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A 25' Katonanemzedéki ta|á|kozó e|é
A Baj|áÍsi E9yss0|9t6k oBzágos szóve|ségének
á|Blót 201&bán égry újabb jubi|6umi esémény szi
né6Ílimaid. á 25' Xalonanémzédéki Ta|á|kozT'
Annak idéjén az € sŐ ia|á|kozó' a r€ndsz€rvá||ás'
Ía va|T tek nt9í9 ' ggy o6zá9os táBada|m jo 6n.
sé9 mego|dásában vá||ah 96Épét' mégp€dig nem
másba' minl áz é$mlásló| tóbb lékjnielbén kÚ|ón.
bö2ó' katonagenéÉciókkÖzöni|áísada|mi|9szÜt'

A iyo|Nanás évekvégfu b6kóveikezét| Vá|lo.
zások kóvdkéaében, áüa]aku|l a láísada]mi szel.
kezel' mások |€t| €k az émbgÍi viszonyok' a gaz.
daság' a Po|itika vi|ága és a hádséreg is' Az ákkc
í idószakÍa ié]|émzó há.om nagy kalonai közÖsség
(MAgy KiÍá|y Honvédsóg Néphadsér€g, ['!agyar
Honvédség) |a!úa| ktzÖ|t] vi ágnézeti' po|i|ikai' csa.
|ádi' n€ve|!9|ésbo|i' a katonai é|g|Útba és tapasz
la|atokban mo9|é!6 kü|ónli'óség€k minl69y szúk.
tégszerűen v6léíék |e|a2 sgyüvé tarlozág é|zé.
sén€k énŐsitését. Ea a szándékot a sok.sok €||ó.
ró vonás mo||€|iké| maÍkáns azonosság k6cs6g.
|átle a sikeí íéményéve|' A: 6qyik i|yén lény62ó a
kó:.\s @mdség vdt, a2a2' hogy valaÍnennÍ g€n+
Íáció é|e|céljá|' é|elú|iát a nsmzgt Ön|udat' a haza'
a hon vl'd6|omén9k 9sn6isé9€ motiláta' A másik'
hogy Va|amonny]jÜk é]e|é|' szémélyiségél, |é|kü.
|6tét a katona| hLvat'ís' a ka1onasols a|ápoáa méq,
amelvnek |aíla|mál a hazának |etl sskú' a hoNé'
dg|em iánt e|kö|e|ozettsés ad|a' és a bajÉrsi ve|
|émiseg halolia á|' Ezéd a ka|onáneEedékgk éqyü.
vé ladozása éÍzésénék éÍősÍlése. a n€mz6|i el
| €gÍi honvédso|sg megter€mtése' a magyar ka1o'
nahagyományok va|ós éiléksin6k he|y.gá]|Ílása,
a kú|önbóző korok katonái kÖzótli baitírsi ó$ze.
iaíozáséPésénekpáípo|ilikái szemponlokletet
á ó eós Ítés6 lé|iesíth€ló cé|kl|űzésn6k !űn|' A
BEosz s2z6 a |€ttéVe] nemcsak a hadsreg' han6m
az ogész társada|om száhála |onlos, mondhárni
pé|daéítékű cse|ekményl hajloltvágíe' amennyi.
bén ulal mula|ott az oíszílpn bs|ú|itásada|m.csG
ponok kÖzÖ|li Össz€íogó, megbéké|és oósi|Tsé

Az l992' oklóber17-18.án me9@nd6zétkalo.
nánemzedéki tg|á|kozón 76 szeívezel (60 |ársa.
dg|mi' 9 katonaj' 4 fudományos' 3egyházi) kép'
visg|rjg vett ('szt. A 180 kü|döt|' de|egáhjai óvón'
áiíogta MagyaloBzág (hazánkban és kÜ|1ódón
é|ó) kaionáságát' Képvisé|t6||€ magál aTá|sa.
da íni |gazság|é|€| Bizo|tság (T|B) katonai|ago'
zata, a Honvéd Hágyományózó Egyosú|el
(HoHE)' a Magyal E||ená|ók szóvelg:ge (MEs4'
va|aminl a Mágyal E||ená|lók és Aíníasisz|ák szó.
v€lséqénék (MEASZ) kálona tagoza|a' Továb.
bá á Í\4agyar E]|Őeínyrs sztvglség a Ve!6rár
B€pü]ók szÖvgtsége' a Magyal cserkész szó.
V6tség, a Frontharcos szövelséq' a Vo|t Hadi'
íog|yok szrvébége' a Nomzélőrok Egyssü|ele'
Va|arnin| más' a honvédo|grn ügyéve| |og|a|kozó
|áÍsada|ml és oivi| széruez6|'

Ata|á|kozóntóbb' a hon Véde|méhs:' á háza.
íság ézéséhéz kapcsolódó' az évek soíán te|e.
Césbe merü|t l(a|onai ki'ejszés' éílét ólodt Újjá' gíö.
gÍve ezz.| a |!|agyar Honvédség nemz€tig|kÖte
|sz€ttségé|' j9]|9gét' Ekkol é odt újjá o|yan ' é9.
múhÍoga|om''' íninla bá]iá|s kitejezés, a ba]tálsi
s2é||emiség. és annak újEéí|é|mezéso' lovábbá a
hazavédsh€ irántiekórsbzetlség úilagondolá.
sa' új alapoka he|yezése' vágy a Ludoviká.sze|.

A la|á|kozó Íésavevöi 6gy nyÍ[ |éV{'|bon a |'',lagyaÍ
Honvédség katonáit isa nagy |ársada|oÍn.áta a
kítási íe|adatokban Va|ó ak|ív rés4éiek6 szó|i
|ották |e|: .Most' amikor a honvédség á|a|akítá.
sáva| meg16rémtjúk ném26|i haderónk a|apiait,
égyünk közÓs€n csé|ékvó Íész€s€] háánk d€mok
Ía|ikus áta|akt|ásának' domokralikUs jogr6ndünk
oiósílésén€k, leE.naqyobb kincsÚnk - hosszÚ idő
után visszanyeí| Íi'gg€l|snségúnk m€gvédéso.

a BEosz k]számí|ha|T

az ''áÍkoknak a b6|émé1ésé1,' amélyeke| a |ir|é.
n€ rnonk soíán rogná|ó ha|a rnak hagitakÖókü|'
AkkoÍ. a kozdet€k kgzd€tón nem |€hdgn e6re tud.
ni' |álni' hogy mi |€sz a V'lgercdmóny. esemény6k
kjn6néte|e' Ma már tudjuk' hogy á katonák még.
la|á||ák a haza Véd€|ménsk eszmoisége |a|aján az

"azonosnye|vet.''vagyjssike 
|ta''Kézíogásahon

Védé fiééd'je|szó j6gyében é|osz|atnie é!,t zé.
dsk soíán ke|élk62s|t ktdtsÍt$|'

Az évek mÚ|ásáva|a kezdg|ihárom katonags.
ngráció íokoalosan ks|tóÍe íogya|kozott' A b€kö.
votk€zgtt Vá|Íozások azonban ném módosílotiak a
n€mz6dékj la|áLkozók ényegié 6mé n. tölekvésén.
sz6||ém]ségén. Í€|hÍúák viszon| á i|gye|mét a 1áÍ.
ta|mi' mTdszer|ani. anyagi téchnikai összetovök
mogújításának' mógújhodá$ínak szúkségessé.
gérc' Ennek kóv6|k€aében más hángsúl|ya| ké||'
hogy ínegjs|énj€n€k a programokban a hagyo.
mányápo ássa|' a h€|ytónénetig' a katonalÖr1é.
netl €|, a mai honvédségge|, a ho|y] és oEzágos
e.6dmények bémulá|ásával ósszé|iiggő témák'
Napi é|étúnk "bonyo|u|tabbá' vá|ása' a kózgaz.
daság] és jog] sz€mlé|e| erösÖdés€ kÖvetk62téb€n
ragyobb figye rngt k9|| íordítani a szövetség b€|"
ső é|éléve|' szeNézéti műkódésévé ósszeíüggö
lémákía' A három 'qeneíációt' most az ak|lv és
a nyugá||omlányÚ ka|onák' V€tamint a hoNéde|9m
Úgyg éldek|ódó |akosságlómog€i |es|esílik m69'
Ebbén a kó|ben á szöve|ségn6ká tennva|ói' ha
tarlaLrnl|ag Ínás ÍoÍmában is' d6 |ovábbra is ado].
la{ ame|yek sgy lésze szinien é|h€|yeáeio a n€m.
z€ógki ta|á|kozÖk pf ogramjábán. Az'Úgynevozstt'
másodikkalonag€noÉció (MagyálNéphad$Gg)
j6l6n ég olyan idószakba |épet. aÍnikor|a|án utol
sT |éh61öség6 kÍná|kozikalra' hogy á1adja m nd.
ázokat a tapaszia aiokat' amé|y€k mégóvhatják az
ókB| kóvetó kaionanémzedékel á(ó|' hogy uqyan.
aokát a hibíkal 6|kÓvesse' ame|vekát ők annak
idé]én o|y dÍaga áÍal|lzeltek, A sztve|ségngk íon.
|osÍs|adata adódik továbbá abban is' hogy sz€.
rény |€hetóségevo segitse eó' hogya ma kaio.
nan6mzedéke a vi|ágmére|ű g]obá|izáció méL|éil
is mégmaladjon némzelinek, magyamak.

