|' Új időszaknak ké|| kez-
dódnie' hisz€n márnem |óghatunk 6Ínyónk, a H ,4 sm|ó-
in' lvegvá|toztak a lörvónygk' Új panneíok is kg|l€nék|
önkormányzatok, támogatók' szöVslségessk' Új kihí-
vás' úi íe|ada|' úi hozzáá||ás' mo|yhez |ehet. hogy új
gondo|kodás' Új szeíkezel.s ke||. Ahogy sok vá||a|a|ol'
á||ami szeNezelet' önkoímányzatot, magán vá||a|kozót
átérték€]ésre kényszerÍtet| a vá|ság, az újtöívónyok'
Úgy gzt a szóVetségünk sem úszhatja rneg. Átgondo|'
tan, de miné|e|őbb' hogy a váfiató ála|aku|l kómyszet
meo|ódulása ne éÍjen bennünket s€m váÍal|anu|. Én hiszgk
benned BEosz, men naqykoÍú |ette|.

ERoós LÁsz!ó NYÁ' EzREoEs
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Bocskaira és hajdúira em|ékeztünk
Száín Lrnkía. a hajdÚk |eszármazottaira' gen
megl szle ó Íe adat lráíU l2014 oklóbeÍé.
ben, Ezen a napon i jnnepelÜk A Bocska
szabadságharc 400' évÍordUlójál] Az
országgyú|és akkorie|nöke vo|t a rendez'
Vénysorozal Íó védnöke. a BEoSZ Egye.
sÜle lÜnkel  b iz la meg áz á|mosdimegem'
|ékezés megszervezéséVe|. Végrehajtásá
Va| EgyesÜ|elúnk Íninden tag]a ÓíÓmme|
Vá||a|la a megliszle Ó|e|adalol. mive|nekÚnk
Bocskal' nem csak a nagy á am|éíi' had
Vezér és erde|y iÍejede|em Vo| l '  hanem a
rnásod|k honaiapilónk s Jótlek is az lnnep
sógÍe baltársa nk azoíszág nr nden részé
bó , szombathe|yÍő . GyőÍbő.' BudapeslÍő '
GyongyÓsrő. Szo|nokró. Nyírc1yházá|ó'

Az unnepség e|őll aleIsoro|t bajlársakka
kÖzÖsen nagyszabásÚ ismeÍkedési esleI
lar io l tunk A Vdam hangU a lú smerkedé
siaslulán. másnap Á|mosdra utazlunk' Saj
nos az időiáÍás nem Vol kegyes hozzánk'
med szakado esöben ha||gatlukVégjg IVán.
cs k Irnre Ünnep beszédé|. majd a ba]láísi
egyesÜ elek e he|yezlék a megeín ékezés
koszorÚil az em ékműné

Ba]táísa nkaz időjáíássa| hősiesen daco '

va' meghaloltan és mé tóságle|iesen ha||'
gat lák és nézlék Végig a megem ékezés
sz invona as műsorá l  öíÜ|túnk, hogy baj .
|ársainkkaI közösen e|ékezhettÜnk a dicsó
mÚ|tÍa.  Bocskai  Istvánra ós hós hajdÚ ía,
A megem]ékezés Ulán '  Áínosd pogár.
mestere' Faíkas Pá. nrinden íészlvevóba|

RégióértekezIet
A Ba]láÍsI EgyesÜ|elek orszá.
gos 52öv € t sége. K özép.
magyarországI Bégió jának
egyesi]|et eInóke lanácskoz.
lak a Kerepes Úl ob]eklumban.
me yen a sz öVetség e n öke.
Ke €men JózseÍny' a táboínagy
s részl Vetl A ínegbeszé ést
Nagy Káro|y ny' a|ezredes rég.
óvezetó nyitotta rneg Az érte.
kez elátlek nlette aze mÚ t dő.
szak egyesÜ|e1eket ér nlő ese'
ményei t  a mego dás.ra Váró
kórdósekel. A Iegtöbb egyesű'
Ielel ÓsszeÍogó kÓzösség Veze

lársal és a Ía u akosa l Íneghivta a |oga.
dásía' me yet az iskoa lornacsaínokában
tar|otlak A hűVös' szees dó Után ]ó eselt
az e|Íogyasz lo l t  éte|.  i ta ,  Úgy táVoz lUnk
hogy mé|lóképen megemlékezlü n k hós e|ó.
delnkró|, Bocska IstvánÍó ós ha]dÚ kalo.
náiíiI

SzaRKA JaNos NY

tő inagy igye eínme ha||gat lák a sz öve l .
ség érdekvéde mi ínUnka]ának eÍedménye l.
a közé|mÚ|tban halá|yba |épen civi szer.
vezetekíe vonalkozi jogszabá|yi VaIlozá.
sokíó|szó ó e|őadásl'

Kelemen e|nök Úr a szÖvelség e|óll á|o
Íe|adatokró| szi]l, A]i hangU|alÚ megbe'
szé|és hasznos n|oíínációkka| szoIgá|t az
egyesÜ etiVezetóknek a jóVő éVife|adatok

NÁGY KAFoLY NY. ALE2BEoES
FÉGoVÉzÉÍo
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Javítani az
együttműködést
ASzabocs Honvédl\'4!jszak HagyoÍnányórzóBajlárs EgyesÜ|eltag.
sága -  a hagyonrányoknak ínegfe e ően januá.  hónapban ren
dezle meg a 20]4' éVró|s,ó|ó beszámo ó kozgyÜ|ésé| A lagság a
2015'  éViÍe|adatokró s  dÓn1i l l '  Az ünnepikÓzgyŰ|ésre meghíVluk
a lársszerve2elgk' a BEosz az 5'Bocska IstVán LöVészdandár,
a FET V|Z|G és a ToboÍzó |roda képviseóil is A kÓzgyű ést Íneg€.
őző héten lÓbb egyesÜ|eIi lagunk Íészlvetl Ká|mánházán a Don anÓ
Íés72 éVidvÍoÍdu|óa ka mábó|rendezet Únnepségen aho a]ragyo
mányoknak megfe e ően koszorúl he yeztünk e|az em ékműné].
Ezt követően szentm sén VetlÜnk részl

Az E nökseg beszáíno ó]ábó megttrdtl]k' hogya rendg]kezésre á|i
szúkÖs pénziigyi keíelbó| az Egyesü|el ]ó gazdá kodotl ' amit a Pénz.
ügyi E||enórzó B zollsaq |s megerósnell Sik€rü|l a pénzÜgyi gaz.
dá|kodásun kka| ez evre s b/os lani a pa yázatokhoz szÚkséges öna.
ÍoI  d / l ' a ' n . | vL  | oq /  ^ t . ,  | L |^ lo . eg  d  Í^  5 "  ' , ' '  d | " ' . l . d '

Vendége nk e ismerésse szó lak az e mú 1 éVben e|éí eÍedmé
nyekrőL megem|ilve hogy ku|só lámogalásban igen kevés anyagi
segilségben lészesü|l az Egyesü el. Takács An ]a lábornok, a2 g]rs

meÍÓ szavak me eit a Dandar seg tsogcl s megem||lelle es keÍlo,
hogy aiÓVőben is bátÍan igónyejÜk aseg'1ségükel' am ta Iehelőségok
keretén beIui gyekeznek le||esíleni Pédak soÍáVai !szká|ta' hogy
m yen |eru|eleken ehelaz egylt|mÚkodésl javilan. bóVÍlen

Kovács JozseÍ az EgyesÜ|el  E noke ie h ivta a |agság fgye|mél.
hogy egyesÜ etünk továbbra s közha52nÚ levékenységel Íolytal.
igyaknek ismeíőse sz impalzánakaz Egyesú|el  tevékenységé.
Ve. adóiuk 1 '. át ula|lassák az adoszámunkra

KuKLrcska GYoBcy

Vá||a|ja a munkát
Erdós Géza ny!gálIományÚ aIezredes
Úí sa]ná|alos és kora ha|á|át kövelóen.
az Új íégióVezeló megvá|aszlásáig eddi
g]heIyellese. Berdi Gaboí KáíoIy nyug'
á ományú százados Velte át a Közép.
dlrnánlÚ i Régió ügyeinek ]nlézósét'

Berdo Gábor a öÍgondon'  szenlk l -
ráyszabad]án Tókö|ön ós székeslehérváÍon le]esilenszoga-
alot kü önbÖ2ő ÍegyVgrzets beoszlásokban' 2007 lő] szókes.
Íehó|Váron a Wathay FeÍenc Bajlars EqyesÜ olválasz|Ínányi tag
ja ga,dasági Íele1óse 2009 tő|e nÓkhe|yel(es, 201 ] tó meg
bizon ehoke 20 ] 2 lő| ehoke' Vezelése a aí az egyesÜ|el BEosZ
e ismerő ok|eveel kapotl, és az MH osszhadeíönemi PaÍancs
nokság eIismerő ok eVe|él Vehelte át. 20]4-ben Székeslehér
Vár l , legye JogÚ Varos onkoÍmányzata is e|smerő ok|evé e]
ismeÍle e] az egyesu e| munkájál' 20]4 ben. Íenná||ásának 25
éV4oÍdu|ó]a a kaImábó| az egyesü|etnekzászlól adornányozot|
a Don Baitárs és Kegye|eti Szovelség

Berdó Gábor Káro|y ny!gá ományÚ százados' amenny ben
a régió egyesú|ele nek vezetőimeqvá|aszt]ák' Vá||aLja a Íég]ó.
vele ld {e dddlo l  Sz.1de(d F5 Le| ja '  .osJ e-ds/e 'e-  , le  ré
|yes és biza mikapcsoalol aakílson kia rég óhoz |a.lozó egye
su|e|ekke|. Szerveze|i és ]ogi 0ná]|óság! k l sáe etbentar|asa me|.
|eli segílse a munkájukat' és |ámogassa hely loíékvéseikel

EIbúcsúztunk
Erdős Géza bajtársunktó|

V&oa|olán az A|sóVárosi témelőben uto|só útiáía kíséltijk
Eldós Géza nyá' alezred€s baíálunkal, bajlársunkat' a
BEosZ Közép.dunántú|i íég.ó vezelőiél' családja' íoko.
na]' baíáai, Vo|t munkatárcai' bajláísai búcsúzlak 1ó|e íái
daImasan szép szavakka|' moIyek nyomán egy csa|ádjál
nagyon szeÍető' a nehézségektól nem Íó|ó' mindig mego|'
dásokat keÍeső' prob|émákló| sem mentgs szép, egész
ó|g|et é|ó emboí íajzolódofl kie|óttünk, akineké|elúlja bát.
ían á||ílható pé]dakónl bákiszámára. Géza baráunk' baj.
tátsunk béke |egyen ve|edI

Eídós Géza 1gí.ben szü|el6|i' 1976.ben végzett a KLKF
oáncé|os oaíancsnoki szakán. Avatásál követóen za|a.
ggerszegen haíckocsizó szakasz.' század.' zászlóa|jpa.
Éncsnoki beosztásokat 1ö|löt| be' 1986.89 közötl lv|oszk.
vában e|végeáe a |\Ia|inovszkij Akadémia parancsnoki sza.
kál' maid székesíohéNáÍott a hadsereg törzsben hadmú.
Vo|e|i t szti beosztás| kapo|t' 1995'2003 kózött Budapes.
t€n a Honvéd VezérkarnáL hadm|jve|eti |ervező főlisztkén|
tényk6det|. 2003.2006.ig a beIgiumi Monsban doIgozot|.
HazaéÍkezését köve|róen 2006' december 31 -én keni|t nyug.
á]|ományba 35 éV szo|gá|a|iidő u|án' Azonna| bekapcso'
|ódo|t a székesí€hélváÍi nyugá |ományÚák k|l]bja mi]nká.
jába' 2008'ban a Közép'dunán|ú|i Íégió vgz€tőségi tagjá.
vá.2009' februárban pedig a Íégió vezetőjévé vá|asztotta
a tégió nyugá||ományÚ klubok elnökségé' 2011' novémbgÍ
3.án a légió e|nök€i mégérősít€t|ék I sztségébgn. Ez év o|dó-
ber23"án a honvéd€|mi minisz|€l kitÜntgne a HKc 3. íoko.
za|áva|' ms|yet a BEosz élnóke máí a bglggágyáná| adofl
á|' Nős' kéttő fe|nófl í|úgygÍmgk€ van'

IJBú,Áu|^,,,, 
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TeIjes ítették kÜ ldetésÜ ket

]dén is s ikerre| zárUt a XV' Doni Hősök
Em|éhÚra' A2 1943.as doni kótasztíóÍa hósi
halottaira em|ékező íendezvényen immá.
ron |öbb mint200lőVet| Íészt' Ahősöke őtl
tisze|gő zász|óajünnepé yes keíetek közötl
Vonu i be az egri Dobó |slván téÍÍe'

A ||' v ]ágháborÚs magyar kaionai hagyo.
mányőzőkVezet|e mene|be idén ]s becsal
|akoaak a mármáÍ hazajáró nérnet és o|asz
|aÍ|a|ékos baj|ársaik' A túra nemze|közi je|.
|egé| tovább erősítettéka cseh és franc.a
résztvevők is, miközben hazai színekben
dén e ső a|ka|omma| jÖt|ek e] Önkén|es
műVe|eli taÍ|a|ékosok is' Ahogy Jásdi Balálzs
hagyományórző Íőhadnagy' az em ék1ÚÍa
szeívezóje foga maz, im m áÍon zász|óa i-

szinlű méÍ€tekel ó|t az óvró| évre megem.
lókézók száma'

Azeddigitizenól éV egnagyobb |élszámÚ
em|ék|úÍ4a pont e népszBrŰsége rn jatt idén
egy újí|ássa|vette kezdsté|' A Íészfuevőke|
háíom kú|ön kiindu|ópon|ró| €|indílot| sza'
kaszra bonlotlák' ame|yek mindegyikének
sajá| Útvona|at ke |eltbé]áÍn ' €zz€|is novel
Vo az élinlhetó teIepü|ésok számát' MáF
pedig a ía|Vak és válosok részéÍő igencsak
nagy az gény aÍa. hogy a hagyományőF
zók, akliv éslaíla ékos ka|onák a|kotla egy"
séqek megÍoídu]janak náluk és közösen
gyújlsanak gyertyát' he|yezzenek eI koszo.
rÚl a2 e|esen hósök em|ékére.