2o1'ben a xx|V' l(alona]Emz€déki lalákozinak
egy sajátos |omájává|ósuh m6g' MájUs 6.ái á
BEosz megaLákU ásának 25. éVlodu]ó]a Buda.
pés|én' szepl6ínb6í hónapban' péd]g a ||Világhá.
boÚ á|dozatairo| és a napjaink ka|onagigiíj| |Ö.
lóni m€gém|ékszés |ov a ba|atonkenei em|ék.
paftban- Ez a e$mény min|egy á|ókjszftője is |6sz
a2o16.os )(XV' Ka|onanemz€dék Tá|álkozónak.

A katonanémzadék la á|kozÓk te|rát. hasznos'
énék€s színlo|tta] gazdagítoíák a szövetségi mun.
kát' Ez a Énde4ény a megújhodás képségévé|'
von'ó' édekés' hasznos pÍogÍamokla|' msg|e'
|€]ö anyagi hánéíe| |ovábbra is hasznos' énék€s
szÍn|o|tja |ehel rnunkánknak' A régi ke|eti bó'
cs€sség sze nl.,á béke művészété négy|ő a|áp.
pi||éÉn nyuggik: a báto.sígon' a bÖ|csességén' a
széíete|en es a baíátságon'" Nyi|vánva|i, hogy €9y
ka|onai iIlét6ségű civiI szeru€zst |ovékenységé
anná|nemesebb aapokon neÍr nyulodhat' minl
egy |égyvercs konl lktusló| msn|és V |ág Í€nniar.

FEkft lswe w. E2os.
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U nnepé|yes kü|sőségek kózótl tarlotiák meg
a Bailársi Egyesü|etek országos szÖVet
ségének (BEoSz) negyedszázados jubi.
e!rná1a Sleíánián máius 6.án' Az esemény
kitűnó a|ka ínat szo gá|latoli arra' hogy
összehÍVják a Katonanemzedékek ta ál
kozójának ez évi résavevőit is' Az ünnep.
ség nregnylóját Ke|emen József ny' a]lá.
boÍnagy, a BEoSZ e nöke tadotta meg, akl
Visszaem ékezett az e|mú|i éV|izedek ]eg.
Íonlosabb eseményeire, s tÖbbek között

Az 1990 es éVek e|ején bekÖVetkezett
vi|ágpoIil kai Vá lozások nern Íejeződtek be
a diktatúrák megszűnéséVe|' ELrrópában
Íe erósödoil a po|it]kai.kaionai Viszonyok
álrcndeződése' ame y hatassa| Vo t [/'Iagyaí.
oíszág b ztonságála' Hazánkhatárain egy
soÍ kedvezőt]en Íolyama| alaku|| kl. Biz.
lonság un k szem pontjábó| kieme]| jelentó.
ségűVé Vá|t, hogy miként aakLrltérségünk
Íenyegeteitsége' Közép. és Ke]et.Euíó.
pában' hazánk szomszédságában is po|.
gárháboÍúk' e|nikai konf Iiktusok íobbantak
ki' á||amokVá|tak szé|' Fe|oszóban Vo|t a
Varsói Szerződés' e|kezdődötta Szovjel.
unió szélesése' A szovjet csapatok kivo.
nu|ása ulán lvlagyarország te jesen íi]g.
get|en, öná||ó á||ammáVá |' Függet|ensége
véde mében ekkor csak magáía száÍnít
hatott.

A po itikaiiáÍsada|mi Vá|lozások jeIentó
sen haloliak Í\'íagyaroÍszágra, így a had.
selegre mjntiársada|nr intézményre is' A
demokrácia kilerjedése' az európai aIkot.

mányos ernber jogok éruényesÍlésének
kÖVete ménye nem kerü|helte e a,,hieÍar
chikUs,'rendre épü|ő hadeíól sem' Enneka
gyoÍsUló |oIyama1nak a,,sodíában'' aIuI
ró| jóVő kezdeményezésként a rend
szervá|ás ha]naán a|aku lak meg az e|ső
bajiársi egyesÜletek' cé|u| tűzve ki, hogy
pár|októ ' poIltikai csopoltosu |ásoktó| ÍÚg.
get|enÜ l támogassák és sz o gá ják ahaza.
ílság eszméiére épü|ő honvédeem üqyéi,
képvse|iék és Védjék lagjaik érdeke t' Az
1989.es éV végére máÍ 18 j|yen egyesÜ.
letrnÚködött, kb' 4000 taggal. a lagság tÚ.
nyomótöbbségetisztekbő|éskisebbrész.
ben tiszthe|yettesekbő| á||i'

Az ]990 e ején a mega|aku | 18 bajtáísi
egyesü]et eInökei egyhangú|ag egyeténet.

lek egy országos szöVelség |étíehozásá
Va. szükségesnek taítotlák' hogy a szó
veiség rnega|aku|ása éÍdekében E őkészi
iő Bizo|tságot hozzanak |élle' N,4eghatá
rozlák, hogy a tervezei fog|a|ja magába a
szöVeiség fő Íe|adalait:

atagság, ]]lető|eg a tagegyesü etek' sőt
a h|' á onrány érdekképvise]etének' érdek.
VédeImének e lálásá1i

- a honVédeLem táÍsada|mi szolgá|alái,
a hadsereg nemzetiie |egének erősílését;

- a magyar kaionai hagyományok ápo.

- az országos szöVetség a élrehozó
egyesÜ etekhez hason|óan páriokió]' po|i.
tikai csoponosu|ásoktó fÜgget|en szerve.
zet egyeni

BqltóJr,1bL,l



. támogassa szo gá ja a hazafiság esz.
nréjére épü|ó honvédeIem Ljgyéll

- a szöVelség lugget|enségé| mególiz.
ve. az egyszemé|yi vezetésl tjszIe Ielben
tanva, ső| az| erősítve műkÓdjón egyÚl|
á2 á||aín].ka|onai szervekke|'

Döntöttekarró|. hogy az aak!|ó KÜ|dötl
gyŰ ést 1990, februárVégére hívjákössze'
Így- 25 éVe - 199o' íebrueÍ27.én az a|a'
pítók k]mond|ák: ' 'A Ba]társ EgyesLj| € |ek
képVise|ői aÍra a közÓs eIhatározásÍa jutol.
tak, hogy tevékenységÚk ÓsszehangoLá.
sára' érdekeik oÍszágos szintű képvise|e-
téÍe és védeImére |é|rehozzák a Bai|á(si
EgyesÜ|etekoÍszágos szivetségé|'', Az
E|őkészítő B zottsáq a szÓve|ség e|nöké.
nek df' sirnon sándor a|táboÍnagyol java.
so|ta'  aki| a KÜ dö l tgyűlés egyhangÚ|ag
megváasz|olt'

A BEosz elsó e nÖkénekjeen|ős éíde.
meiVo|takaza|apleIada|ok'acé|ki|űzések
megerósítésében' Ez idő a|at| kerü|telőszól
módosításra az Alapszabály, bőVú||ek és
eÍősid|ek a tagszervezetek' Bészt vet| a
HoVÉT megaIakÍlásában, a nemzetkózi
kapcsoIa|ok e|őkészílésében' az EUBo.
lV L.be va|ó be|épés fe|téie|einek k a aki.

1992iő|a BEosz második e nókségé.
nek a BEosZ szervezeti megeÍősílése me|.
lett a katonai hagyományok megőrzésé'
ben kieme|kedó szerepe voll az e|ső Kalo.
nanemzedék] Ta|álkozó |éÍehozásában.
ame|y cé]u|tűz|e k, hogy a hagyományok
Útján mné szé|esebb köÍű társada]rni
Ósszeíogást és lámogalásl ke I e éÍn a
hazaÍiasság eszméiéÍe épü|ő, a nemzet
érdekeitszo|9á|ó honvédeIem érdekében'

A BEosz és az érdekvéde|em

A Baj|ársi Egyesú|etek oíszágos szöve|'
sége ''ALapi|ó okiíalában'' és a mindenkor
é rvényes ..AIapszabá|yában,, cé jai közö|l
e]ső he|ygn |ogalmazta Íneg az egyesü|e.
teiben |éVtj katonák' a honvédségi ny!g.
á| iományÚak áídekVédeImének éídek.
képviseIetének VáL|a|ásál' Az euÍópai kalo.
nák szóvelségének pé|dájára a BEoSZ
kezdemény€zésére 1 992 januárjában meg.
a|aku|la íÍunkavá]a|ók o]da|án a Honvéd.
segr EroeKveoerm Lanacs aBEusz-^Esz
(a mai HosZ) és a HoDoSz Íészvéte|éVe '
Ugyanez éV ápÍ |isában a|áiÍásla kerü t a
HonvédelÍrr l'{ n]szléÍ um, a tr/lagyar Hon.
Védség és éldgkVédelmi szervek közölti
sz€Íződéses megá||apodás, me|y ma is
érvényben van. Etló| kezdődóen érdek.
képvise|e|i levékenységünk Ío|yamalos. a
Változólálsada|mi' poIitlkai' jogi köíü|rné.
nyek e||enére, rne|y a HoVÉT utódszer.

Vezeieként, a HonVéde|Ín i ÉÍdekegyezlető
Fórum keÍete kózölt működ k' Az éídek.
képvise el i  szeNek együttműködéséve
éílük e|, hogy az 1993.ban megje|ent Úi Hon'
véde|mi Törvényben rögzítetlék a katonai
éÍdekképviseleli szerveze|ek mÚködésé.
n€k jogi fe téle|e l. Ezze|megkezdódötl az
aktív katonák és nyugdijasok iogá |ásál '
]árandóságait b ztosító jogszabá|yi íendszeÍ
működése és bevezetése a HonVédségné|'

Az éídekképvise et szervezetek kezde.
leklő| |ogva hangsú yozták a katonaiszo|.
gá|at' a kalonai hiva|ás kü|önbözőségét ínás
munkavá||a|ók közszo|gá|ali levékenysé.
gé1ól' A katonák az á|lamma|kötöt| szer
ződésben, azaz a kalonai eskÜjÜkben Vá'
Ia|]ák, hogy é|elük Íe|á|dozásáVa] is te|]e.
sÍlik kötelességeiket. Az !tibbi éVekben
megnyi|Vánu ó közszo gá ati ,,egy-Án|óség',
hangoztalása számunkía kedvezótIenebb
IeIlé1eIeket jeIe nl a bennÜnkel megiI lető
jogaink és járandóságaink biáosílásában.
A |egsú|yosabb dönlésekegyike Vo|la2 ún.
s2oIgá|ati nyugdij megszüntelése. iIletve
a ny!oá| oínányúakra Vonalkozó egyes

jáíandóságok kurlítása' Eme||ett szü|ettek
o|yan döntések, ame|yek nemcsak a nyUg.
á||ományÚakal és hozzátanozóikat i||elően
kedVezőt|enek' de nehezít ka honvédeIem
érdekében leVékenykedő |ársadaIm szer
veze|ek működésénekle|téte eit. akik nem.
csak sa iát , ' óí ömükre, ,  ievékenykednek,
hanem nagyíészt hozzájáru|nak a honvé.
deIem Ügyének szoIgálatához' eme||e|t
egyes á||ami fe|adatok te|jesítesében je|en'
lős szelepet lö|tenek be az időskori prob'
érnák he|yi rnego|dásában is'

A katonanemzedéki ta|á|kozók

A BajtáÍsi EgyesÜ etek országos szÖ.
Vetségea|ig néhány hónapos mÚ|iiala há|a
mögöltje|entős kihÍvás e|őlt á||l. A rend.
szervá||ás időszaka a hadsereg é|etében is
tör|énelmi léptékű Vá||ozásokat hozot|'
mások Iet|ek a poIitika köÍú|mények, á1ren

dezódlek az ember Vszonyok, agazdaság
és lermészelesen a hadsereg is ,  Ebbó|a
k öíÜ|ménybő|adódott '  az akkor meg éVő
háÍom nagy katonai közósség (MagyaÍ Kir.í'
|yi Honvédség' Néphadseíeg. az új Magyar
Honvédség) lagjai között lény|egesen Íel.
Iehelő íeszÜ|tségek enyhilésének. az égyü'
vé la(ozás éízése eíósÍlésének génye,
Ezeket a Vi|ágnézeti, po|il kai csa|ádi. neve|.
telésbe . a katonai életútban és |apaszia.
Iatokban rnegmutatkozó Íonlos kü|Önbsé.
geket mutaló er.berekel két Íontos teÍÚ.
|elen azonos vonások isje||emezték. Egy'
íészl VaIamennyien a nemzeli önludal á|ta|
mo|ivá|va a haza' a hon véde|mél lekin.
lették é|etcé|jUknak' lúásrészt' sajátos
összekötő kapocs Vo|t köztük a szeméyi'
ségüke|. eIkü|etüket megha|ározó katona'
sors. ame|ynek kovásza a hazának teti
eskÜ' a honvéde|em iránti e|köte ezeiiség
vo]l. amit sok.sok szá|a| ha|o|l á| a bajtár.
si sze||em. Akko., abban a lörléne|mi idó.
szakban. íontos társada|mi igény' szÚk'
ségIeI rnUIatkozottakatonanemzedékek
egyÜVé |aÍtozásának erősítésére a nem

ze|i je||egű honvédsereg megIeremtésé
re' a rnagyar ka|onahagyományok he|yre
á ílására, akÚ önbóző korok katonáikÓzot
Ii baitársi Összelarlozás érzésének páÍl
pol Iika szemponiok |eIell á||ó eÍősílésére '
EzéÍt a nemzedékila|á kozó éÍedményes
sége' s kere nemcsak a hadseÍeg, hanem
az egész |áfsadaLom számáÍa is pé|daéÍ
tékke| bÍr|' a meg|évő geneÍációk kózöt
ti ósszeíogásra ' megbéké|ésÍe sÚrgelett'
A BEosZ e|nÓksége, ezekhez az igé
nyekhez gazodva, ]992' októbeí 17 18.
ára nrggh rdetle a kü|önböző kolszakokhoz,
tórténsIrri eseményekhez larlozó katona'
nemzedékek képvise ői la á|kozó]ának meg.
szervezését' Az eseményen 76 szervezel
(60 |ársada|mi' 9 kalonai' 4 |udományos'
3 egyházi) képvise|ői vet|ek Íész|, A részt
Vevó 180 kÜldöti, de|egá|tiai révén, átfog.
ta lvagyarország Va ame nnyi (hazán kban
és kü Íö|dön é|ő) katonanemzedékét'
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Az e|ső la á kozó Íésztvevőinek a Magyar
Honvédség kalonáihoz intézeli nyí|t |eve.
]e kjnyi|atkoztatta a katonaneínzedéki ta|á
kozik, a katonagenelációk összeíogásá
nakcé|já|: ,,Most, amiko| a honvédség átala'
kítas áva l n egte r e n tj ú k n e m zet i h ad e rő n k
alapjaÍl, legyÚnk közösen cselekvő része
sei hazánk denakratikus átalakításának'
d e m ok rat i k u s j ogre n d ü n k e ó s íté s é n e k' l e g.
nagyabb kincsúnk - hosszú idő után visz
szanyen ÍÚggetlenségünk' meqvédésé'

resen megem|ékezik a hazátszo|gá|ó eő
deirő| és bajtársairóL'

van mire építeni

A BEosz a 25 éVes eredményeit csak az
a apíiók és aío]yama|osságotbiztosíló utó'
dok á]doza|os és önkéntes munkájáva|
érhette e ' Köszönette| és e|ismerésse| ke||
szó|ni sipos Géza ezredes bajtárs és e nök'
ségéneklagjai' továbbá a Váasamány mun'
kájáró, akik több mint 16 éVig és tovább.

|a]ta Íe|a honvéde|em ügyének és a táÍ
sada|om, íő eg a fiaia ok e|köle|ezettsé'
gének erősítésé|' a honvéde|ernélr Va]ó feie.
|ósségíe|ke|téséi' KÖszÖne| i]leti azokataz
egyesü|etekel' am€|yek a nehéz körü|rné'
nyeke||enéÍe megőriziék közÖssége ket és
hűségesen ragaszkodnak bajtársaikhoz és
a honVédséghez'

Az új szervezeli e]emek' az 1997.ben lét'
íehozoti régiók bevá|tva a hozzájuk íűzött
Íeményeket összekÖileiési biz|osítanak
az egyesü|elek és az e|nÖkség közöti, a
mű ködési fe|téle|ek javításái szo]gáják'

Az érdekvéde|m] munkában szoíos
együttműködés a]aku|i ki a Hosz.sza és a
HoDoSz.sza|. Köszöneiet érdemeI a szo.
idarilás és támogatás, arne y megnyi|Vá.
nu t a BEoSZ sza|az érdekvéde|rnirnUn.
ka soÍán. Az éÍdekképvise|eilerüleién kö|
csönös kapcso|at a|aku|t ki a megye] és
oíszágos nyugdías'érdekképVise|ei szer.
vekke|, íőkénla tÖrVénya|kotás során' a
kózös konzuilác]óban'

Szé|es kóÍűVé vá tak a kapcso aiok a hon.
Véde em ügyét szo|gá|ó társada]miszer.
Vezetekke], ameIyek tóbb kózös |endez.
Vény lámogatásában is megnyi|vánU|iak.
Nemzetközi kapcso ataink jó szo|gá|]ák a
paÍtnercég ügyéi' részét képezik a ''civi| dip.
]omáciának'', segí1ik az országok közötti
megéltésl és baíátságol

A BEosZ ínegaIaku|ásáló| kezdődően
ío|yamatos ésió kapcso|alot ápo a szom'
széd és rnás európai országok hason|ó szeÍ'
Vezeleive . A ,,civiI diplomáciai'' eszkÓzeiveI
segít az oíszágok közti bizaorn és bará|i
egyÜttműködés íennlartását. Ausz|r]áva|'
SzIoVénjáva|, Sz oVákiáVa|, BomániáVa|'
újabban szerbiáva| és a vi|ágszervezetek.