A Doni HősÖk Em|éklú|a szakaszai az egíi
várban ta|á koztak össze' |lt a szükséges
szere|Vényiga2íiások uán hosszú osz op.
ba soÍakozva ind! |ak Íneg a Város |őteíé.

l0 B.ttóId|k'a|/



re' UtjUk soÍán számlaan jáíóke]ől nyű
göztek le, akik kö2ü sokan a menel ulán
eredtek, hogy kderílsék, mivégle is ínasí
rozhatnak a rég]és maikoíkalonái. A Dobó
|slván iéren harnarVá|aszt kaptak kéldé'
seikre' hiszen az em|ékőrző zász|óa|j |e|
soÍakozotl. és egy hala|rnas díszőrséget
a|kotva koszorÚl he]yezeii e| a hősók ern é.
kére' a töÍiéne|miVáros minoriia temp o.
rnánál'

Ezután a szentAnta iemplomban Ünne.
p m sén em|ékezlek meg és nrádkoztak
ahajdan él, haÍco|és e|esetl hősÖküdVÖ.
zü|éséért' A szentmisél köVetően dÍ. To I
Lász|ó ezledes. a H['l Tárcada|mi Kapcso.
|alok és Hábolús Kegye e| Főosz|ályVeze.
lője mé talta az em|éklÚ ra eszméjé| és részi.
VeVőit.

FoÍT: BÁcz TÜNDE

lnter arma caritas
Fegyverek között a szeretet
20 éves a Kato|ikus Tábori
PÜspökség
Húszeszlende]e' hogy az egyházak gondoskodásának Újra he]ye
Van a l/]agyar Honvédségben' Az egyház és a honvédség együt|
dogozva segílik katonánkat a haza VédeImének megva|ósilásá.
ban' Az egyházak képvseőirn ndenhoLolt Vo|1ak aho|a magyaÍ
katonale|iesí|ei|e szoIgá]atát' He]yőrségekben és missziókban'
rn ndig otiaho|ke |ett' on Vo]tak az ünnep, az öröm dején' de akkoÍ
is, amikor kaioná nk a ha|á| árnyékában ]áítak' N,4egá dottak házas.
sagol' be|ogao|ah a'(o7össegehbe a/ u-onrdr e|kezd|el' Á la1
a sír me|elt az e|eset| baj|áÍs bÚcsÚztalásáná]. U|tek betegek
me|elt a kórháziágyakon' Biztattak, segítehek és Vgaszta|tak'
Az e|le|t húsz esz|endő nagy idő, a méíegkészÍtés me||ett |ehe
tőséget ad a köszónetmondásra is' Ez a kötet a tábor |e készek
rnunkájá|' hétköznapjaii mutaija be' Azt' hogy szogá|atuk, kü|de
tésÜk soÍán eról adnak, így hozzájár! nak közös Ínunkánkte|ie
síléséhez' ATáboÍ Le késziszo|gá|at hitte| szo|gá|]a a l\4agyar Hon
Védsége1, meÍl hilel ad mindazoknak, akik e|gyengühekés azok

nak. ak k megerősíiésreVágynak. ATábori Le|kész Szo|gálalsike
res tevékenysége meghatáÍozó a I/agyal Honvédség e|őlt á||ó
íe|adatok végrehaj|ásában' N4unkájuk o|yan egyháziés ku|tulá s
progíamok sokaságáVa gazdaqí|ia a N4agyar Honvédség hélköz-
napiail Iegyen szó gyermekláboÍokró , zarándok atokró|, csaá.
d napokÍó| ame yeksegítika hiitike| kereső' hitÜket megé|ó kalo'
nákalés csa|ádlagja]kat' A kÖtei bemL]tatja azt az e hlvatotlszo|'
gá|atoi, ame|yei a lábori |e|készek végeznek a honvéde em ügyé
ért itthon és a missziókban egyaránt' E2 a kötetszemé|yes Va o'
másokal, em ékezésekel és jÖVőbe tekintő gondo|atokat larla maz.
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A Kalonanemzedék Ta|á kozó huszonhá.
Íoín éWe ezeLőtt a láÍsadaom számára is
pé|damulató kezdeményozés vo|l' A ''Kéz.
fogás a Hon Véde méért|'' ]e|szó jegyében
rnegrendezei| la]á|kozón kezet nyÚ jtoltak
egyrnásnak a [,4agyaI Kirá|yi HonVédség.
a l,4agyar Néphadseíeg és a Magyar Hon"
Védség katonái. A kézÍogás aztjeentgtl €'
hogy a haza szeretele. a h Vatás az eléíő
időszakban szo gá|ókal összekölölte. Az
add g egymásra biza|mat|anu. ÍenntaÍtá.
sokkaItekin|ők gyoÍsan egyrnásra |a á|lak,
ny tot|ságot. köze|edés| rnu|at|akés közös
hangot |a|á|ak. jóízű párbeszédeke| foy.
|at|ak' Néhány éV]g a ta á kozóknakezVo|t
a kózéppon|jában' Az éVenkénti össze]ö.
vele ek azeredetileg megfoga mazotlgon-
do atot úgy Vitlék tovább' hogy a plog ram íő
vona|ába jogga]- a hagyományápoást
á||ítotlák' Ío|yamatában mltai|ák be, rnii
éldemesa haÍcokbansem szűköIkódő ka|o'
na mÚ|tbó ' a hagyományokbó| megőr]z'
n, ápo|niés tovább Vinni '

A később éVekben' am kor már minden
Íonlosabb kérdésl kibeszétÜnk' eImaradt
a fe ismerés a Vá|lásla. A szeíVezők nem
VettékÍigye|embe, hogy megvá|lozott a hon.
Védség élszánra ame|yma máÍaz euró
pai arányokal tükÍözi ' ósszetéte|e és a
Íunkciója' A honvédség |e adalai közölt je]en-
tós sze|epet kapolt a béke|ennlaÍlás' a misz
sziis szo gá al' l\,,|egje enleka Ludov ka, az
A iiszi Akadénria ha||gatój. a2 önkéntes szo|.
gá|aiot Vá]|a]ó iárandóságos ka1onák'

A ka|onanemzedékek soíában tehál je en
Vannak -sainos egyre kisebb étszámban
- a lv|agyar Kiráy Honvédség 1agiai, a
l,'|agyar Néphadseregben' a l\,4agyar Hon.
Védségben szo gá|atot te]jesílettek' i||etve
az aktíV kaionák. akik Vá|iva adják a béke.
Íennlartásban a missziók részivevőit és a

Ludovika, a2 A|liszli Akadémla ha| ga1ó.
A taá|kozókon részt VeVő nyugá|ományÚ
katonák-és a Ve ük azonosjogokat é|Vezó
iáÍandósáqos stá|uszú katonák - akik
ősszességében ma még szinie azonos él
számot aIkoInak a |ényIeges haderő |él
számáVa|'

oIVasva az e|őző éVek Katonanem2e.
dék Ta|á|kozóinak programjait, a]e|en egi
eIgondo]ást a ta|á kozókieIentős részé.
nek]elen|éVójekénl '  úgy á|omiogosakaz
éppen aktuá|is é\,.Íoldu ókró|t.jrlénő meg.
ern|ékezések, de vé|eményem sz€rinI nem
lö|thetik k ezek az egész plogÍáínot, mert
akkor az a|apelképze|és szsnVed csofbá|.
Vagyis éppen a pálbeszéd marad e arról,
hogy miLyen Vo]t egy'egy idószakban szol
gá|n ' rnlként Váilozotl a táísada|omban a
ka|ona becsü|ete, e|ismensége.

Továbbra is az |enne azéÍdekes, a laLá|'
kozók igazicéja' haa kÜ|önböző idószakok
kaionáinak egy.egy képVise ő]e egymást
kÓVe|Ve, egymási k egészitve' aÍíó| beszé|.

_ Íniérl Válasáot|a ezl a h]Vatást (erró| eg.
inkábba Ludov]kaés Aiiszii Akadémia ha]|.
ga|ói beszé hetnének)|

mi|yen VoI katonaiképzésÜk, szo gá.
|atuk. mive| kel|ei| megkÚzdeni az e|só

mi yen hasznosí|haió |apaszia aiokat,
azonosságokat hordoz ez a mára' a tény.
|eges szo|gá|atol te jesílőknek. i| etve a ka|o.
na pá|yálakészü|őknek;

Vagy szinle az uto|só pi|Lanalokban ehel
ne ha||ania |Íontot megjárt kalonaiapasz.
taalaiÍó|j

mára szó ó mondaniva|ója ehetne
annak' hogy m yen]e|emző Vannaka ma
már szinte e kert]|hetel|en békeíennlarlói'
mlssziós fe|adatokban lönénő lészvéte nek'

ÍvliIygn sok hasznosí|haló |apasztaIatot
ehetne ebbő|meÍíleniaie enjeg a kato.
nai pá|yára készü|őknek, az A||isz|i Aka'
dér.ián, Vagy a Ludov kán tanu|óknak' a
hlvatásosoknak s|Deéídekes|ehélnésza
nyugá |onrányú résztvevóknek s' Jó €n"
ne egymástó|ha||an arló ' mey k időszak.
ban m t ie|entelt a katonanémzgdékgk közól
|i összeíogás' koronként és szo|gá|ati idő.
szakonkéni' hogyan a|aku|t' miként Vá|to'
zott a közösség é el'

|gazábó az i|yen beszé|getések, eszme.
cserék kovácso|nák össze' larianák együtt
a ka|onanemzedékeket, ami csak akkor
]ehe|te|jes' haaÍen|fe|soro lak. i||etve kép.
Vise|őlk rnindegy]ke je|en Van' fonlosabb szá.
mára a kÓzósség' az egyÜtt áté|t sikerek,
nehézségek' a megé|| é|nrények' az együtt.
ét, m nt a p] |ana|ny séÍtődÓ|lség a szeF
veze|el éÍt mé|lány,ta ansáqok miat|' Ezért
ke|| tenn otthon a hétköznapokban de az
yen la|á kozókon s' nekünk' a ka|onakÖ.

zösségek iÍánl eLkö|elezett Va|ami yen sz]n.
lű Vezetőknek, hogy a még láVo||éVők mie.
őbb Íe|ismeÍjék, azoknak a lársaknak a hiá.
nyál' akikkel sokszoí egymásnak Vakon
kiszo|gá|laNa, együtl küzdótlek a sikerekéi(

Az együtl él, az együtl gondo kodás hoz.
hat]a egymashoz köze|ebb a kü önbóző idő-
szakokban szogá|ókat' odhala azon baj.
társak feszü|lségét' eselIeges sérlődó1l.
ségé|. akiknek önhibájukon kívü|, a pá|ya
ki|e|jesedése eőtt szakadt meg a szo|gá.
|aiuk' AÍen|ekben Vázot e|gondo|ás Vlsz.
szaiérésl je|enthetne a kalonanemzedékek
közöt(] páÍbeszéd |e|újításához, összeÍo'
gásához' a tapaszta|atok továbbvite éhez,
és én ez| a gondo|atsort éreztem kiaVezér.
kariÍőnök úr üzenetébő ]s'

P. F.
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Bo|dog Sa|kahazi Sára szociális testvér 1899-1944
''Majc! ha|lottam az Úr hangiá!' anint mon.

dotla: "K! kijldjek el? K meqy el nekünk? "
Ekko| aá nondtam: ,,Ime, jt! vawok, engam
kúldjl,,'' I|zajás 6'8)

sa|kaházi sáÉ eÍ€dendően nem kászÜ|| séín
szélzetesnék' s€m vértanúnák. A Xx. szá.
zad vérzivalaíos magyaí tórténe|mén€k íoí.
du|ataiés az omberilöÍtén€|gm végső lJá.
nak kogye|me lette azzá' ami |gn' Nagypo|"
gáíi csa|ádban szü|etett Kassán, lanÍtónó.
nek készü|t, de mive| nem vo|t haj|andó |o|€n.
nla csohsz|ovák utódá||am á talmegkóVo.
|6|l hűsógoskül, inkább újság Ítássa| Íog|a .
kozotl' Nove||ákat íít és é|l€ a szabadúszó
'|iÍkászok' gondta|ané|etót"Tnábság' ciga.
re|ta' kávéház' csavargás a nagyvilágban
hairdonlőtt' zsebÍe dugotl kézze|' ítiss vacso.
ra egy kis kocsmában, cigányzene..." - ína
később a nap|ójában. Ebben az é|6lá||a.
polban |a|á|la meg az islenihÍvó szó, ami.
Íe nem mondott könnyen igen|. Ííz év€n át
küzdtt| a hiva|ás és az 6zze|iáró |emon.
dá6ok gondolatáVa ' majd 1 929.b6n b€ ép6tt
á s|ách|a MaÍgit á|ta| a|apÍtot| szociá i3 T6sl
vélék Tálsaságába' 1940 pijnkösdjén t6l
|€ | € óíókÍogada|mál' jo|mondatát - ,.A||e.
|ujal imé' it| vagyok, enoem kü|dj|', - |zajás
pró'éla ktnyvébő| meÍílene'