A jövő a fiata|oké

A rni geneíációnk köte|essége' hogy íe h íVja
a figyeIrnet azokía aVeszé|yekle' ame|yek
a társada rnak é]etében és a v |ág kú|ön.
bÖző iérségeiben kla|akuInak és eszka|á
|ódhatnak- sok tapaszta alot Vonhalunk |e
a XX' század Vlharos törléne|mébó| és tra
gédiáibi  '  me|yel Euíópa és a viág más
népeiis megé|lek, lekintetle| a katonákés
az á||ar.poIgárok veszteségeire' llodeÍn
korunkban a g|oba izáció képessé tetle az
emberiségei' hogy óriási íej|ődést érj'^n e|,
de nemludott mego|dani sok társadalmi és
gazdasági prob|émát' ame|y ugyanakkor
magában hordozza a biztonság' a köÍ
nyezeii' gazdasági' a lársada|mi és más
ierÚ eieke Vonalkozi Íenyegetés számos
kockázatát' Az ernberiséget beleíángat'
iáka ||' Vi|ágháborÚbaés a kÜ|önböző he yi
hábolúkba' A íenyege|és mlndenek e|őtt

A tények az| mutatták, hogya rendszen
Vá|tás Ío|yama|ában a [,'|agyaí Honvédség
haiékony szöVetségesére le|t a Bajtálsi
Egyesü|etek országos szöVetségében
abban a korszaka|koló munkában' ame|y
a|apvelő íe|adaiának tekintei|e a generá.
ciók kózólti,,árkok beternetését'', azokél'
am€|yekel az e|mú|l éVtizedek során leg.
ná|ó hata|mak hagy|ak ránk örökÜl- Nem
Vot o|yan egyszerű íe|adat összebékíleni
azokai' akikkÖzé o]y sokan és o|ysokszoí
igyekez|ek éketverni' Az eIső ,,randeVún''
nyi|vánva|óan nem |eheiett előre tudni, |át.
ni' hogy mi|esz ennek a kezdeményez.Ás.
nek a Végkimeneie|e' A talá|kozó során
közösen megé]t pÍogramok, események
akalmáVa azonban a katonák gyoÍsan
megia|á]ták a haza VédeImének eszmei.
ségeta|aján az 'azonos nye|Vet''' ÚgytŰn k,
az akkoÍi szeÍvezőknek sike|i]|| a ',KézÍo.
gás a hon véde]néért' ie|szó jegyében az
igazság íe deríléséhez vezető |egközvet
|enebb ulat megta|á|ni' amijó|segíietie az
éVlizedek során kiaIaku It ,, homá|y,, Íoko.

A ta|á|kozók sora íe Vá||a|ta a háborúk.
ban' harcokban e|esett kaionák és á do.
zalokem]ékének megőÍzését' a ró ukVaó
kegye|eti gondoskodásl' hagyománnyá |el
le a katonasírok, temetők' hősiem ékmű.
Vek gondozását' példát ieremive a teje.
pü|ések Iakosainak és aíiata|oknak' Ezen
tevékenység ma máíátlerjed a határokon
tÚka is. A BEosZa kalonagenerácjókla ál
kozóinakhe|yszínén, Ba alonkenesén kia|a.
kította saját ',Em|ékhe]yét,, aho| rendsze.

ra is szo|gá|ják a közössége|. Erőíeszíté.
seik réVén t€|jesedett kia szöVe|ség szer.
Vezeli slruktúmja' nÖVekedeii|agsága' [,'|eg.
a apozoltakká Vá|iak működésének iog.
szabá|yi és gazdasági.technikai Íe|iété|ei'
Né]kü ük nem nőhetelt Vo na i|yen tekin.
lé|yes szeNezetté a B Eosz, me y hét régi
óban, szövetségeive| €gyÜti 110 szeÍve.
zetle| és köze| 10 000lagga| működik'

A HI'4 me| és a HVK'Valfo|ytatot| táF
gyalások eredményeképpen szé|esedétt
képvise|eli szeÍepe a Honvédelmi Érde.
kegyezlető Fófumon és az |dősügy Tanács.
ban' a Hl/ LakásügyiBizottságban' Je|en.
1ós eíedménynek tekintheiő az ]dősügyi
StÍatégia mega|kotása' BőVÜ ta hozzáta|.
lozókÍa kilerjedő szociá is rendszer kia|a.
kílása. RendszeÍessé Vá|tak az 1992.ben
megkezdetl Nyugá||ományúak Fórunrának
rendezvényei' ['{ewa|ósu|ta szociá|is segé.
yezés intézrnényíendszere' Mindezek me|.
etl a Szövetség ugyaniyen hangsú ya|vál
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a békéÍe és stabi|ilásra még
ma is íenná| a nemzetiség]
és Va||ási szé|sőségesek
közötl' valanrint a nemzetköz]
teríor zmus íészérő|'

Fiata kalonaláÍsaink' sze.
letnénk, ha apáitok pé|dájá|
köVetve, magas hjvatásiu.
datla|és Je készÜ]lséggelá .
nálok he|}tminden nehéz pi|.
Ianatban, ameIy szo gá|ato.
toksorán adódhat' Ne feled.
iétek Szent Istvánnak lmre
íiához intézeti inte meibő|a
köVetkezőkel: ''llert az atyák

aktíV, a tartaékos és a
nyugá||ományú katonák
egyült Vesznek részt
ebben a munkában, ez
az igény pedig azóta is
íneglartó erő a szeÍVe.

A l,4agyar Honvéd.
ségben Íe ha mozódot|
tudást' képességekel
f o yaÍnatosan Íej|eszte
niés gondozni kel|,  de
nemcsak Ónmagunk
számáÍa, hanem azér|'

se|et, ío|yaroatos páÍbeszéd és megegye.
zésre Va ó töíekvés, a kü|ónböző éÍdek.
csoportokra és generációka fordított oda
íigye|és ]eIentik közösségü k eÍe]ét' KéÍem
onöket' hogy ezt az előt láp á|iák lovább,
ezze|]s segítve a honvéde|em ügye éÍde'
kében Végzett mLrnkánkat' Legyenek seqí|
ségÚnkre köz ös cé|jaink kitűzésében és

azéÍt atyák' hogyfiaikatgyámo ítsák, a fiak
pedig azérlÍiak, hogyszü eiknekszótÍogad.
ianak."

AVi|ág és környezeiÜnkVálságai' a rnosi
a|aku|ó ÚjVi|ágíend sok Veszé|y| rejtegei
mindannyjunk számáIa' EzéÍt minden he|y.
zelben kalonai he|},iá||ásoiok a|apját és eíe.

hogy át ehessen adni
az utánLrnk köVetkező nemzedékeknek'
csak így, összeíogva, generációkon átíVe -
Ve és minden geneÍációl ínegszó ítva|ehel
Íej|ődni' A mÚ|l ismeíeléve|és a je|en kihí
Vásainakfe|isrneÍéséVe |ehel épíleni a jdvőt'

Az ünnepi beszéd után a he|yeiies á||am.
tilkár honvéde|mi minisz1eÍi eIismeréseke|
adoh át a BEoSZ azon tagjainak, akik az
emÚ|thuszonö1évbenmunká]ukka| nagy'
ban segÍteiték a szervezel működését'

vezérkarÍőnöki köszöntés

Dr. Benkő Tibor vezéÍezÍedes, a Hl,4 Hon.
Véd Vezérkar fónöke LeVé|ben köszÖntÖi.
te az Ünnepség és a kalonanemzedéki talá
kozó részfuevőit' Mé]tatta az evÍordu ó jeLen
Íőségét és továbbl sikeÍekel kívánla Szö
Veiség számára' Többek között így írt:

széchenyi István szavaival szeretném
megköszönniÓnöknek a haza és a hon'
Véde em iíánti e|köte|ezettségúket ',''' mun.
ká|ninagyban,s ha nen lehet' nunkálni
kicsiben' de nunkálninindig, s násban
csak akkor keresni elmaradást, nikor már
rajtunk nen núh,s mindenekföIöft kóte
lességet teljesiteni, ha más nem teljesÍti is'',
Köszönöín, hogy aktívan munká|kodnak a
magyaí törléneImi és kalonai hagyományok
ápo|ása, megőrzése' és erősítése érde
kében' E isrnerés éstisztelet i||elionökela
Katonanemzedékek Ta|á|kozóiának é|et
re híVásáért, me|y ]mmáí 24' a]ka|omma
nyÚjt ehetőséget az eszrnecseíére ' közös
cse|ekvésre, a geneíációk közötti bajtáÍsi
szoIldarltás íennlartásáía és megeÍősíté

Umber|o Eco szerint ''a V/ágot nem csu'
pán a sokféleségben rcjlő egység teszi
széppé és erőssé' hanen a2 egységben
rejlő sokféleség is,,' ABEtársj Egyesü e
tek országos szöVelsége negyedszáza
da Íog össze számos tagszeíVezelet' PéL
daér|ékű egyÜltműködésük kuIcsa, hogy
képesek Iegyőzni mindazon gátakal és
kÚlönbségekei' ame|yek a sikeres munka
útját á||hatnák' Érdekegyezietés és képvl.