ÁBásos és kÜ|ónós€n a nők ktÍébsn Vég'
ze|l Íáladha|at|an szociá|is munkáia soíán
mggíoídu|| szogváíon ' Komárcmban. Kas-
sániVé9ü|- miután a háborÚ m|at| meghi-
úslr]t a hón áh ított bíazi| missz|ós kü|detésg
. Budapssll € kélü|t' aho| a Ka|o| kus Do|-
gozó Nők és Lgányok szóVé|ségén€k olszá-
gos vgzotőjs és a mozga|oín |apjának szeÍ-

keszlője |ett- A szociá|is TestvéÍek Társa.
sága kezdettó| fogva heves e||enszenwe|
Vise|lele|t a nemzeti5zociaIizmus irán| és
haláÍozo|tan é|utásÍ|ot|a a zavaÍos faje|.
mé|elekel, s az€nngk nyomán egyreveszé.
Iyesebb méíeIet ö||ő anliszemitizmUsl. A
sz|ouákiai zsidóság |e|jes d€porl.á|liLgil a Tár.
saság a|apítóia' s|achta Maígit akadá|yoz.
la meg azza|. hogy Rómába utazva kü|ön
moghal|galást kér| x||' Piusz pápátó|' aki
szemé|yosen utasílol|a a sz|ovák püspö-
köke1 a nyí|t ti|lakozásÍa'

Sa|kaházi sáÉ' ak| a Táísaság más fuíza-
ihoz hason|óan a Bokléta ulcai l'/unkás-
nőotthonban is lsjlgg€tell hamis papírokka|
e||átott zsidókat' mál'44 kaÍácsonya e|őtt
löbbszöl kiis|en|€ns, hogy nom t6Ímósz€-
tes ha|á||a|Jog mogha|ni. A Bokíéta utcai
házba katonáka| szá||áso|tak be' akikkol
néhány olt do|gozó szoba|ány kíkezdolt' lliu.
lán sára l6sNólkgmónyen mo9í6ddlo őkst'
azegyikcs6|ód (névszoíint Dömötöí Ezsé.
bet) 'ö|je €ntolto a nyi|asokná| zsldók búi
la|ásáért. Dec€mbor 27.én a regge|imiso
után másodmagáVa| €gy mfu ikíóVárosi ott.
hon| |átogalot| m€9. AmikoI dé|után Visz.
szaértek' mára Mesler U|ca sarkáró|ész'
reveiték a ház e|ól| á||ó nyi|as katonákal,
sára testvér azonban - ar|a hivatkozva'
hogy ő az otthon vez6|{ije - nem menekü|t
s|' Az otthonban Íej|őző zsidók kózü| az iga.
zo|ta|ás során négyg| €|óá||Í|ottak, s Ve|i]k
egyÜt| s|hUÍco||ák sa|kaház sárál, va|amint
h6|ygt|€sét, B€hovits Vi|ma h |okla|ó tesl
Vérl is. E|őször a F€Í€nc köÍút és az Ü||ői
Út sarkán á]|ó',nyilBsházba' vitték őke|' majd
esle ki|enckor mindnyájukát m€á€|enre vel

kóaenék és a F6íonc Józs€Í (szabadság)
híd me||stt a Duna.paíton a ío|yóba |óflék'
Az 1967.os zugIT] nyiIas porVa||omása|-
bó|derü|t ki, hogy sáía iestvól közvgl|on
ha|ála €|ó||''m69magyaíázhalal|an nyuga.
Lomma| kivégzói 'e|ó |ordull'.. majd |etóldo||'
s ó916 em6|| t€kint€t|e| nagy korgsad Ve|6|l
magá|a'''

sa|kaházi sáíá' a szociá|is TosNórek a|a"
pítójáva|' s|achta Margi|ta| együtl' a Yad
Vashem Em|ékintézol a .yi|ág Nép€inek |ga.
zai'' kózött 1ar|já számon' Bo|doggá ava|á.
si Ügyé 2005"bén záÍul| |€; Ünnepé|y€s kihir.
dotésro 2006' szeptember 17.én a buda.
p6s|i sz€nt |s|Ván Baz ikában k6|Lj|| sor'

DF' ALÁcs|EFV|N JÁNos sz'l'zÁDos,
KÁToL|KUS TÁBoBl LELKÉsz

Á Fg9yv6los Erók ás Íostü|glgk Nyugá||ományÚ K|ubja Gyól' nagy sÚ|y|
loktola ha9yományápo|ás.a. társada|mi óúordu|Tkhoz kapcso|ódT m€g.
6m]ékozésok.o' Az é|mú|tóvb€n szomorÚ €seményoke 6m|ék€aÜnk' A
2sidó ho|okáuszl70' évloldU|óján v6ndé9ünkvoh és nagysikBrű €|Öa.

dásl laíol| df' szila s2abo|cs oo|6ss2oí' a budapssli Páva u|cai Holokausá
t.]lúzoum igazgatója. N€m lankktnyv ízú o|óadása oszlal|an slk€íl aía.
lo||' Ka|onai hagyományaink ápolásának ké| iíányavo|l' az |. V|ághá.
ború ki|tÉsónok ]00' évÍoÍdu|Tján. E|óadTnk Vo|l: ProÍ. or. szabT |',4lk.
|ós nyuga mazott a|tábomagy' akiaz I V|ágháborúban haszná|lÍ€gyv€'
r €krő, hadiléchnikáró tartot o]óadást' lr/ásikszá]on az á|dozatoka' o osott
ká|onáklá 6m|ékrztünk'

A Honvéd6|miM nisaé. ur. nagyszábású hadisÍl |6|méós|, gordozás|
lndÍ|oí' A munka i6|€n|€gi h6|y26lév€| bm6lkédlÜnk' Egy szép őszi napon
kó| Vo|l hadíogo|yláboí és |emsló| |á|oga$unk meg' ostÍl'assznyíán a
hadiÍogo|y|ábolkózponli em|ékmüvénó| íövidm€gem|ékezés|iaílotunk'
€|ho|yoaok üsaé|alúnkel ki|sjézö koszoÍúnkal az olt nyug!ó l o'0oo ha|oí

csólon á ossz Útviszonvok és hái]otl korunk mlatt nem tudtuk a tábo|
ésá|6melő heyél meg|átogáln ' Ala|uban Bm|ékszobá mŰkódik. aho]á
l6|6pü és po|gámesleÉ és a J6gyzóiá logadoí bennÜnket, óvidén smér
l6tlék á 1ábor tóiténeiél'

Mégájándékozlak bennünk6l á láboÍó| készú|l cD emezz€|. Em|é.
k6ző koszoúnkal az emlékszoba Ía|án h6|yéz|Ük e|' A hadisÍ.ok l6|k6.
Íéséséh6zaz u|azás kó||ségét BEosz pályázaton nyeíük'

szokE |swÁNNÉ XLUB T|TKÁB
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A búcsú napja
Tizenöl éVe, hogya N/agyarHonvédség
k Vonia a rendszeÍbő| a |\,4iG-21 .es repü.
|őgéptípust és egyben beíejez|e műkö.
déséi az Í!,4H 47' Pápa Harcászati Beptj.
|óezíed is' A másÍé| éúizedde| eze|ótti
eseményíe Váczi Lajos íólörzsórmes.
ler',Abúcsúnapja'című írásáva|em|é.
kezÚnk'

'Á épÜ|és szelelete m ndenné kóze ebb hoz.
zá egymáshozáz emberekel. Azon kéVssek'
akiknek mégadatotl hogy ezén a lérü elen
dogozháhak' -égy nagy csa ádo|a|kolnak Kü ö.
nÓsen igaz e2 a káloná ropÜ óko' Ínivo|a repÜ.
|és |sada1okvégreha]|.isa kiszo|gá ásá és egyéb
irányú biaosilása me]|etla hazavéd€|métisváL.
|aják. sőt gaÍantáják ok azok. akik kevés l ze.
lésén sokal tesznek |e az aszla|ra. Fe|e|ósséq.
l6iies' nágyligyehe| és méíhelelIen píecizi.
lásl igény|ó munka a2 övék' Meglaníl liszle|elÍe'
ba]lársiasságíá. és amiebben a szakmában a
|eglonlosabb. biza|omrá, Ené ki]|ném m6gy

sajnos akkor sem megy ha aá mond]ák: n ncs
rálok szÜkség' Hiábaa]ó|mŰkódő k]lűnó ered.
móny€kolÍe mulatT gépezel hiába a szakér
lé|éÍn ésa tiszle el;á gyolsan vá tozó kalona.
po 1ka ÍnsgÍoszt bennünkel a rernénytő|is'

MágUik kóz l t i | |akozunk hangol  adunk Íe.
h áboÍodonság U n kn ak. becsapoll megsér|etl e|-
kü|elünknek' Nágyokal ny€ ve móg sIéllÜkadol
gUnkal' Kalonák vagyUnk Pálancsokál hail0nk
végíe meg akkoÍ is. ha az2a| nom 6íÚnk egyel'
KészÜ lünka bÚcsúnap]aía. hogyliszlessegge|.
eme|l ióve|. lepÜ|ós emberhez mélóan e kó.
s2ónjünk a |r,'|G-2l 'esló|' az ezredló|' á váÍos.
ló|' a kalonaláÍsakló egyszóVa a csa|ádló.

2000 jÚniUs Végén Össz6szod1ük rnaradék
€íőnk€l bÜszkeségünkol az ulolsT nagy Ío'
adalra. ame|y 9a2 háÍcÍr|ádaloljé 6nl6ll m nd
annyiunk számára' A bennÜnk dú|ó érz€|mék
e||en k€ ét gyózede meskedn Ú 9y. hogy a dísz€ .
gő.épü|ésiÍe|adal - mnl ég gyózeem- Ulán

42 ozÍod vezelése ki|tinó' |álványos progra'
mol á||ibn össze. ame|ynek végreha|lása nem

ks eroleszilés1igény€lt de le híüa a Íigyé]mel
egy n€nr rnindenkiáta isÍnert|ontos momen
tumÉ akÖdj|ményekhéz képestmégm ndigü1ő-
képes' té|]6s harcér|Tk€l kópv s€ o ezredetszá.
mo nak |e|, A program 16 db (!) repÜ Ógép köte.
|ékr€pü|ésél ina€ó' amiá hányálotlsoÍsÚ ég-
erónkón b€ i] m ndenié|eképpen |igye emremé|li
le|jesilmény' Gondo|junk csák á kecskeméIi
MiG-29.esek píob|émalra az Ü2emkepesség

Fesőbb kalonaivezelók' |áfuán a szokal|an,
nagyvoomei( jkós2Ü]ód6s l  a lgusz lus 16.án
emondlák á 24 óré lrfoézél( búcsúÍendezvénÍ'
Technika okokrá h Valkozlak' H dégzuhanykénl
érlm nkel' BepÜ ós6n Vo|tUnk ós a íépo ótli € iga-
ziláson je enl€íékb6 Gúnyosan moso yogtunk
bár nkább sidunk vo|na

Hát énnyivo| l  'mondlák l óbben A |ég e
lÓné|e||Ö lól|hosszü éú zedek ulán mé9atisz-
lésséges e|köszÖnés |ehe|óségé| s e|akar
lák venniló|ünk Páí náp csond kÖve|kezell'
majdvégü mégkáptUk a2 éngedé|yt Kisséle -
szabadUIlan' ÍáíadlsággaInem löridve lo y'
latluk a gyakonásl. á készü|ódésl, |gon' gya-
koro nike|leila 15 9ép6s disz€|gó köte|ékrg-
pÜ|ésl  mive|n €m ez vo l  a2 e2red 1eádatkó
Í € ' I ,4 ' 'csak ' 'azoís2águnk|éqte|élór iz lÜk 'Do
goziunk, minl ahogyan mosl s.