[4AGYARORSZAG HONVEDELIVII
I\4INISZTEBENEK HATAROZATA
És A HoNVÉD VEZÉBKAR
FóNoKÉNEK PARANcSA
EL|sMERÉsEKADoMÁNYoásÁRóL

|\,4agyaÍország honvéde|mi miniszteIe a
láísada|nri szervezetek és a nyugá|lo.
mányÚak egyesÜ eteijavas|atara, a Hlú
Társada]íni Vé|eményező Bizo|iság
lámogalásáVa|, a n}Ugá||ományúakszeF
vezetei' Va|amint a honvéde em Úgye
éÍdekében huzamos időn át végzett á|do.
zatos munk4a e ismeréseként a BEosz
megaIaku|ásának 25. évÍordu|ója -
20í5. má|us 6"a - a|ka|mábó a Hon.
Védelemér| Kitünteiő cím |. fokozatál

Takics |mre ny. hőr. a|ezrédesnek

a Honvéde|eméÍt Kitiinlető cÍÍn l||' foko.

vi|nér Péier ny. ezledesnek
Hanuska Mik|ós ny' alezledesnek
sáanó zsuzsanna ny. őrnagynak
Magyar Erzsébet úrhö|gynek

az Aranykor Ki|Üntető cím arany foko.

Kacsó Lajos ny. ezredesnék

az Aranykoí Kiiüntetó cím ezÜstíoko.
zalát adományozza
Dr. Kovács György ny. ezredesnek
Gróf Ferenc ny. a|ezíedesnek

Em|ékpIakenet adományoz
Tó|h Lász|óné ny. zász|ósnak

Em|ékiapot adományoz
Kiss Lász|ó Ká|mán ny. ezredésnek,
sáÍközi JózseÍ ny' ezredesnek'
sz|uk |stván ny' őínagynak'
Kocsis sándor ny. századosnak,
és a kaposvád Nosz|opy Gáspár Hon.
véd Nyugá||ományúak Klubjának.

Tovabbi levékenységükhöz sok sikerl'
eÍőt' egészséget kíván a halározatol
és a parancsot a|áíró:

HENDE cSABA honVédeImi miniszier
DR. BENKo TlBoR Vezérezredes
Honvéd Vezérkar főnök

jét a bajtáÍsi összeiariozás képezze' Ezen
munká|kodjatok a|díV kaionaként és ha e|jön
az ideje, ,,obsitoskén1', is'

A legnehezebb pillanaiokban se felejl
sétek jeLszavunkat ''A haza minden e őii''I

A BEosz megtartó erő

Az elnöki megnyitót kÖVeiően KUn szabó
lstván vezéÍőrnagy eme kedett szólásra,
hogy ü nnepi beszédéVe kÓszÓntse a szö.
Vetség lagjail. A he|yeiles á |amtjtkáriÖb.
bek között e|mondta: A Baitársi Egyesü.
|etek oíszágos szövetsége már huszon.
öt éve hidat képez a civil szféra és a íegy.
veíes |estü|e|ek között. BendkívÜ| össze.
tett, sokrétű és szép fe|ada|oiVá||a|| magá.
Ía a Bajtáísi Egyesü|eiek országos szÓ.
vetség'A' Az ak1ív szo|gá|at a|att meqszeF
zelt képességek fenntartása és tovább.
adása me||elt eg},íaita hidal képez a civ!|
szíéra és a íegyveres testü|e|ek kÖzÖ|t-
m utalott Íá a Honvéde|m i lvlin isz|ériu m iáF
sadaImi kapcsoIalokért ÍeIe]ős he yeties
áLlaínlitkára.

Kun szabó |stván kieme|le:a BEoSzla
kalonatáísada|om igénye hozta |élre' Az

Bútíts1/,L,!



Megőrizni a tetteket
15 éve Vagyok egy Viszony|ag íia|a|okbó| á||ó kÖze| 100 Íős egye.
sÜ|ele|nöke' 12 éVe irányítorn az Észak.a|íö]di Íégiót és veszek
részl a szöVelség e|nökségének munkájában' Eddig két a|ka|om.
ína volt |ehelőségem sze|kesztenia kerek éVíordu|ós kiadvá.
nyainkal (20 és 25.éves)' A "Jőá||ásban,, végzett közösségi' köz.
étetimunka hétköznapjai során az embeí e|vész a rész|etekben,
a iobbíló szándékú törekvésekben. s az óhatat|anu| beköVetkező
kudarcokban. de a sikerekben is.

számomra' a kü|önböző közösségekben Végzelt munka sok
|aDaszta|a|oi eredménvezett s a ka mat az összehason|ításra' A
szeíkeszlő munkák során' min| he|Íörléneli kulalásokat Végző
pub|icista is' é|ménykénté|lem meg a BEosZ énéheremtő.' for.
má|ó., megőrzó mUnkajának íe|tárását. csokorba szedését és köz.
kinccsé téteéi' A nagyszerÚ a|apíió és azóta bekapcsoódó baj.
társak' szervezetek önzet en munkáia érték|eremlő eÍőVe|bíÍt'
Áz éÍdekvéde|em két éúlzede' a katonanemzedék la|á kozók és
a hagyományápolás negyedszázados Összegzései bizonyítják
az e|köle|eze|tséget, sokszínLjséget' a kreativitás|' a bátoÍ kér
désfe|vetéseket s a ben nÜk megíoga|mazódó ér|ékeket' Két éVti
zeden keresztü|m ndlg napirenden Vo|ta'hogyan tovább BEosZ?.
kérdés, s ta|á||unk Íá sikeres Vagy kevésbé sikeres vá aszoka|'
A kérdéseke| í€|tennirna sem időszerűt|en'

szÖvelségÜnk egyidős a rendszervá|tásnak nevezetl korszak
zűftavaros' éÍtékkereső korszakáVa|' |gyekeztúnk egyÚttműkod'
ni a honvéde|em Úgyét szo|gá|ó á||ami és társada|mi szervezetekke]'
Nemzetközi kaocso|atalnkban Vo|tunk oédaadók és másoktól is
tanu|n] képesek' szerveze|Ünke| gazítot|Uk a vá||ozó kÓVe|e|'
ményekhez' Vo||ak tevékeny, e kó|e|ezett és kÍealíV Vezelőink s
kevésbé i|yenek' Akcióink' Íendezvényeink t0bbsége íe|do|go'

zott. Azonban vannák még ósszegzésíe érdemes€k, a kÍónikás
nak és az ér|ékteÍemtőknek is é|mény| nyúj|ók' Vannak s Vo|tak
közötlúnk e|íeIede|t bajláÍsak' ak k beír|ák néVjegyükeI a szÓ.
Vetséq tÓÍténe|ébe' |V|é|iat|anná Válunk a bajtáÍsijezőre' ha tet
teik' em|ékük a íe|sdés homá|yába vész'

TóTH sÁNooH

A legkedvesebb
em|ékem
FeIed hetet|enek azok a szövelség]' egye'
sú et rendezvények, me|yeke. la|á|koz
halok azokka] a lan íló mestelekke, pá|ya
táÍsakka. balá lokka|'akikkeLégyül lkezd
lúk a haza szo|gá|atát' Vannak' akikke|
nincs is módunk másképpen egymást |át.
ni '  hiszen az oíszág egész Ínás íészén
é|nek. Köz lükVannak ma máí80' 90éVen
1Ú|iak is' o|yan jó ta|á]kozni Ve|ük' Íeldézni
a mú|1a1' a tapaszta|atokat' a közös em|é.
keket, a liszle|elel, a kószónetol szemé

Az együvé lartozás az egyik |egcsodá'
alosabb érzés. De nagyon jó az s' hogy
]lt egyÜtt Vannak az egymásl köVető nern'
zedékek, ak]kke| Ugyan úgy íé|szavakbó|
is éíljük egymást. igy aaán együtlje|enítiÜk
meg a katona mÚ|lat, de 1a|án egy kicsit
a jövőt is. lvjnden rendezvényután' abban'
reínényben köszönÜnk e|' hogy jöVóré is
lá lhal iuk'  megö e hel jÜk és Üdvöz ö|hel.
jÜk egymást'

HoMoLA csAM NY. DÁNDÁBTÁBoRNoK
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A talá|kozások
A |egszebb élményeim közöit órzöm a
''FehéÍVári Honvéd Baíáti Kö/'tagjainak, az
osszhadeÍónemi Parancsnokság láborno.
kainak' vo|t Vezetőinekta|á kozójái' oröm
ha||gatni azokai a Visszaem|ékezéseket'
me yeket az egymásl köVető parancsnokok'
vezető beosztasú szerné|yek déznek V ssza
az itt töltött kalonaé etükrő|'

['4egszépü|t eÍn ékként gondo nak aÍa a
bajlárs kózösségre, ame|yektagjai a harc
készü|lségi' k képzési íe|adalok VégÍehai
tásában segítetlék egymást' l.,{áÍ csak
em|ékkéntjönneke óa hajdaniriadók, a Vár

pa|otai|őtér és a ma máÍ rnuzeá|is értékű

Az óssze|ariozás |egszebb j-"|e, hogy aki.
nek egészsége engedj' egy híVó szóra jön
és örÓmme talá kozik a régibailá.sakka|'
Ennek házjgazda, rendező szeíepét szi
Vesen Vá||a|taaje enIegi parancsnok' Fucs.
ku sándo r Vezé rő rnagy' de köszónő sza.
Va]ban a régi bajtársakka töriénőta|á|kozás
öÍómét nyiVánítoila ki Borsi|s Lász|ó ny'
Vezds '  és P re in inger Ambrus ny '  a|tbgy ' '
a baráti köÍ Vezetője is'

JoBBÁGY ANTAL NY. EZFEDES

Az összekovácso|ódás
A Íég]ó az egyesÜ|eti e|nökök és hozzátartozóik részvéle|éVel 1998'
óta megrendezi Va|anre]yik íegenerá ó közponlban a kÓzÓsség Óssze.
kovácso ó tréningekel'

Az egyheies program mind gjó a|ka]mat biztosít az e|óző éVimun'
ka értéke|ésére' a szöVetség, ar egyesü etek e|őtt á ó Íe|adatok átie'
kin|éséIe' a tapaszta|atok megvitatásáÍa, anriben mind g számíi
haiiunk a szöVetség Vezelőinek segítségéíe is'

A Vá lozó he]yszÍnek. Debíecen, Eger, Hajdúhadhaz' sárospaiak'
sib'. |ehetőséget nyÚ]tottak a környék nevezelességeinek megis.
merésére is' AzeÍn ékelmben a píaktikusság me ett' a sok sok ked-
Ves é mény kÖzÚ| mégis azén eme|tern ezt ki, mertaz egyesú|etiVeze
tők igazán ili ismerték meg egymást, kovácso|ódtak köZösséggé,
ititudaiosu l' hogy mind g szánríthatnak egymás segílségéíe,laná
csára' A rendezvényen részt Vettek feeségek is, akik beavatotlab
ban' a hétköznapokon ls ]obban megéítellék az egyesú elie|Íog
|atsábó adódó táVo |étünket, sőt |egíóbb segítőinkké, támasza nk
ká Vá|tak a munkában'

DEL JózsEF NY' ÉzHEDEs

Békét teremteni
A Baj|ársi EgyesÜ|etek országos szöVet.
sége negyedszázados történetében' az
egyik |egmaradandóbb é ményeín az e|só
Katonanemzedéki ta álkozóhaz Íűződik'
Hadiönénészek' a T|B' a PoFoSZ és az 56
os szervezetek közreínűkódéséVe|, nagy
izgaomrna készü|tÜnk aía, hogy a kü|ön.
böző időszakokban szo|gá|t katonákat,,egy
asz|alhoz üL|essüK,.

A katonasorcgyorsan fe oLdoita a kezdel
feszü|isége|' az egymássa addlg szóba seín
á |ó kaionák harnar egymásra ta|á|tak és
a Magyal Klrá|yi Honvédség, a [,,|agyaí Nép.
hadsereg és a nrost mál a l,4agyar Hon.
Védség kalonái gyorsan megismerkedtek'
Az eddig szemben á||ó katonatársak moso.
|yogva nyújtoliak egymásnak kezei és o|dol

tan mesé|lék a Íronl, vagy egy egy
nagy gyakor|at é|ményejt' N,4egta
|á|ták egymást az azonos haderő-
nemné|, fegyvernemnél szo gá|ók'
és rdgtön ludtak az e te t éVek, a tech-
n ka korszeÍűsödése el enére, szak'
mai d sku lzusokat Ío }tatn i' |\'4é yen
őízöm em ékemben az edd g át
szatra szemben á||ók egymás arcá
ra nroso|yl csa ó beszé|getéseit'

l,4a s azt gondolom, hogy a
BEoSZ löíténelének egyik Iegna
gyobb lette az Vo|t' hogya más más
dőszakban szolgá|ó kalonák közötl
képes Vol békétteremteni'

GALLó |sr"r'ÁN NY. Ezos'

S1ttturn 
",



Hetven éve hunyt e|vitéz Szurmay Sándor
Koszodzássa| egybekötött megem|ékezést
lartottak vitéz uzsoki báró szuÍmay sán.
dor Vezérezredes ha|álának he|Venedik
éVfordu ójaa|ka|mábó Budapesten, a Buda.
örsi Úti Petóíi sándor |aklanyában'

Az |\,4H Vitéz szuímay sándor Bldapesl
He|yőíség Dandár(tr/lH BHD) d íszkenjében
meglartotl megem|ékezésen isrneriették a
dandá| néVadójának é|etÚ|já|' E]hangzoil:
szurmay sándor 1860' december 19.én,
Boksánbányán szÜle|et|. 18a2'ben kato.
nai pá|yára |épell és szo|gá|atat a Lugosi 1a.
Honvéd zász|óa|jná| kezd|e meg' A LUdo.
vika Akadémia tisztképző éVío|yamainak
elvégzése után' 1884.ben hadnagyi Íend'
íokozatban csapa|tisz|i' maid segédtiszti
szo|gálato| |e|jesi|etl' 1887 és 1889 kÓzÖtl
e|Végezte a bécsicsászári és kirá|yi hadi'
lsko|á|' Az osárák-Magyar |\lonaÍchia nagy
étszárnú hadsefegében is hamaÍ ki|űn|
tehe|ségéVe|' ami Vezérkari beosz|áshoz
]U|tat|a' Azonban nemcsak i|t bizonyí|o|t:
osztat|an tiszte e|et vívott kiNagyváradon a
4' gya|ogezredné|' zász|óaljparancsnokként,
továbbá Nagykanizsán a 20' honvéd gya-
|ogezred parancsnokakénl ]s- Viiéz szur.
may sándort 1914 ok|óberében honvédel

mi ál|amlitkárrá nevez|ék ki'
majd novemberben harctéri
szo]gá atra je en|k€zet| és
átvei|e a 38' honvédhadosz.
tá|y parancsnokságá|' szur.
may had|es|e november|ó|
décember 5. g az Uzsoki.
hágóná| megá||itotta az orosz
betÖrést' Ezen |ettéér| a |eg.
magasabb katonai ki|Ün|e.
|ésben' a katonai l.4ária Teré.
zia.íend lovagkereszljében
részesÜ|1' továbbá Káro|y
kiftí|yló| megkap|a az 'uzso.
ki'' bárói rango|' 1917 Íebru'
áíában Káro|y kirá|y magyar
kirá|yi honVédeImi minisz|erré nevez|e ki'
1921.ben von!|t vissza az aktív szo|gá|al
ió|' és saját kö]|ségén |élrehoáa a szurrnay.
a|apot, amely a hadiárváka|és a háborÚ Íok.
kantjaittámogat|a' 1941.ben magyal kirá|y
Vezérezredessé épte||ék e|ó' Vitéz uzsok
báró szuÍmay sándoÍ nyuga]Ínazo1t magyar
kirá|yi VezéIezÍsdés 1945' március 26.án
hunyt e| Budapesten' A rendezvényen a
HonVédeImi |\,4inisztérium nevében koszo.
Íút he|yezet| e| Kun szabó |stván v€zérőr

nagy' a |áÍca társada|mi kapcso|alokért íe|e.
|ős he|yet|es á |am|i|kára' Va|amin|dr-Tó|h
Gerge|y százados' a HM Társada|miKap.
cso|atok és HáboÚs Kegye]eti Főosaáy |ár.
sadaIrni kapcsoIa|ok osz|á|yának íőiiszije'
Az lvH BHD parancsnok á||ornánya nevé.
ben Piros ot|ó ezÍedss' a dand* megbízotl
paÍancsnoka koszorÚzot|' A |ak|anya meg.
em ékezés e|őtt megkoszoruaák Vi|éz szuF
may sándor sírját a Fiumei ú|i sÍrkertben'