Ajogadózónában kssé |rálróbb ká ilonunk
46 db M G 21 6sl 7 db szLr 22-est és 7 db
|úiG.23 as|' €gyslalikUs son a|kolva Ezeket
a Íepú|őgépekel máÍ koÍábbán kivonláka Íend-
szerbó|. de mive| nemcsak á 21 esló| ke||el|
bucsúznunk' hanem magaló azezledló|is. mé|

löképpen ]áru lak hozzá a
búcsü nshéz p]| analaihoz'

E gépsoÍ Íné at kissé é kü.
|Öni|Vg ogy Íégyv€.zel ká.
|ilásl s boÍondoáÜnk' HáÍoÍn
gópel. a 91 so"os l''4]G 2] l'4F'
e l '  á  11-es o|daszámú
lMiG-23MF.el és a 08 as
szu-22l\'|3.ast l€gwereaÜk
le|' l\'4indhárom gép|ipus 1997
e|ején k6Íü|l kivonásra a @nd.
szeíbő ' A dé|i 1'es zónában
a repü]ési Íe|adalol v€grehajtó
16 db [4iG 21 esl soíakoz'
lattlkle|:8 db bisz ta2 GriÍl
századlT és8 db UM ét, d
]' sánrán század k kép2ó
gyakoró gépe 1'

E Í€p(j ógépek kÖzü|keltót egy€d |eslésse
]áliunk €l' A6115.ós MiG-21biszt nemz€liszi-
nókb€ ó|lózl €llÜk. m Vé|ez a gép é1l k]e|ó]Ve
a szóórepüésre Agép íeslését Nagy Ervn és
szabó Attila lőtőrzsórmesterek végezték sok-
sok é]szakába nyÚ|ólÚ|óráva|' A 48 as |ájslÍo
mÚ lvic-21b szl sóLyomlesiésse| disz|lellük á
szabad száÍnya|ás je|képekenl' Á madáÍ |e|e á
gépo|da|án e|d|vo|l. mígalo||aaláésá kaÍmail
a gép száÍnyaia|á leslellék. E 9ép diszilesel
Bóka JÖzsél es Kindéí Gyu|a száádosok Vegez.
ték e|. hé1vé9i szábadidejÜkel Íe á dozva

Közeedeía nagy nap' PeÍszénom Ínonl Ín n
dsn smán A2 e özó  napiíőpróbán tgyanoz a
gép meghibásodofl ' ésbzonya javitóoszáy6gy
kÜ|tnihényea2élszákábantÚórázot' hogymin

2m0 aL]gusz|us 24-én €gg€ aí€pülölérkápoi
m€gnyi|(ak A í6pÚ és e|ó|| únnepi á omány.
gyÚ|éste ke l soÍ' áho|á Honvéde|mi |\'|inisz.
lenum' a ['|agyal Honvédseg' a LégieÍó Vezér
kaÍesaváÍosvezelóinkivÜ|ie|envo|laka koíáb'
ban Pápán szo|gá|atot te|jes lók' kózlÜk Fa|
kasBeda|an és MágyaÍiBé|a ÜÍhajósok is, Mog
idiló vo|l Tobak TboÍ ]e en éle s, ákia eg€n
dás másodikV ágháboÍúsPumaszázadvádász
pi|ólájakénl szoIgá|1 A mijszak á||omány o2
dó aall á r6pÜ|őgép6k répüés|rez Va|ó e óké.
szilósél vóg€zlé' Az idó]áÍás kegyes Vol hoz.
2ank' |gazLV€ldlenyes nyáÍ nap Vo|l csa|ád-
|agok balalok' a lepÚ|és szeíe|mese éÍk€zlek
egyÍe nagyobb szamban a kenes zónábán k ia|á.
kibn |erü|ete aho| - egye|óÍe a lavo|bó| meg
csodá|hallák a kiál|iloí Íepúlóqépekel' zene és
egy egy repü|ó9óp.boks2ban kiaákíloll ven.
dégváró biztosibna ake| emesközérz€lel' lv nl.
egy e|óze|eskéni adot izé itó1Nagy Emő a|sz.
Íedes az ulo|sor€pü|ésVezetője' aÍnikoÍe slaí.
lo]t az idöjáÍásíé|deíílő repÜ|ésre' Foadata
végezlév€ ltbbszÓrala.sonyanálhÚzona ÍopÜ.
őtérÍó|Öt' A2 €|igazltás után e|kezdódón a lény
eg€spÍogram' Ívi' müszakiakaz ndílás zóná-
bán vá.iuk a hajizikal. hogy beültessi]k és
bekössÚk ók€l á hévederekbe és a haíómüin-
dilás és áz e||enózések Ulán e|engedjük ókel
a búcsuíepÚ|esÍe' TUdlUk, hogy mTs| ulo|jára
lesszÜk ázl. amji annyirá szerelünk' aÍnihez
annyirá kótódünk sorbán indU lak be a ha]'
lóÍnÚvek és a nagyfokú |igyeem ésösszpon
tositás k kapcso la számunkra a kü|vi]ágol' Leg.
á|ább akkoÍ nom gondo||unk arra' hogymiIesz
€zLlán A díszeIgő és bémutatórepü|ést 24
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hajTzi hajtoita VégÍe' ók
a |sszá |ás L]tán 3x5.Ös
kölg|ékbe Gndezörlve hu2
|ak á| az immár több ezeÍ
É nólt nézőse€g feje lö|óft
|öbb a|ká|omma|' A kÓaes
idöben Kris|ií Tamás
Ömagy r€pü|| szi|ót |i'4Íire.
pü|ésg mgqmúana' hogy
m r9 képes €z a gép' ha
m99|elg|ő k€zek irányilják'
A végrohajioii nyibn f Ltós
oÍsó' á k€ ően bedón|ótt
b ]|6916|é9 ngmcsak a |a.
kusokal kápíáztal|a e|'
Ánubtla| nóaék az igazán
szük ha|c|oldu|ókaI is'
amikor a |orszázs menny'
dÖtgó hangia he|ye||únk
szóh' t szá||l |6 e|sónek,
Ámikol szomoíÚan ki|ép€n
a gépból' nágyláps|ogad.
ta oIisíné|ésÚ| a páralIan
bsínulalTéí| A2 ótós ktle.
lékok a sgulolsó bs]öVe.
te né|a acsonyan 'oszo!'.
tha]lo(akVógro' majd rné|
tóságloi6s€n sorban nyi'

toltak iékéÍnyől a kiíu1ópáyán' |gazimeg]e
pe|éskén| ha|o|| a nézók.é á ve|ük szemben
végreha]|o|| é9iÍózsa' amil az egyiklomá.
cii hajlot| végÍe. Uto|sónak LaneckelJózseí
ezredPálancsnok szá||l |o. do o|ótte magá'
nyosan bi||é9t€tv6 mé9 egyszer e|kószöít'
immáÍ mindenló| Egy te|adata maradt hálra'
amikeserves6bbvo| iín]ndénné|'  JeIenlenie
ke||ett Ta|]a |slvánnák' a égiérő vezélkaí íónó.
kének. hogy vég|éhajtottá az ulo|só |eszá.
ást' Tisz|é|géssé|ó3 zász ó éVonássa Íeje.
zódÖ1t be a pápai bÚcsúlopú|és. I,,|i a gépek e|ő
és m€| €it á||lunk Vigyázzban, a nagyközön.
séggé| szomb9n. r€pü|Őgóp.voz€tŐinkkel
egyÜt. váruá az Ulo|só íá]da|mas VezényszTt.

oszo|jl-Ínond|a o csuk|ó hangon paÉncs
nokunk' M ndánnyian |Udtuk' hogy miijelent oz
asó' Xalonásan b|éplÜnk és é|!€gyij|t]nk a N.
|ádlagok és balálok kó2tt' Mi |esz ezután? Van'
aki |eszeÍe|' van. aki nyugdliba megy' Kevesen
vá||a||ák a kö|lözésl' egy más a|aku|alná| |óílé.
nó továbbszo|9á|ásl' N€m kÖnnyúi| Új embe.
rck. Ú]kózössóg. máslochnika' szó|nok eÍosz.
l €t|ek 6gy útőkép€s. m6gbí2ható ézredoI' Bár
hová is vél a soÍs Ínink6t' €9y binos:mimind.
anny|an sgy nagy csa|ádhoz larlozunk Á ÉpÜ-
|ők nagy csá|ádjához Az ém|ékékél pédig n6m

A Ká|ocsái Lé9Véd6|m Kalonák Hagyományóu ő Kóro, Ka|ocsa Város
onkormányza|ává| kózóson mé96m|ókézéslszoryoz€naoon-kanyar
ban bekóvelk6z6n kabszlóíá 72' évlodu|ója á|ka|mábó|' a ||'világ.
háboú hósei és á|doza|ai liszl €|élé.€' Arend6zvényen lészl vgttek
szodezélúnklagságán klvü|aláísszeNézoleink'aHonvédés Fond.
védo|mi sz€fusk Bailá.si Egy€sÜ|€l €. va|aminl a 24' Ha.ck@siez-
íed BalátiKól EgyosÜ|ol lag)áiis, A városi inlézmény€ké| Ká|ocsa
Város onkormányzalá képviso ó.t6slÜ|6to és a Po|gámeslgí H]va.
la| Vá|ámini há11érinlézmény€in6k munkátársa képvs€|ték a po.
gálmesleÍe| al é61 [4|ve| a KaoL5á1 mLhooo |a|o.ai s7ea€ze.
l €kél m6gszünl61ték, aKLKHKkózb€n]áíásáfaadhzóÍÖko1ós koszo.
rúV Vók€t a2 MH 59' sz€nlgyölgyiDézsó B€pÜ|őbázis kátoráiadták,
Va|áminl köÍ€működöt az MH 5' Bocská |slván Lóvészdardárhód"
mé2óvásáího yi h o|yörség 2é n€ kaía '

Du' KovÁcsGYTFGY NY. MK' EzREoEs
^LKHK-ELNt(

tiB Be2áílák Ka|ocsán aá a |ak|anyá| is' ame|yik l3
évig adott ho|yg| a |áloga!ók (HM' ós MH. vsz€.
tők' a|aku|alok' tá6szoíok' civi|ok) áha| o|ismsn
csapatönénoli Em|ékszobának és Légvéde|mi
Téchnika Emlékpalknak. aho|láíolák']||élvekiá|.
LÍlották a2 egykoriezÍed és a |tbbi Vo t kálocsai
a aku |at e m|é klálgyait, Va|am inl a szo rvoz€t vé2€.
lóségo számáB lonntártot rcdál is szomorl] e|k€.
seredel|ség kó|lózó|t a kolábbi ezrediágok szi"
vébé, akálcsák 1997.b6n á Í6 számo ásl á||o'
mánygyű|és€n' aho €gyédg]írÚvé váIt ,'nincs
szÜkségákatonáka' csakakkor'havaaho| még.

Mindezek s||énél6 ném adják |el hagyomá.
nyörzó |evék€nysé9ük6l. ígményk€dve a HM s
a MH ogyüíézésébén' va|amin| bizva Ka|()€
VáÍos onkoÍmányza|a és lakossága tánogalá.
sjba. hogy mio|obb m€gta|á|iák a2 em|ékt'Qyajk
táÍo|ásáB' kiá||itására a|ká|m6 új he|yel'

oR. KovÁcs GYóRGY NY. MK' mEDEs
KLKHK'ELNTK
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Könyvbemutató a Stefánián
KónyvbBmutalón vetlek rész1a hiradÖtagozal ós á Puskás TNadar Hnadó
BajláÉi Egyés|]|et meghÍvon tagjá ' A vondóg|á|T a 96 éves szepezdl D6zsi
ny ' 6zÍ6d€s Vo|t' aki a haÍmadik kóiyve mBg]ó|en ése a|kalmábT| ogy k s loga.
dás| réndoz6t1' A rondezvényre hivala os Vo|t á Btdápesti NyÚgá|ományÚ.
ak K ubiának €|nÖke' Nagycyu|any' ezÍed€s |s'

szepozdiDezső e|mond1a' hogy á J6|en|eg]köiyve megílására az adotl
ósztónzés|' hogya korábban mogj€| €nt kót é|€ ónéneli írásbó kimarádl
sok ém]ltésíe íné lT. á[a|a lonlGnak laíolt es6mény' Ea széretné pololn , to|.
j €ssé l €nni. €gésszé íofmá|ni a lííógia háímadik krnwében. A"Memenló'
m€giráél azón iada indokollnak' hogy a hlradó baiÉrsai ágabb kó@, a népés
*|ádja' ézon be|ú| a fala|a!ó n6m2oclék isíl€'|g 6E9' .iMe 6 vigrye lovább
á N|ádi és a halona| haqyomanyol€| Majd |9y lo|ylana: 'iÉsomal €nns|\
sz€|léÍnéb6n, a hazaszeíotet' a hagyományok óEéséló| vezére|v€ gy6ksz'
l6m ínegá|koh . Ezekot t €k nteliem munkám ló cé|k lÚzésein€k'"

caa|ádias hangu atban dr' Lindn€l N4 k|ós ny' á||ábomagy V€t1e ál a szól
a bomuiáión és méllat|a Dezső bácai lró] rnunkásságál' Akinek a mos| m6g.
j € onl .[4em6n|ó, cimű könyvo máÍ a hámadik kól €| ameLyben bomulatla
a szeÍzó é 6lÚljál' szÚ|stéséttj|. naPjaik9 Eza kónyv a csa]ádró ' a ka|o.
natáísakrT|' a hiradószo|qá alló|és az o1t szo gá|T ínunkatáBakó| szó A
ktnw szgrzŐ]g é|€te solán kónw€ivé] maradandó sm]ókot a|kolotl a2 !ló.
kor sámára, B€íojezésü aa kÍvánüa' hogy a2 ií meghíVott baláí kó.b6n kózó.
s€n ünnop€ljÜk Dézsó bácsi kl'vslkozö. 100. jubi|eumi szú|elésnapjál.

szól kéí pÍoÍ' dl' Rainai zo|tán ozEd6s is. á Puskás TNádal BÍadó Baj'
láÍs|Egy6sÜ|€| e|nöke' akiá kónyv o|ószavá| ir|a' lválana Dozsó bácsi
tttot|gn é|glúlját' aki a Vi ághábo.úl meg€|őzö idószakban gyemekkénl.
iiala|omb€ftént a lanu|ássa|' a2 ismglet€k tsszegyÚjtósév€| |og|a|kozot' szin.
le mnd€n érd€k6|t6' a m€zőgazdaság' aspoi( az roda|om' Majda kato.
nai pá|yá m6|letl ktt €]ezo o| magál €gy é olon áiszogá|tsskü]éhozhlvoi
Visszaom|ékezége b€n. kéi kónyvbon s pap ÍÍÍa V6l6í6. mos! a hamadik k ad.
ványban mindazl tsszoíogla|1a mom6ntókén1 azoknak szánt' akikkózo
áL|nak hozzá' a sá ádlagoknak' baráloknak. Aktlv katonaiszo 9á|a|á ulán'
nyugá||ományban is 6gyik |egíonlosabb kü|d€lésónok ta.tja á hkgdÓk csá.
|ádjánák Tss2élaíásá|' a b€|€9' 69ykoíi hkadó kálonák és özvsgysik s€gl.
lésé|' kÖzÖs pÍogÍamok szeMzésél' MunkabÍíásá Ínos|. 96 évo$. is lóo|.
|€n. ol|otgazdája és a|apítója a Puskás Egy€sü|glnsk' mo|yn6k mlnkájá.
ban áhÍván ré9l vosz' tánácsokká| s€gÍli az €|nd<srg munkájál' D6zsó bácsi
6qósz ó|ét€ pé|daéÍlékü. íÍása ó|oto |ogíonlosabb ál|omásá]| isínsndi mgg az
olvasókka|' Pé|da |éh€t fokonainak' katonalársainák, á k|ttb és az egyosu.
ét lágla| számá|a' szNbt| aján ot|a miid€n o vasó számála' hogy kÖzo|obbÉ|
|9 mog gmeüBsso ogy gazdag é|étutát m6glát nyugá| ományú káiona Pé dás

Dl' HoNáth Lász ó (Lac]bácsi). a Puskás Egy€sÜ|€t aL6|nók6 sgy nagyon
szé||émss krsztnlö! rnondon 6|: Ha í6pÜ|ók l6nnónk. akkoí €gysz€Íű |onno
a do|gom] Dszsö bácsi' TB |€nnél az 'És1'. pontosabban 'az ászok ásza' a
|€gnag}obb. |ogi.ibb 9y6ze|mét 6|éí 'pi|óla'. Há|a |s|€nnsk' mi mé9 n€m rcpú.
|ünk' qsak a hÍEk6l' a iríomáció|€t í€pÍjúk. Mi hítadók Vagyunk' Ez nagvoí)
ió. €íé biiszkék is |ehelúnk' d6 akkot. minok novoze|ek, Dezsó bácsi? Ki
á dé|cgg kaÍpaszományos ómoslonó| ogészen a snájdig 6zr6d6ssé9ig vil-
t6d' K Ín6rnétagadni, hogyToVagya |óqsnájdigabb kÖzöl|únk? HosszÚ

hö|gy l €jét (]egá|isan)

Vagy a mi "L6gújabb 
zí-

]ogújabb, meí a.,Úi zÍi
ny áy' megnevézésl' mál l','|ikszálh Ká|mán a jó Pa|óc 1898.bán onyú la.)

o6zsö bácsi! Ez€kérl h lvh alu n k ' Logújabb zíínyiász p|L]sz' 'na k ?
A közé|e|i |evékenysógBd ulán nézÜk & ]odahi munkásságodall
E|só nyomtatásban is m€qjo|onl mÚved az 'E|etein em|ékoi''. lalán z nyi

a "Tábon kis lÉcl{.jához á|| |sgkóz€|sbb' (Ezen |o|kircko.ságol' nom a
sz.ivooszonÚséqet ká|| éí€ni.) N4ásodik' á vg|ünk ó|ó mú|f cimÚ a|ko|ásod
é|6lÉ]zi vonatkozásai mian zínyi "Vitéz hádnagf Égényénok |€h€ln€ késói
lo|!,|atása ' KÖszónjü k meg az U Ín ak. hogy Dezsó bácsi| ktzón k lo romlon€,
és ktszÖnjÜk nékéd hogypé|dál mulalsz n6kÜnk: é otkoÍbán emboriés
ízikaitadásban nr6g a'csajozásban. 9

lM után í]ind€nté|mondoíarn. ami a szívembén Vo|iésaaá ptnnám kép€s
vo 1szavakbá ónt6ni' már csak ogy ny lolt kótdésem maÍádl: .M|1adhátnék

|t1is a "pé|dakóp. zrínyi |M k|ós é|6lébő vennék példál' |Mnl kó2smon'a
halá|át vadászal közben sgy vaddisznó okozla !o|t' MinaP olváslam a .nglgn'''
hogy vaddisznók kós2áhak a p€stiutcán is. No' onnok á |é|e s€m líéla|
Hoaam neked sgy zÍinyi koráb€|i Pisáo|ypp|ikál' hogy kép€s |€gyó| msg'
véd6ni magad a "Va.ldisznók|ó|'''(D€2só bá€ órómmd vén6 ál a" ajándék pisao|yl')

EzuláiWi||nemóMaÍg]tkásalálköl6ményévo|''Mitjo|6nlaszó'-kó9ón.
|óto a hiladók íróiál. A v6ís a bajlá|s szT je|€ntéséról szó|l'

|úég 6béd é|őtt a h'ÍadÓtagozal ohtko soós Tamás ny. a|€zí€d6s ]s|6nl.
kez€tl szT|ásra' o a2| lojteío k. hogyhonnan ndu 1é oézsó bács]és hová
érk6zot1' Vagyis 1 9l 9 márc us 1 9.én [4a|ackán (ma sz|ovák a) szÜ ot61t'
20év€s koíában b6vonu|| kalonának. és atT|a2 idóloníóla kátTnaihiva.
tást vá|asáotla' PáLyalu|ása szor€ncsés voh. de €hhez a szo|gá omnak és
iudásnak is páíosulnikglon' Mindon €mbe.a sajál élélénék a kovácsa' sz
a kózmondás to|jesén i962 D€6ó bá6ia, meÍl ó ludalosan €piloio a2 ólo.
lé|' szsíoncsés Wll a házasságkrlés€ is' bár nem úgy indu|l' moí a nósü.
|ósi9abadsáqa álafi a l.on|Ía v62ény6||ók. os a |lonlszo|9á|a|ol is szoÉn.
Gésen' sebesú|és né|kÜl m€gúsaa' ga2. 3 óvig hadi|ogságba káÍÜ|l' 1948.

ban €gészséggson hazalén sok kalona cs6ré|| Voha v€| €' ak|k
n€m énokVissu' Vaqy csák lokkanlan' A háború u|án som ón
meq a kaiona|kaÍ6í]6' |gáz, hogy 5 küLinbÖzó válosba.lé|ie.
síieti szo gá|alot. m]ndvégg V€zgló béosziásban (Tórzslöntk.
kénl ' parancs no k ké n| ' vagy pa ráncsn okh e|yétloskénl ' ) Nyugd i
iáása é]öí. 1968ló|a VK' KózponliHarcá |ásponljála h€|y6z.
ték híradó hadműVo 6liíól szlibeosáásba' 1974' jÚnius ].jón'
55 éves ko.ábán h€lyóíék nwgá||ománÉa. A |Ö'bbit. aki o|vás.
ta a "Meméntó'című é|slrajzi íÍásí|. az tudja' hogy mién bduk É|'
&képúnkBk. llt€íl ö €gy unikum a MagyalHqvédséqb€n' a Pus'
kás Egyosü|slb€n ós á hiÉ.tóragozaltEn' Búszkék vagyunk mind'
annyian, hogy isméthBljÚk és ve|e únnep€|helünk €gy 1órtón6|mol
smeneó é|€tÉjz még]á|6n|étés6 a ka]mából. Kívánunk n6ki ó(í
és egészségét' hogy ínég nagyon sokáig tud]a séglt€nl á két szér
vezelel' aPu€ká€ Egysgülel €tés a nyugá |ományúklubo| Béfe.
jeésü] a |agozal o ntko áladolt nek egy geroncssmalackál' om|&
k6áétve szÜ|ŐvárosáÍa. lMaackára'

A kószónlők és mé|lalások u|án sz€Dézdi6zrod6s kioszlotta
a meghívot véndfusknek a most mégiélent'lúem6nló'cimú é él.

soós TÁrr,€ NY. ÁtEzuEoEs
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Nyergestető
ANyergestelő 6qy 878mélermagas hágó Har
giia megyébsn' Bomániában. Aljáíó a csiki.havá.
sk és a To4a.h€gység' azaz a 6rténe|mi Három.
szék és csil.eék kózó$' A háqó a csikkozmás
és KávmÚía|U la|vák kózóíi víaá6áón ho|yoz.

1849' augusá]s é|s€jén égy ma.oknyi széké|y
csapat' Tuzson János ómagy vezeléséVel Védlo
Nyeqes1o1Őt'í€||aíTáatvaaz orosz{sárákcaa.
pa|okal idól biáosNa 62é|á Gá sándoÍ€zr€dos
vézetésévé| UdVáó6|v16|é Visszavonu|ószék6|v.
|t|di hadoMá|Vnak. Tuzson János. aki 1 848 lavá'
szin mé9 a 15' (2' székg|y) ha|árŐr€n€d öm€s'
lele vo|t, mozga|mas ká|onaimúha|ós ki €mg|.
kedó e|ómonol6||€| .ondo|kezen 1849 nyarára'
1 848.ban éz.€dé zászlóa|iáva| e|óvó. a omán
paíaszhozgá|mak mégíékezéséÉ az 6dé|yi
m€gvékbe. m4d 1848 nyaÉn a DéMdékrc v€zény.
Ik' oldób€r 18.án hadnaggyá |ópt€íék s|ö' €kkoí
a|aku|a|a mára Fo|duna] hadlosiaáEidB|lségé.
b6 taÍlozik' Fés' Vész a schw€chati gtábai' NTV.
€mbe| végétő a zász|óa la a Paniumban á||omá.
so2ik' d€camb€Í ktzoÉlö b€kapcso|ód k az észak.
oÍdé|yi magyaÍ sók o||gnlámadá9ba' Vég|ghar
@|la a efló|yi hadjáralol' 1B49 'iann z3'őn JTza,

Bem vézérómagy századossá |éplél
|e e ó' Nem hiányzotl a zász|óa jáva|
á 1 849. március 1 9. íék6l6háhn és 21.

lÖmtsi győzelmek klvlvásáná '
PaÍancsnoka szabT Nándoróhagy
igy jel|emeze ó| Bomn€k: Tuzson e|só
ÍangÚ gázados, kié|sz6rűen in|éz.
k€deí' rende|éteimponlosán' éé|y+
s€n to|yesitté _ üs€l|e ínagál."

A|aku|a|áva|' mg|y a honvédás2'
|óá jak soÉbán a 86. számo| Vis6|te'
a b.assói hadoytá y á á€ndo[segébe
k€d t néde 1849'jún usl9-20.ánaz
olosz csapalok b61trésé' A v|sszavonulás után á
széke|y'íód hádosaá|yktlg|ékéb€nharcol' Jo|]us
2}án Bem v6zo|éséVe| a mágyáÍ 6aPa|ok sós.
m6zöné| beónek Moldvába' d6 a |akosáq közóm.
bóssése miaí Bem 'tMdé$n vi$zatéd Erdé|Ée'
Tuzsonl egy kút'lítnény é|én oknáná| hag/a hál.
ra. A Molóát és Havása|ít|d6l m6gs2á||ás alat laí.
tT törók kalonai halTságok li|lakozása. va|aminl az
orcsz capátmozgások mialt TU^on jÚ|]us 30.án
Ín€gkézd1é a vissavonu|ásl' A továbbiakban ádjuk
á| a szól a paÉncsnoknák ''A:€l|éniálörc á|lá
a v sszavlnu|ásomó| c€akhamar énesü Vén nvom.
ban köWton' Már mo$ biaosifua hinem magama|'
hogy d e||on addig b€ ngm é.' csíkban magyat
csápaloka |a|á|ok' mi Mgy csa|ódásomÉ ogész

másképpgn tÖr|én|' mort Kiszonba
megélkeao megdÖbbonve énesú|tem.
hogy csíkbT| a fiágyár sapalok kivo.
nu|lak. A |égyvéóecsü|€hgk e egel
t € €ndó, € hatáÍoáam magam a Nysr
96.tetón á áííog a|ni' hNá a|ig ákez
|em meg, a e||on mál nyomomban Wh
s d'|uüín hal óÉkoÍ kényle|én W|lam
lándtés kiéhézeí' 8 gy€ngs százádbó|
á|ó gya|ogságomma|' 40 |ovasomma|
és 6 ágyÚva| csa|á| |ogadn ' mo|y a'z
éi beá tival mogszűnl AUgUsáUs 1éro
v]mdó|ag a támadáí a €||on Újbó| me9

k€zd€tls s a csala io|yl sz0n16|€n; azonban dé e'
őtt ] o és 1 1 Tla ktzó1t azon J6 €nlés€ voham kény.
t€|€n a l€mó9ettó| o|tjs€gÍl€t| eós á||ásomat oda'
hágyni, hogy |ega].ibb húszotosán lú|nymj e||én
gya|ogMgáMk siked|l hadi á||ásomal a sÚú edí
ségb6n megkeú|nii min6k kÓvdkeaében kény.
lé|én vo||ám csapalom mégmaíadofi |Tíedéké.
v€ . az €]|ontÓ|' cslkkozmás és cslktusnád kTzTl.
!i lór€n is Ü|dóz€fu€ csa|aÍ€ndbBn cslktusnádon
át a t € j6s mogs€mm s(és €lő m€noki]|ni','

Ezutá n Tuzso n az a|ák Lt|ála| |TÍ6d é kéve tM 1á.
cson á| EdóV dék |o|é Vonu|l és €gyssü l Gá sán.
dor szÍ€dgs eÍöivo|' A 'ggy!€n zsibóná||eíe Lé'

Nyo.96sloló a késobbiek |o|yamán a szóko.
|y6k hósiosségének i6|képévé vá|t' Kányádi sán.
doÍ kt]|ósÍó|így lía Ny6lg6slélŐ clÍnÚvéísé'

'!w hsltak nag a széka]yek'
nlnd aw szálig' olyan bétran'
nln| a2 a 9öög h4onszáz

|len lud |t,luk a naqy/iág'
hrsbduköl nen beszélnak'

csak a sídkan nőtt |anyők'
fönn a letőn, a nyercqben,
s azén zöldéll az az edT
Bgész cs|kban a legszebban',

Civil szervezetek napja
2015. ian!& 31.én Ísndszlék még az Angyá ít.
diJTzsoíAí |a [4űve|ódés Ktzponlbán - |mínáí
18' a|ka|onma| - a k€ü|€|i c vi| szglvszs|ok nap.
jál' Temész€losn idén is olt Vo[Unk' A hlircm, már
há!rymiÍty@n €ytmmÚkédó €vEú|el.a Báke
l€ínládók Báitá'si Eg}€sü|s|6' a x|ll' Ke'ü|eli Loká|.
Patndák Egry/esÜ|€lg és a Ba|assi Bá|int Bajláísi
Egyesület ogymás mo||olti standokon ml]tatko.
zott be' A Legszlnwna|ebb siand{i]én 'o|yó vor
sónyben a Bók€lonn|aíók 84lá6l EgyesÜ|€l€ á2
6|őké|ő másod k h6|V6zésl ér|€ ó|'
Ez€n a csákn6m égész napos l6ndeaény€n dén
is a szokásos plogram sz€ n| zaj|ot| az é|é|, Vo|t
civi| böze' kiá||ilás' civi| szo|gá|lalók. civi|tét jáló.
kokka|' civi| szakmai Íórum és a vegén a civi| gá|a'
aho| kórusok, sziniá|szók. zsnészek' tánck|ubok
muia&ozlak bé. Tgímégzs|oson moí is le||épét
kóruslnk ké| |. világháborÚs' három ||' v]|ághá.
borús katonada |a| és a .'Buchenwa|di iadT" cÍrnü
da|a]emék€ztünk mog a xx' szdad kétVi]ág.