TAKAcs VMEN, FoÍT: szÁBT LA]os

Szinte hihetetlen

15 évesek
a régiók
1 990' íebruár 27.én. 1 8 egyesü etle|, és 2050
lagga| zász ót bon|ot| a Bajtáísi Egyesüleiek
országos szöVstsége (BEosZ)' e|ső e|nö
ke dl' s mon sándol a|áboÍnagy Vol' A|ig
lel| e néhány hónap. és máris egyje|entős
kihíVás e|ót| á||t a szerveze|' o|yan dontés
szÚ etetl' hogy méghaláÍozó szerepetVá
|a|a háÍom nagy kalonaiközösség (l,agyaÍ
KiÍá|yi Honvédség' Néphadse€g, |\/agyaÍ
Honvédség) közótt tény|egesen meg|évő
|eszü||ségek' néze|kLj|önbségeko|dásában'
enyhílésében. Ennek a nemes küldetésnek
egyik megha|ározó szín|ere áz 1992€s ba|a
lonkenesei kátonangmzédéki la|á|kozó vo|l'
Ezen az osomény€n 76 szervezet (601áÍ.
sada|mi, 9 ka|onai,4 |udományos, 3 egy.
házi) képviselotében m ntegy 1 80 kü dött Velt
Íésa' vagyis a2 akkoÍi l.étonatá€adaLorn egé.
szének képViséle|é m6gva|ósu|t'

A mú|ó napok' évék, aÍonlosabbná|íon
tosabb kihívásokban tóíténő meg|e]e|és
bizonysággá lelte' hogy a SzöVelség |é1e nem
egy''Íőnöki'' dönlési szeszé|ye' és nem js a
'yé|el|enek közrejálszásának szü|eménye',,

hanem a |agság és szérvezelek összeÍo
gásának' egy töÍténe|mi szÚkségszeÍűség
diKá||a he|yze| köveü(gzménye vo||. Ez a kÚ|
delésluda| érvényésül| a BEosz'nak a kóz
éÍdekében végzet| tuda|os szeÍepvá||a|á'
sában' a honvédség' kü|ónbóző lestÜ]et€i.
ben. a H['4 Érdekegyéz|ető Fórumában' az
országos |dősÜgyiTanácsban és máshazai
és nemzetkőz széÍv6zél6kb6n kifeilett levé
kenységében'

A BEosZ híÍének, ismsrlségének eÍő
södése' Vaamint a ki|éncvsnes éVek had
seÍ€gsze.vezésé' és áz á|andó á|omány
é|etkoÍi sajátosságai kövétkézlében meg
növekedeltnyugdÚas|élszám éÍeztetle hátá'
sát a BEoSz tagszervezeleinek és tagM.
gának gyarapodásában is' Az év|ized végé'
Íe, az ezÍedÍordu|óía a tag|é|szám máÍ kóze
|Ített a tízezeÍhez' a tagszgrveze|ek száma,
pedig a százhoz' Vi|ágossá vá|l, hogy ezt
a hata|mas, olszágos mél€|űíé duzzadt szer.
Vezelet az e|nókség' a vá|asaÍnány neín lud'
ja hatékonyan és operatÍVan iíányilani. EzéÍt
igényként íoga|mazódolt meg egy közbeeső
Vezelő szefuezel' tostÜ|gt |élrehozása' EÍÍe
aíe|adalra a közigazgatásban |étező íégi'
ókka hasonóságot mutató' az 6lnöléég és
a lagszeÍvezetek között összekölő kapocs.
kénl műkódő szeívezetrnutalkozolta|eg.
alka|ínasabbnak' Ezél( elószö| négy' majd
késóbb hél íégió jön |é|re. A 7 régió eseté.

ben keltő volt e|táó a po|gáÍi élettő| (az Észak'
magyaÍoEzági es az Eszak"a|Íóldi)' EÍdekes
m'ídon később (néhány év lnÚlva)' az á||am'
igazgalás is a BEosz.struhÚÍá kóVette' A
sz.'velség már a réglók kia|akításakoÍ tóre.
kedett aÍra, hogy ez a |es|tj|e| (az a|apve.
tően iIányíiási íunkciója e||enéÍe) megórizze
a civiI szeÍVezetekei js||emző dsmokatikus
Vonásokat. Ezérl a tagszgÍVézetek máguk
Vá asaoMk meg. hogy mé|yik légióhoz kíVán
naktaÍ|ozn (|ermésze|esen acé|szeúséga
kÖzigaz galási rendszeíhez va|ó igazodást
tartotia |ogikusnak)' a régióVezetóket' p€dig
nem az e|nókség (Vá|asz|mány Vagy köz
gyű|es) nevez|e ki (i||efu€ vá|aMolla)' hanem
a régjó tagszervezetein€k képvise|ói vá|asz.
loflák meg. l/áíe|ő| az opeía|ivi|ás iÍányá'
ba mutatofi az a koÍÚ|mény' hogy a Égiók.
nak nem vo|t v€ze|ósége' a |e|adatok az
e|nökség és a Íégióú|ésékgÓ á régiók á|ta|
meg|oga|mazottak, e határczoflak szeíjnt á||.
lak össze' Vo|t ugyan kezdeményezés a
régjó'Vezetőteslü et megváasaásáía' de ez
nem Vá|t á|ta|ános gyako a|tá'

Amia légiók konkíél kiaaku ásál l|eti'
1999 ószén a BEoSZ e|ntkségg 4 régió
(Közép-magyaroÍszági. Dé.a|íö|di' Közép.
dunánlú|i és a Dé|'dunántÚ|i) megaIakÍ1á.
sára let1 iavas|alol. Ezek a tisztségviseők
már az oKóbeí 15_17.én megtaí|ot| V|||' kalo-
nanemzedéki la|á|kozón ie|en Vo|tak' Az
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elnökség iavas|atot a SzöVelség közgyűé.
se határczatban, 2000. máÍc |s 24 25.i Ü é.
sén erősitene íneg' A B Eosz további szer
Vezet] gyarapodása és a lé9ók működésé
Ve|kapcso alban szerzetl kedvezó tapasz
la|alok nyomán' 2002.ben ú]abb háíom Íé9 ó
(Eszak.a|Íö|d, Eszak.magyaroÍszági' Nyu
galdunántÚ|i) a|aku|l nreg' Je|en|eg is eza7
régiós rendszerműködik' Az e|mú| évek gya.
kor aiában Ío|yamatosan iavu t az e|nökség
és a iaqság közön dönléshozata|i ,,ménék
aÍány',, és adÖniésekob]eKlvitása, atagság
korreki táékoziaiása, a sajátos, he|yiiníor.
mációk megb ízhaió álam ása' a középsz n
tű' lé|ség érdekképv se el eíősödése, Vaa
mini a szemé|y tapasztaalok éstechnika
|etéte|ek bőVü|ése'

Az e|r.Ú t éVek során a |ég ókka kapcso.
la|ban ado|ogteímészeténé |ogva, sok ked.
Vező és kedvezőt en Vé emény se hangzoit'
Egyesekame |e|t'kaÍdoskodlak,'' hogyszűn
jenek meg' mert'bonyo ítjákaVezetés ío|ya
malol'', |\'4ások épp e|enkező eg étjogo
su lságukal hangsúyozták, mlve|az e nök
ség máI rég a''cs]||agokban'']árna' haa régi
ók nem iérítették Vo na a he]yes jrányba.

Mondták' hogy ők azok, ak k szer.tóiszem
ben, ''é eiköze ben Vannak' ezélr a gyakoí|at
levegóiéVeIielÍiikaz''irodák IeVegőjél,,, az
épp aktuá|is tenniva|ók iránt] érdek ődés fe|
ke|léséVe| képesek arra hogy eÍősítsék a |e|
ső Vezetés gyakoíatának tarta mi és mód
szerbe ie emei i '  Nos,  akárhogyan is  van'
az ké|ségle enÜ igaz, hogy a íéq ók ''Íe

nóttkoÍba', iéplek, AVita a,,enni Vagy nem
|enni,, kérdésében, nrirrdenÍé|eképpen a rend.
szer műkodóképességét íninósíti, hiszen
nehéz o|yasVaIamirő| Vé enrényl mondani

A BEosZ kü Önbözótestü ele ben, sz-.r
Veiben (ígya rég ókban is) anyagi e||enszo|
gá taiás né|kÜ| ( gazi ,'c Vi]kénl,,) tevékeny
kednek atisztségvseők' l/]unkájukai az a
lirekvés hat]a át, hogy a szöVetségel és
an nak tagszervezetelt társada miIag hasz
nos, éÍlékes, a lagság érdek ódéséhez köze
á||ó, Vonzó Íe|adaiok, prograínokje emez
zék ameynek meghatarozó e eme aBEoSZ
|o dra]z ag és étszám |ag s nagy kiterje
désű szervezet egységeiben nreg|éVő egyült
műkÖdés éstapaszta|alcsere.szezési |ehe
lőség.