E, L,
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100 éve szü|etett

Szentgyörgyi Dezső
Viiéz szen|györgyi Dezsó zász|ós (1915'
januáÍ6' Kókút- 1971' augusz|us 28'Kop'
pgnhága)' a Magyar KiÍáyi Honvéd Légi'
eÍő |egolodményésebb vadászpi|ó|ája' szoI
gá|a|a soíán 29 igazo|| győze|me| éÍ| e|'

1915' januáÍ6.án KőkÚ|on szü|etett' még
szánIi Dszsőkén| (KókÚ| később Össze'
o|vadl Tapaszdda|. ezér| |öbb he|yen
KőkÚt|apaszd szeÍepe| szÜ|e|ési he|ykén|)'
Édesapja késóbb vetle ÍeIa szenlgyóÍ
gyi nevo|' Miulán Enyingrs kö|tóztek'
szenIgyöígyi Dozstj i|t végozt€ isko|áit,
|akalosszakmát szélzé|l' A |égielő köle-
|ékébg 18 éV6s €n vonu|1bs, a honvéd €s-
kü11933' sz€pteínbél3.án |ét|e ]e' Vadász-
íepü|ő akarl |6nni, dé mgg-

hadrnűVeetekben' 1939'
rnárcius24'én á|6sett a tűz.
keÍesztségen. századáVa| az
Ig|ól bombázógépsket kisé..
lék' 1941 lavaszán F€gg a.
ne Be.2000 lepü|őgépÍe
kapott á|képzés|' 1942 nya.
Íán az 1/l  '  oongó vadász.
Íepü|ő'századdaI egyÜt|
keÍü|t a kg|g|i Íronlra.

Elsó haÍci b6ve|ósé| 1 942'
jú|ius 8.án lepü|t6' E|tjszól
Be'2000 Héja' májd BÍ 109
gép €kk € |  Ígpü|t. E ső |égi
haíca solán (1942' augusz.

fo|e|ö sko a] Végzoltsóg hiá.
nyában o|ószöí csak repü.
]őgép.szerolőnek v6llék Íg|'
|vliveI a repÜógóp.szero|ő
szakisko|ál k ivá|ó oíod"
ménny6| végezto o| '  l öbb
lársávaI ogyet6mbon Iehg'
|ósége| kapol| aíía' hogy
pi|Ttaképzésen is részt
vehessen' A kétéves repü'
|őgép.veze|ői isko|át szé.
kesíehéÍVáron VégezIe eI
1938.ban' k i lÚnó ered.

Vadászk képzésI kapo|t
és részl Ve|l az 1/2' Lldas
l,4a|yi vadászr€pÜ ő.század
köte|ékében a kárpáta|]ai

tus 7.én) |éVedésbő|egy német He 111
bombázógépe| |ó|t |e (a néme| szemé|y.
zetbó| ké| Íő meosebesü|t). 1942- októ.
ber7.én kezdődó|t meo a Dongó század
egy Íészének á|képzése Bl109'íe. Dezső
is az e|ső csoporlban vo|t' akikel átké.
pezlek' Ezután nagyszámÚ Jabo (Jagd'
bomber - Vadászbombázó) beve|és| repü |'
|ég] harcokíá li|kábban keri] t soÍ' 1942'
decemb €Í 12.én Íepü]tg 50' bevetésé|'
1s43' ]únius 26'án a 92' b €vs|ésén sike.
rü|t |e őn e az g ső szovj€t gépé|' A magyar
4/1 ' bombázóropü ő század Ju-88.as born.
bázóit biztositotta Fábián |stván szakasz.
veze|ő kÍsélgtéb €n. amikoÍ szovje|
Jak.7B.ktámad|ák meg a bombázókat és
az egyjket oezső |e|ólte' Végíe megtört
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a jég' Ulo|só bevelésél 1943. augusz.
lus 7.én repÜ|le' Frontszo|gá|ala a|atl 142
bevetésl repü|t és igazo||,an 6 szovjel gépet
|őtl |e'l944. május 1.jén mega|akuit a 101'
Puma vadászrepü|ő.osztá|y' A lal /2'
Betek századba ksrÜ||, ame|y Dezső
kolábbiszo noki századábó| aIaku|| meg'
A Purnák közijt| is ío y|atódtak sikerei'
Az e|ső amsÍikai gépé| 1 944 jÚ nius 1 4.én
|őtte |e. á|dozata egy P-38 Lightning Vo||'
6 amel ikai gépé1|ót l  | €  20' más adatok
sze nt22 bsv€lésen' 1944' november 16.
án ]éptetlék e|ő zász|óssá' Az'Am€Íikai

szezon' ulán úÍa ávörös csi||agos gépek
Ieltek az e||énÍelsk'  1945' március e|e'
ién íepü|te 200. bevstését. A háború végé'
jg még 17 szovjot gépet |ótt |e, az uto]-
só l  1945' áprI is 16.án. Nagy szakínai
Iekinté|yét nemcsak |égi gyózeIrneinek
kószönhet|e' hanem annak is' hogy kivá.
óan repü | és sohasern l ö r t  össze pió.
|ahibábó gépol' Azon kovós pi|ólák közé
|artozot|' akil €| soha n6m |őtlok e, ''neín
íog|a őket a 9o|yó, ' .  A háboíút kb' 220
bevetésse| és 29 igazo|t |égi győze emme
íejezte be' T minden idők IegeÍedmé.

nyesebb magyarvadászpi|ótáia. 1945'
május 5.én esett ameÍikai hadifogságba'

A hadifogság u|án hazaiót|. 1946-1949
kózót| a |t4AszoVLET pi|ótája Vo|l' meg.
nősü]t és ínegszü|€|glt az iíjabb Dezsó'
1950.bon koho|l Vádakka| e|aÍtóztatták'
és csak 1956.ban szabadLJ|| kia bórtón.
bő|' 1957.|ő| a l'{a évná] |ét| pi|óta' Több
mint ötmi||ió km.| rcpÜ t'

Loggndás sz € rcncséjé 1971' aUgusz.
tlJs 28'án Íogyot| g|' A Ma|éV koppenhá.
gai jáíatának kalasz|tóíája soán Í6pü|ő.
ha|án ha|1az ||jusin IF18Vt{pusú' HA.Moc

Iajstrcmis|ü íopü|ógóppo|'  A
repü|ó9óp Ios2á||ás közbgn az
akkor még ismeíe||sn msteoío'
|ó9iai ie|ensó9bs, micÍobuíslbe
(nagy 6r6i0' kis kiloíjod|ségű
|€álam|ó |égálam|ás) kerÚ|l. |\Ia
már kÜ ön idójárásJigye|ő radaI
e||enőÍzia r€pü|őtér környékéi a
m croburstbőI oíedő kalaszlíó.
'ák eIk € rü léséro' de akkoí ez
még n€m |óloze|t' Ezzo| együtl
s h € |yesen ismeÍt €  í9| a h € |y.
z€|et' ds az a acsony magasság
és a r€nd€|kszésr€ á|ó rendkí.
vÜ| róvid idő n€m vo|t €|egendő
a repú|őgép m€9í€| €|ő mértékű
gyoÍsÍ|ásához.

A Farkasré|i t€metőben
heIy9z|ék örók nyugaIomra'
Nsvét a |\Iagyaí Honvédség Í\,,lH
59' szen|gyóígyi D6zső BepÜ.
|óbá2is ós tóbb om|éktábIa őrzi'

Források:
a szé|keszlőségben

Bo|yais évbúcsúztató
A ZrínyiBo|yai Nyugá||ományúak K|ubja a koÍábbi éVek hagyo'
mányainak mogIeIe|óen az NKE Hungária kórÚl icampusán a
Bo|yai.napon tarlotlaévbúcsÚaalóösszejöveto|ét' A rendezvény
nyilányakénl az egye|em dísz|eímében píof. dí' szgndy |stván
ezÍedes ok|atási dékánhe|yet|es táékoztatta k|ubunk szép szám.
ma| megje|ent tagjai| a nemzeli llszlképzés rendszeíéíó|' A sok.
sok kéÍdésre ado|| vá|aszok miai| e|húzódotl az idő' s majdn€m
kihűlt a sokak á|la| vár| ünnepi ebéd' A konyha íutinos do|go.
zóinak kÖszönhetően ezszeíencsére nem köVetkezett be' Így ínál
]ó||akoi|an sétálunk át a Bo|yai.szobo|hoz' aho|a kaíVo|tVgzg-
lő beoszlású tisztjoiá||ak dÍszórséget' a k]ub koszo|Újál a sán.
doÍhazaspáÍhs|yéztB€|' Bsnd6zvényÜnke|az [4H Ludovika zász.
|óa|jko||ég umában záduk' aho| a zász|óa|j törzsfőnöke isrnertetie
meg lagságunkkaI a Iisztjé|ó|tek mindennapi é|etél' és mulatta be
a kalonaipá|yáÍa |ődénő Íe|készü|ést bizlosító hátlelet, az e]he.
lyezésj kóÍÜ|ményeke|'

BENEDEK |\IIHÁLY
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Hüse Károy 1940' fobluál5-én szü|etet|
Haidúszobosz|ón, 1953"ban kézdétt az éjtő.
€lnyóE gport|a| fog|a|.kozn . Az é|só éjtő.
€tnyós ugrásá| 1954. március 29.én hai
|olla VáglE'

szo]nokon. 1978. május 26.án' 6263.
ik ugrása során' gyakorló í€|adatának Vég"
leháj|ása soíán ó|6tél voszt6tl6. A Íagé.
dia m€mentókén| is szo|gá| az ejtóeÍ.
nyósnék' szin|€ másodpercek a|atl ke||jó
dön|ósl hozni' a meg|anu|tés aíö|dihe|y.
z6|b€n b€gyákoío|t vészhelyzelek figye.
|6mb€ vété|óve| és haszná|aláva|.

Furkó Ká|mán ny. ezredes, elió?myős
paráncBnok em|ékszése Hüse Káro|yra

KároIy'óhadnagyló l '  szóVaI te|9 vo||am
Vággya| és mos| o éíkozo|l az idő' hogy én
is itt szo gá hassak. Tú|ju|Va a kapL]n 1aÍt"
Va a paÉncsnokiépü €tÍoé a |ópcsóház.
ban ki jó|tÍe|ém maga Hűse Káro|y'  Gon.
do|kozásÍa sok idő| nem hagyolt, ogybó|
lgfls Íe| á kéldésl| t€ Vagy a Fuíkó Ká|mán?
lg€n án, fe|e|tem. Akarsz'e ugíani? Ez vo|t
a második kérdése' |gen, vo|t a Vá|aszom
habo2ás né|kÜ|' Na' gyer6 és én köv6t.
l6m ót a paÍancsnokhoz. J6|6nlkezés és
b€mulatkozás után Káío|yra bízot|. Kicsi,
d6 baíá|sáoos ilodában Ü|lünk |e.

Ez a h6|y.sóg |9lt ót éven át kör|etünk.
Hamal ogymásÍa ta|á|lunk' Min|ha öök idők
óta ism6rlük vo|na ggymás|' Beszé|9eltünk'

Bemutatta JanoVics Ferenc órm€st6Ít,
akiaz ejtőeínyős szo|gá|atná| Káro|y mo.
|elt kezdte pá|yafutásá|. l'{ár akkor éíez.
Íem, hogyjó ko||gktÍVafog kia|aku n ' A szá.
zad fe|lö|tött vo|t'

Nem vo|t nagy' dB a í6ld6ríló á||ománnya|
Iehetefl Íog|a|kozni'

|\,,|ive| nekem nem vo|| ej|őernyós ugíá.
som minden gondo|atom az ugrásokköÍü|
íorgott.

KároIy se9ítségóveI igyékgz|em meg.
ismerni az ejlőgmyőzést nem csak a kalo'
na. ejlóernyőzés|' hansm a spor| ej|őeÍ.
nyózést ís. |\IiVo| akkolibán még nem műkö.
dött karale / csak magamnak gyákoro||am'
i||etve a katonaiközo|harco| tanílo|tám /
szabadidőmben a Gyu|aiHsE és a szo| '
noki l'Hsz ejtő€ínyósg nok tartotlam tor'
naterrnj edzés€kel' Nagyon nagyé5jó csa.
pa|jö|| össze' szinlo mind€nk| ott vo|t' aki
számított' lgy m6ntez ogósz té|€n' A Válos
kü|i jnbözó |ornaIeímoibon edzettÜnk'
Nagyon komo|y programo| á ]Ílot|am össze
és hajtot|unk Végr6' A|ig Váítuk' hogy lavasz
|egyen és tudiunk ugrani' Az ón e|só ejló.
emyős ugráEomra Ba|a|onki|ilin 1974 május
7én kerÚl| sor' TeÍmészet€s, hogy az ugle.
tóm Káro|y Volt' A sorá||omány íiz.kai |el.
készítését is én vazett€m' Fíiss Íó.sko|ai
d.pIomáva| á zsebgmben teIi ambícióvaI
|á am ngk. a solá||omány|elkészílésénok'
ve|ük ogyült gyakolo|tam. Úi e|6mek6t
Vezot|om bg a íó|diÍe|készílésbo' Em|ó.
kozve lőisko|ás évoimrc á té|iidószakban
Véozgtt Bácsa|mási Íé|e ugró.szökd€|ő
edzósokrg' E|ők9lü|ték a h€V6de|ben tö|.
|énó Íorgalások' Ezek n€m Vo|tak új gya.
koía|ok csak égy kicsit mások az eddigi.
ektó| eItérőok' Hatásában sokkaI jobban
mode |ez|6 a lovegőbon lónént€ké|' Tldom.

ismolked|ünk ggymássa|' Közös
vo|t órdok|ődés] kólünk' Mindk6|.
iőnk6t óÍdokg l a spoÍt'

Érdek€|io mi|y6n vo|t a mú|tam
mi hozolt oÍÍe a pá|yála'

1973 ószén élk6zt €m
szoInokra másodlk á||o.
másho yemle Je|6n|.
kezniKiss La]os száza.
dosná|' a paÍancsnok.
ná| '  RégiVágyam Vo|t '
hogy a teslnoV6Lósi lőis-
ko|a e|Végzése után
szo|nokon az €itóer.
nyősókné| do|9ozhas.
6ak. A sors máskópp
rend6|t€' Vácotl k62d.
tem kalonai pá|yaíulásomat a
né|' ot| nem vo|l lossz, de nem eíé vágy.
tam' Testneve|ő tiszt ko||égáimtó| ha||ot"
|am' hogy szo|nokon megÍog a|aku|ni egy
öná||ó mé|ységi íe|derílő század' á||o.
mányláb|ájában egy lestneve|ó tisai he||ye|'
Ezl a beosztás| pá|yáztam én meg ami1
mégis kaplam' E|őt|e nem jártam szolno.
kon' Vo||ak barálaim, akik ismertékahe|yel'
Il]gyk€dvé ha||galtam beszámolóikat az a|a.
ku|a| é|étéló ' spoÍtÚjságokban o|Vasiam
aza|aku|a| gjtóemyős é|etérő|' benne Hűse
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hogy Káío|y az ejlőeínyózésse| ke|t és
ÍekÜdt, sót íó|a á|modotl' Engem is meg.
íertőzöll. Akartunk jó ÍeIderítő kalonákat
képezni és hinünkis módszerÜnkben' Fogé.
konyakVo|tunk minden újra. |Íigykedve ha|l
gattam íeÍganai beszámo|óját az ott |átott
köze|haÍc leíemrő| és kiképzésr.ó|. Amint
a|ka|om adódotl beiíatkozotl az e|ső segé'
dedzői laníoIyam ra és szeízetl edzőiok|e.

Bájót1' hogy szükséges képoznie magát.
Nagyon sokat edzetlünk együt|. sok.sok
kiIomét6rt íutotlunk Ie' 10ínáztunk' s2á.
momía sokat je|entett, ha t á|ll az ajtó.
ban mo||gtt6m, T uglaloll. E|óg nehezen
lanu|lam mog hason zuhann ' de má| mikor
ment mind€n másvoll' Kinyí|tszámomía a
vi|ág' Egyik aIkaIommaI Ki|]t in, mondom
nekikiugíás 6|ótt a gépben: Káíoly' Íogad'
junk' ha hason zuhanok nyilásig' akkoÍ 1e
íizelsz ogy Üveg borl sió'okon a Fogasban'
l'{i |esz' ha nom' Akkoí ón 'izetek, annyi
üVegge| ahányszoí átÍordu ok' ok|- meg.
egyeaünk. HÚ' aminl kiugío||am márátes'
lem- Egy üveg' mé9 egy és máÍ húztam
is a kio|dól. Nyiloltam' Egymás ms||é érkez.
|ünk' Na' mivan' nincs pénzed' hogy i|yen
harnar nyito|tá| kéÍdezt€ ' Anny n ncs Vá|a'
szo||am és gyakoro|tam tovább' Gajdán
Mik|ós v€z€|éséveI igen komoIy katol1ai
válogalot| csápat iótt össze. Az egészéves
Ío|yame|os |oma|€rmi edzés jó a|apo| ado|l
az ugíások jobb minóségi szint€n va|ó vég.
rohaj|ásához' Eddi9 isjó vo|t a csapal cé|.
ba ugrásban, mosl sikeíü|t s|í|usugrásban
is e|őbbro |ópniÜk. Kü|önösen soka|jeIen.
tett mikoí m€gkapták az új sik|óejlőeí'
nyókel. BáíhoIjánunk a v.|ágban KároIyt
mindenÜtl szeíetetlel és érdek|ódésseI
íogadták' Ez az érdeklődés én irán|am
is k]nyi|vánu|| '  Egy kicsit  a 5ik € r  íésze'
sének érezt€m magam' Nágyon sok'elé
elju|ot|Unk' Jár|unk PÍos|ejovban' Tu|á'
ban ké|szer' Lipcsében' Kubában stb' A

hazai íepü|őlel €k6n is kezdtek megis.
morni. RáadásuI Káíoly még bekeíÜ|| a
'csa|ádba' is' 1976.ban a gyeíekeim kap.
|ak egy boxer kulya kö|yköl' Akkor mé9
l||6lt |evágatnia 'ü|ót '  Átvi l tÚk ceg|édre
az á||atkórházba aho| csinos Íület szab.
tak neki' Káro|y vá|la|ta a kereszlapasá.
got' |izelte a dekoráció orvosidíiá|' só|
kapo|t tő|e egy nyakörve| is' lnnen kezd.
Ve vi||a magáVa|jó néhány ejtősrnyós
tábolba én pedig a kiképzés €k l € .  sz6.
lét|Ük vo ná ugra|ni' de simon Laci n€m
készitelle e|az ejtőélnyó hevedeÍjét' lgy
e|márad| az UgÍás' sájnos egyszeía Loíd
vétslt a kalonáiíend ós |ogye|gm s||sn'
Így |ú| ke||etladnom íajla.

Amin| ír|arn 1977.bon vo|lunk Kubában
a Baíáli Hadselog€k Nyári spariakiádján '
Jó|szeívezet| nagyveÍseny Vo|t. A magyaÍ
ejlóeínyós csapat kivá|óan szeíepe|l. ott
ugrotta Károly a 6000.ik ejtőeÍnyős ugrá.
sát' [,4indenkiól Ünnepe||e' [',|ire hazaér.
tünk á|szerveztéka záEz|óa|jal. ÚÍa az [,{N
3100 funkcioná|t '  Káro|y gt| a paÍancs.
nok éj|óehyős he|y€|tése' Te|i é|képz€.
|ésekke|' vágyakka| kezd|Ünk neki a k.kép.

Mind a sponban mind a kiképzésbenvol.
tak eIképze|éseink teÍveink. Nagy Iendü.
|elte| do|goztunk tovább- Ekkoí már vo|l
kara|e egyesü|e|em' A Város és a környék
fiala|jai]öt|ek hozzám lanu|n ' Káro|y is e jÓtt
az edzés egy részére' A beme|egí|ő részt
szíVesen csiná||a' majd erósÍ|e||' Az| ter.
veaük' hogy az éÍdek|ődó ió mozgásÚ gye-
rekeket Ieigázo|jUk' eIkÜ|djÜk ók9| oÍvosi
ra' kiképézzÜk' és l €ugra|juk óke|' sajnos
ebbén az évbén oz o|ínaladl' 1978 máius
26"án dé|ulán a 6263'ik UgÍásakol Vé9.
zetes hibát vétslt és é|elél vssz|ettg' Ami'
|ysn gyoÉan |udoll menni a mgn|őauló szá.
gu|dtunk a Hs|ényi kóíházba' sajnos máí
azoíVosoksem ludlak íajla segíleni' |\,,|ind.
annyiunkat megvselt az eset. Nem akar-
Iuk e|hinni, ho9y VeIe ez megtöíénh6|eti'
Vége |e|| egyé|etnek' Nekem a mainapig
is hiányzik. sokat gondo|ok Íá' Gondo|a.
taimban me9osz|om Ve|e öÍömöme|. sike.
feimetés bánatoma|' TudomásuI k6|| Ven.
n€m' hogy Va|ójában n]ncs' AmikorIudok.
d€ |sg'a|ább év€nté égyszéí m€g|áloga.
|om őt Hajdúszobosz|ón a |em€lőb€n'

FURKT KÁLMÁN
NY, EZREOES

2015 januáíában aliszti házban' vg|oÍán
eitóemyósók ta|á|koztak a kalonai ejlóeí.
nyőzés újÍaa|aku|ásának 45' éüoídu|óján'
A kötel|en msgboszélésen az 1948.ban
mégkezdődő kiképzés fe|idézésévé|, az
ém|ékek' dokuín€ntumok' f ényképgk s6gí|
ségéVe| em|ék€z|ék még a régínú|l nápok.
ró|'A 33 ve|erán _ a BEosZl Ga]dán Mik.
|ós képvise|te - az em|ékezésgk me||étt
iavas|alol tetl egy munkabizoltság íg|á||i
|ásáÍa, amely a dokumen|umok ósszégzé.
se' fe|do|gozása' megje|enílés€ me|et|' a
köze jövőben me9a|aku|ó szervezet aIap.
jainak |eÍakását is e|Végzi.

K|sÉR| N^GY FERENc
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Hadkieges nyugdíjas találkozó
A l.{H Hádkiogószító ós Közponl| Ny||vánlartó Paranc.nok8ág
4' Katonai lgazgatásiés Eldekvéde|ml Iloda Misko|c szeru6-
zéséb€n nyugdíjas |a|á|kozóla ksdlt soÍ a Vo|l l\'{€oyei Hadki.
€gészÍlő Palancsnokságon szolgá|alot t6|i6sítők ÍószóÍe a Bocs"
kai |aktanyában.

A m€gielen|ekel szombali Emese mk. őrnagy asszony. iío.
davezotó kószónttiÍe. maid ism€rtette a 200.| óla műkttdó s2éí.
vezel mú||já|' Kezdglbén még nyo|c hivatásos do|gozofl az a|ggy.
ségnél' amimára' óÍs csókkgnt' A Jáíási Hivata|ok ío|á||ása után
azonban 21 önkónt€stana]ékos segítia munkájukal, akik lészó.
rc rgndszorcs szakmai továbbképzés€k€t |ar|anak' csak í9yIud.
]ák€||átniazta sokirányú íelada|o|' me|y€t rájuk bíztak' Néhány
€zek közü|| toborzás' hadkiegészÍ|és, éld€kképvis6|g|, Ügy'é|.
szo|gá|at' honvéd€|mi ism€ígtgk oktatása ós a lúagyar Hon.
védséggé| kapcso|atos o|óadások lanása'

Az e|óadás után a Misko|ci Faz6kas U|cai A|ta|ános |skola
és A|aolokú MüVészeti |sko|a diákiai ad|ak ku|turá|is músort'

A kecskométi Bepü|ők és Rendvéde miek Ba]|áísi EgyesÜ|ete 2014 nov.
eínboÍében bensóséges hanguIatú összejövete|t szeíVezett' Az ünnep.
ségrc meghivást kaplak a kecskeméti Veterán Repülők.és a Rendőr.
sógi Nyuqdíjas K|ub lagjai is. akik örömme Veilek rész| a kÖzös ron.

DuQó Tamás százados, a |\'{ H HadkiegészÍtő és Központi Nyi|Vánlartó
Pálancsnokság 1.Katonai Igazgalási és Éldekvédelmi |íoda Vezetó.
jé a - honvédelmi miniszleí megbizásábó|- Horválh Jánosnénak' az
Egy6sü|el gazdaságiÍe|e|ósenekaközössegéítvégzettkimagBs|ó mun'
kája e|ismeíéséü|a Honvéde|emért KilÜntető cím EzÜst íokozalás|
nyÚl|ofla al'
Ezt kövotóen az Egyesü|el e|nöke köszóntö|le a K|ub mindazon |ag.
iait. akik ebben az évben Ünnep6 lék s2ü|etésÜk kerek é!,ÍoíduITját' nem
kevésébb, min122 Íőt. maid az Egyesü|et azon tagiail is Íe|köszön|öt.
|é' akik áz óV második fé ébon |aít]ák néVnapiukat' A csa|ád as hang!|atú
Ünnepség után íinoín VacsoÍa o|iogyaszlása köVetkeze|t' arnimeg.
á|ápoáa az est háÍa|évó lészének Vidám hangu|alban e|tö|tin ideié|'

csrxA TÁMÁs NYÁ- EzBEoEs. ELNÖK

Agilát.lrió ulán szava|al köv6|kez€tl' majd a néptáncosok lop.
|ák' Negyon Úgy€sék vo|tak a fia|á|okl

A €ndézvény íinom gbódd€|'o|ytalódot|' ámit a íégiszo|.
gá|a|i óVokíe Va|ó Visszagm|ékozósok kövottok' A jóvő óvi viszon|.
|átás reményében búcsúztak 6| a vo|t ko||égák.

FEKETE DÉNES

rehaj|ani' sajnos az akluá|js NEA és H|\'4
pá|yiíualoknak még hííe sincs, Ka|ocsa Váíos
alpo|gármestere, az 1 ' Kalonai |gazgalási és
Étdekvéde|rni ]roda Vezetó, a DAB e nök.
ség, Va|amin|a társszervek képvise őim nd.
két közgyű|ésen' KaIocsa Város Rendór.
kaptányság Vezelóje a HoREszBE, a
BEosza|e|nöke' a lúH X||' Aíabona Lég'
véde|mi Bakétaezred paíancsnokheIyetles
a KLKHK közgyű|ésén ve1t íésa'

A BEosZ Kü|döngyű|éséíe a kÜtdötle.
ket megváasaotak, a HoKosze|nök(ség)
javas|a|á| és a BEosZ e|nökség á||ásíog.
|a|ásá| a íésztvevók megisíneíték. és egy.
hangú|ag támogatják az á|ásÍog|a|ásl '  A
dokumenlumokka] aKÜ|döltgyű|ósig még
Íog|a koznak' hogy azokró| rniné| löbben Vé|e.
ményt a|ko|hassanak'

VÁFszEG| FERENCNÉ NY' BV TtRzszÁszLÓs
HOBESZBE ELNOK

DF KovÁcs GYoRGY NY Ml( EZREDES
KLKHK ELNOK

A BEosz és a BEosz DAR ka|ocsailag.
szeNeze|ei a2!4. Honvéd és Bendvéde|mi
szervek Bajtársi Egy€sÜ|e|e (HoRESzBE)'
vaIarninl a KaIocsai Légvédé|mi Ká|onák
Hagyományőrző Köle (KLKHK) a kóze|'
írÚ lban taították soíos kózgyÚ|ése ket.

Szomoú lényként á||apitoíák m€g' a tag.
|étszámuk' annak e||enél € '  hogy újbe|é.
pók is Vo|lak' csökken|' az okok' a lagdíiíi.
zelés é|marádása, az idós kol' be|egségek
és eIha|á|ozások vo||ak'

Belervezetl Íeladalaik don|ó |öbbsegét le|.
jesÍteflék, me|yek közÜ] kiemeIkedőnek íte|.
ték a Kalocsa Váíos Önkoíínányzata és a
HoREsZBE á|laI közösen íendezetl Hősök
napi megem|ékezés|. Va am nl a KLKHK
. Ka|ocsa Légvéde mi Katonákka| az |' V |ág.
háboíú nyomában'|914-2014' '  |endez.
Vénysoíozalol.

A 20l 5'ös év|e be|ervezett íe|adatok közÜ|
számosal csak kÜ|só lámogatássa| (pá|yá.
za|i. önkoímányza|i. szöve|ségi) ludnak Vé9.
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Fe|hívás az adő 1 "/"-nak fe|aján|ására
A nyLrgá|]ományÚak egyesü elei' az éves
-szinte név|eges -tagíjon kivÜ|' amit még
a pénztáÍca nregenged' az 1 %.os fe|aján.
ásokbó| szám íthalnak működés kÓ|tségeik
kiegész ítéséíe' A íe|aján|ásÍa természete.
sen csak a jöVede|emrne| lende|k€ző sze'
mé|yeknekVan |ehetőségük' |tt is érvénye.
sü hel a kalonanemzedékek közöttiszo|.
daritás, ha a |ialalabb' ínég aklíV kalonák

Bajtársi EgyesÜ|etek orczágos szÖVetsége
Budapest
19021959t-42

Bajtársainkéri A apítvány
Budapest
18054891-1-42

KözÉP.MAGYARoBszÁGI RÉGIT
Budapest

Zrínyi.Bó yai NyugálLományúak KIubja
Budapesl
18198386-1-42

Gábor Áron Ti]zér Bajlársi Egyesü|el
B!dapesl
19661742-t42

Puskás TivadaÍ Hkadó BajtálsiEgyesü et
Budapést
18164U5"1-42

Ba|ass Bá|int Baj|áÍsi EgyesÜ|et
Budapést
1S661287"1-41

Esze Tamás Honvéd Nylgdíjas EgyesÜ|e|

18699959-1-13

Pusz|avacsi He|yőrség Nyugdí]as
Egyesü|et

18713642,1-13

Dózsa György Nyugá||ornányúak KIubja
cegéd
18686840-1-13

P|atlhy Józseí Bajtaísi Egyesü|el
Táborfa|Va
18689675-1-13

Kossuth Lajos NyuqdÚas K|ub
Szentendre
18707355"1-13

Nyugá||ományú Légvéde|mi Tüzérek Bajtarsi
EgyesÜ|et
Nagyoroszi
186338321-13

Hlrnyadi János Ny(rgá||oínányÚak KIubia
Bélság
18635566-1-r2

ta|án gondoLva aÍa, hogy ok is €szn€k
egyszerebben a heyzelben - az T%-os
|elaján|ásalkata bajlálsi egyesÜeleknek,
k|uboknak és szervezeteknek aján|ják Íe|'
FigyeImességükre és jóinduIa|ukra - a te].
iesség igénye né|kü _az alább egyesÜ|e.
lek' aIapílVányok számí|anak' T sztele|tel
kéljÜk lehát a más jrányban e|nem kóie]e.
zettlény|eges á||omán}'l. hogy az aábbiak

BékeÍenntartók BaÍársi KözhasznÚ
EgyesÜ|ete Budapest
18193941-1,42

Honvéd Spoítholgász Egyesü|el
BudaÍok
19624033 1 42

Bem JózséÍ Bajlársi EgyesüLet
Budaposl
14196470'1"42

|V]agyar csendőÍ Bajtárs] Egyesü et
Gödö||ó
147444791 - 13

KN,4o obsitos Fúvószenekar] EgyesÜ el
Budapesl
18265606-1-43

WAT llagiszterek Védegy|ele
Budapesl
14121733-1-42

DÉL.ALFöLDI BÉG|ó

Petőfi sándor Baj|ársi EgyesÜ|e|
KiskUn'éegyháza
18355903-1-03

Béri Ba]ogh Ádám Honvéd Nyugdí]as K|ub
csongrád
18470219-1-06

szenlesiBaitá|s K|ub
Szentes
18297870-1-06

Honvédők Bajtáísi Egy€sÜ ele
Szentes
18452835-1,06

Fegyveros EÍők és TestÜ|e|ek
Nyuqá||ományúak KIubja
Békéscsaba
'183758877-t-04

FegyVeres Tes|Ú|etek Nyugá| ományúak
Klubja
orosháa
I8384796-1-04

Szegedi Bailáísi K|ub
Szeged
18r'.67482-1,46

közLj|a számukla egszimpal kusabb egye.
sü ehek' a|ap ítványnak aján|ják Íe| szemé
|yi iövede|emadójuk 1 %.átl

Az egyesü|etek tagjai pedig kéljék ugyan'
eÍre ajótékony gesztl]sra a gyermékeiket'
rokonaikat' ismerőseike| és ne|án a szom.

Az 1 % íogadására jogosu|t egyesÜ|€.
|ek' a|apÍ|ványok és adószámuk:

Kuíuc V lézek Nyugá||oínányú Egyesü|et
Kiskunhalas
19042295'1-03

Bem Józseí Honvéd Nyugdías EgyesÜ|et

18359639t-03

Honvéd és Rendvéde|m szervek Baj|árs
Egyesü|ete

19042312-1-03

Ka|ocsai Légvéde|m Kalonák
HagyományőÍzó Köre

18358061-2-03

Kiskőrös He yőíség Nyugá||ományúak
Klubja
KskőÍós
19042099-1-03

Honvód Nyugdíjas KIub
Szabadszá||ás
18368747-1"03

RepÜ|ők és BendvédeIrniek Bajtárs]
EgyesÜ e|e
Kecskemét
1944227'1 -1 -03

ÉszAK.ALFoLu RÉG|ó
Nyííegyháza

Fegyveres Erőkés Rendvéde|rni szerlek
NyUgdí]as K|ubja
Nyiregyhaza
18808982-1-15

Bocskai |stván Bajlársi EgyesÜ|et
Debrecen
19121303-1-09

Honvéde|ín és Bendvéde|m szeÍVok
NyugdÚas Klubja Kh1'
|V|ezóköVesd
13065911-1-05

He]yóÍségi NyugdÍas Klub
l\,4iskolc
190728691-05

Nyír Honvéd Egyesü|et
NyÍregyháza
18801387-1-15
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szabo|csi Honvéd Ív|űszaki
Hagyományőrző Bajtáísi Egyesü|el
Nyíregyhaza
18409794-1 -15

Nyírbátoíi Hatálór |gazgal&ág NyugdÍasai
Egyesü|ele
NyÍíbálol
18815256"1.15

Vajányi Lajos Baj|áísi Egyési]|€t
Kazncbarcika
1933€47n.05

ÉszAK.MAGYARoRszÁGI RÉGó
Szolnok

FegyveÍss szeNgk Nyugá||ományÚ
Tagjainak Klubja
Jászbgíény
10198014-4-44

He|yóÍségi Nyugál|ományúák K|ubia
Gyöngyös
15132262-1-10

l'{átra Honvéd Kaszinó Ku|lutá|is
Egyssi]|€t
Gyöngyts
18574887ní0

L6nkoy.s 8a]|ársi Egygsü|ot
E9€r
18584965"1'10

Kaícagi Nagykun Baj|áísi E9y6sü|et
Karcág
18438491-1-r6

MezólÚí Báj|ársi EgygsÜ|el
Túíkev6
18427714-1"t6

Fsgw€l €s Elók és TestÜ1él6k szonok
Vá|osi NyugdÍas EgyesÜ e|€
Szonok
18621574-1n6

Kab|ey Lajos V€t €lán R€pÜ|ó Bajtálsi
Egyesü|el
Szolnok
18831470-1-16

Gáspár András Baj|ársi EgyesÜ|et

19142481-1-10

Nyugá||ományúák EgygsÜ|etg Jobbágyi
Jobbágyi
18640979n n 2

Rendvédo|mi NyugdÍjasok Bajlársi
Egy€sÜ|stg
sa|gótaíján
19160205n.12

Sornoskőy István Honvéd Egyesülét
sa|gó|aÍ!án
18636402.1n2

|\'{agyaí Repülők Bajtáísi EgyesÜ|ete
Szolnok
18831566-1n6

Jász.Nagykun'szo|nok Megyei NyUgdÚas
Rendőrök Egyesü|el
Szolnok
1 8829060t -1 6

KÖZÉP-DUNÁNTÚL| RÉo|T
várpalota

Walhay Ferenc Ba]|ársi Egyesü|e|
székesfehérvár
14502923-tA7

Honvéd Bajtáísi K ub
Tata
18608012'1-11

Honvéd Bajtáís] Egygsü|€t
sárbogárd
18501269t,07

Tapo|ca és Kömyéks Honvéd Bai|ársi
Egyesü|et

18936283r-19

Gábor Áíon Nyugá ományúak Klubja
Váípa|ota
18937325-1-19

P6rczeI lVór Vei6|án Kalonai
Hagyományó2ó Egy6sü|gt
K]sbóí
18616693.1.11

K|apka Gyólgy Honvéd Horgász és
Kórnygzétvédő EgygsÜ|€t
szomód
1 8605600-1 n 1

Meggyesgídő Honvéd Nyugdíjas K|ub

19381071t-19

Ladomér Közhasznú Polgári Véderő
Egy6sü|et
Naszá|y
18615812 -1 -11

Krajczáíos A|apÍtvány
szókos|6héívá|
18481776.1-07

11. Harckocsi Hadosz|á|y Bajláísi
Egygsü|ot
Tata
18038921n n 1

NYUGAT.DUNÁNTÚL| BÉGÉ
S2ombathely

Vasi Honvód Bajtálsi Egyosü|ot
Szombalh6ly
19242543-1-14

za|aeg6Ísz€gi Honvéd KIub
za|asg6Íszsg
18956920-1-20

Határőr NyugdÚasok soproni Egyesü|ete
sopÍon
14534922-1 -08

Fegyveres Erók és TeslÜ|e|ek
Nyugá||ományú K|ubja
Győr
14970436-1-Oa

szombalhe|yi Ha|árőr NyugdÍjasok
EgyesÜ|ele
Szombalhely
14487127-1.14

Kőszegi Nyugá||ományú Egyosü el
Kőszeg
18895502-1-18

Kismegyeri NapÓleon
Hagyományőrzó
Egyosü|et
Kismogyoí
18985476n -08

csepíegi Po|gáíőr Egyesü|s|
csepí€g
18017056n-18

DÉL.DUNÁNÍÚL|
RÉGIT

Nosz|opy osszgíogás A apítvány

19192565t-14

To|na Megyoi Baj|ársi Eoy€sÜ|€t zínyi
Mik|ós Honvéd NyugállományÚak K|ubja
szekszárd
1 8854684-1 -1 7

Honvéd NyugdÍjas K|ub

18321531-1-02

Bajtárs Egyosü|et
Nagyatád
18766671-1-14

lvarca|i Bajlársi Egyesü|ot
Maíca|i
19196284.1n4

Magyaí Velgíán BepÜ|ók szövgtsógé
somogy l/sgyei Egy6sü|€te
Taszál
1 A765553t -1 4

MAGYAR EJTTERNYÓSÖK BAJTÁRS|
sZÖVETsEGE
Budap€st (1 2 |agszefvezet)
18142147-1,43

Nr|AGYAR VETEBÁNREPÜLT
szÖVETsÉG
Budapes| (14 tagsz€Neze|)
19017080-1-42

HoNVÉD HAGYo[/ÁNYTRzl
EGYESULET
Budapest (! 1 lagszeÍvezet)
1 9638737-1 -42
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