A régiók immáron iöbb éVeÍoyó munká.
]ának még akár nagy Vona akban tö.énő álte.
k ntése is i|yen szűkÍe szabott keretek közótt
ehetel|en Vá a|kozás' A mostani ju bi|eurn
a|kaom Vszoni o|yan |ehetóség az em é
kezésre, a régiókka kapcso|atosgondo atok
és azok munkatársa nakmegidézéséÍe, amt

k Íelhaszná|ni azza a cé||a|' hogyajöVó.
ben ez a tevékenység is foyamatos meg.
Ú]hodás kózepetie' kÖznege égedésre fo y.
jék |oVább'

FEKfiE |slr'ÁN NY' EzDs'
FEGOVEZETO
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E|ső kézbő|

A katonai é|etpá|yamode|lrő|
2015 áprIisában a Ba|assi Bá|int Ba]iárs Egyesú|etnyugá||ományú
katoná nak a sereg iránl érdek|ődő iagjainagy ígye|emíne| ha]
galták Végig Zsjga Tamás ezÍedes, nregbízolt VK szemé|yzeii
csoporlíőnök Vetített képes e|őadását a katonai é elpá|ya és a
hozzá kapcso|ódó ] eiményrendszeí töíVény]avas at. e|óleliesz
lés |ényegéró ' A résztvéVók ott szembesÜhek azza|, hogy ez a
kéldésköí már konká lÖrvényhozás] Íáz sban Van, Számunkra igen
érlékes iníormáció Vo|i hogy egy átÍogó Va]amennylkatona éet
pá|yára' Vertiká s, valamini horizoniá is éetÚtÍa klteriedő aapdo'

kumentumot letl Ie a VK szenré|yügyj
csoporifőnöksége a iörvénya|kolók asz.
la áÍa' Az e|őadásbó nregérreü k, hogy
a iöruényjavas|aiot benyÚitó HonVéde|.
m] N,4 nisziérium |onlos e|emnek tartja
a meg éVő ]Uttatások mególzését' s
azoknaka báz sán tönénő továbbíei]eszlését a szeÍzódéses kato.
nák iÖVede|m Viszonyainak ]e entős nöVe|éséVe , iovábbá az a|lisz.
l és tisajkar iÖVedelmi Vlszonva nak is haláÍozott díeÍenciáását

Úgy, lrogy az ailisztek fizetése js ie entősebber
fog eme]kedni' Jó Vo|t ha ani hogy ez a bérezési
rendszermár20]5'iú|ius e sejéveI be|éphei a kato.
náink é eiébe' Az e|őadás soÍán szembesü|iünk
azza is, hogy még lovábbi á|ta|ános és arányos
bérnÖVekedés köVeti azez éV béfiej|eszlést. egé.
szen201g.ig,Valamnta' s, hogya m;nőség Vzs
gákat kÖVetóen - Va|aínennyiíendfokozat kale
górában-lehetóség |eszmég négyéVente Ún' hori'
zontá|s jöVede|emenre|ésre s' Sz mpa|ikus Vo|i
számunkra az is' hogy a töfuényjavasat konkrei'
zá|ja az a api||etnrény ' a honvédségiszo gá|atidíi,
az i||e|ménypót|ék és a tejesitÍnényaÍányos jutta
tás konkréi iarta mát is'

VÁMos JÁNos
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Megál|apodtak az il|etményen kívü|i juttatásokról
A honvédségi do|gozik caÍe-
teria.juttatásairó| írt a|á meg.
álIapodást Hende Csaba hon-
Véde|mi miniszter a honvéde|-
mi érdekképviseIeti szerveze-
tek e|nökeive|'
A megá||apodás az i||etményen kívü|i
juttalások tékintetében többék között
kiterjed a m un kába járási költségek 50
száza|ékos kompénzá|ására, i |étve az
ErzsébelutaIVányok rendszéréle' Az
isko|aköte|es gyermeket neve ó hon'
védségi doIgozók továbbra is jogosul
lak lanéVind ítási hozzájáíu|ásra (24 500
íorinl)ésnéVe|ésitámogatásla(23 190
foíint)' va|amint havi 1o00 Ío nl össze.
gú bankszámla'hozzájáíu|ásra' A hiva'
tásos' szeÍződéses kalonák és közal
kaImazottak önkéntes nyugdíjpénzlári
és önkén1es egészségpén21ári mun-
ká|talói hozzájáruLásban részesü|nek
201s'ben is. A tárca évi egy a|ka|om.

maLaközalka mazottak Íészéle 70 000
joíintösszégbén íuházati kö|tsé91érí-
lést biáosít' és megá||apodtak a kato-
nai fuhíiali i||etmények éVes ósszegérő|
ts_

A2 a|áírás után Hende csaba e|mond.
ta: a honvédeImi tárca rendkíVÜ|fon.
tosnaktar|ja a katonák és a honvédségi
doIgozók é|etkörü|ményeinek jaVitását'

Az országgyú|és ápri|is középén don.
löt| a katonák i||etményének eme|ésé.
Íő|, ame|ynek eredményekénl idén
augusaustó| át|agosan 30 száza|ékkaI
nó a katonák i||etménye. ame|y ez köve.
tően _201g'ig événte újabb 5.5 szá.
zalékkaIemeIkedik'

HONVEDELEM.HLJ
FoTó: KFAszNA|.NEHFEBEczKY Í\lÁFIA

Kisvonatta| Szúnyogvárig
A MaÍca|i Baj|ársi EgyesÜ|el Dalárdája
hagyományosan l,,|esztegnyőn köszön'
tötle május l.jét' AszeíVezők szines, Vá|'
tozalos p|ogramokat á| itotlak össze és
Várták a he]yieket' Va|am nt az ide |áto.
galó Vendégekel' A .lúesztegnyői Erdel
Vasú| Napja - ]\íAJÁL|S .. hivata|os pÍog.
íamja Úira 10.30.kor kezdódötl az ünne.
pi köszön|őkkel' E|őször Kövesdiné Panyi
Anlónia a|po|gáÍmesleí' főszeívezó' majd'
Zi|ahi.szabó Bence' a SEFAG zít' Vasúl.
Üzem Veze|ője, később Nagy László Péter

poIgáímesteí köszöntötte aieIen]éVóket'
Ezulán szabó JózseÍ [,4ÁV íőtanácsos
köve|kezstt' majd Ga|ambos Ferenc' mesz.
legnyó p|ébános rÍegá|dotta a je|enLéVókel
és a kisvasúl szere|vényeit' A ku|tuÍá|is pÍog-
ram solán a Bailársi Da|áÍda egy vidám
kalonada|csokíol adott e|ő' cilera" és haÍ.
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monika kísérette|' A ínesnegnyői temelő.
ben megemlékezés Vo|t a ||' Vi|ágháborÚ lriá.
niéVekben hősi ha|á|t haLt 16 tűzszerész
katonáró|' A 2008.ban fe|á||ított em|ékiáb.
|áná|- a Himnusz e]ének]ése Uián_Nagy
Lász|ó Péier pogármester és csurgó Atti.
|aezredes, az IVIH 1' HonvédTűzszerész és
Had hajós Ezred parancsnoka em|ékezett
az e|esettekíe és idézle íe| az akkoÍl ese.
ményekei' A he|y! p|ébános áta]Vezeieti
kÖzÓs ]mádságoi köVeiően koszoÍút helye.
zeite a te|epÜ|és po]gámes|ere' a iűz'
szeÍészezred parancsnoka' a he|yi poigá.
óI egyesÜ|et, a Honi Hagyonányőző Egye.
sÜ|e| képviseője' a Marca|iBajtársi Egye.
sü|ei e nÖke és a mesztegnyői lakosok'
A megem|ékezés| a szózat e|ének|ése
zárta' KÖzben az erdei kisvasútá jomásán

Ío|ytatódoti a ku||UÍá is pÍogram' A ['4aF
ca iHárom Tenor s|ágeleiU|án, a Ba|aton
[,4&K íúVószenekaÍ hangU|atos zenesámai,
majd a lvlarca|i l,4arcato Ü|ősegyüttes |én.
dü etes produkc]ója kÖVetkeze|t. EzU|án a
he|yi, honi hagyományőrzőkszórakoz1at|ák
a kózönségei' maid',BUL|s TAVAszKo.
szÖNTÉs' ósz Gabriel|a zenés, szóra.
koztaió Összeál ítasa következeti' A nrajá'
Iison egész napos progÍamok|avánák az
érdekődőkei' TÚÍavezeiés|, madármegÍi.

gyeést, kirándu|ást' ]álékos'
csa|ád] sportveté kedőt, fóző-
Versenyl' í]ászbemutalót taF
toltak, de óíánként indut a
Íneszlegnyó á||omásÍó a kis
Vonat Szunyogvárig és Vissza'
Egész napos büÍészoIgá|la
tássa| és nagyon Ílnom, ahe|yi'
ek áta| összeá |ilolt ebédde|
Várlák az lde átogalókat' Sze'
Íencséíe az idó is kitaílotl' kicsik
és nagyok is meglalá|lák az
éídek|ódésüknek megÍeIe|ő
programotl

KŐRos ANoRÁs

Megszűnt a hadiÍogság
Helven éVe' hogy az Ideig|enes Nemzeti
KoÍmány' 1945' máÍcius 4'én e|ső had.
oszta yként, a debreceni honvédkeü|€t i€Íü
letén megalakítolta a 6' honvéd gya|og.
hadosziá|yt' Dé|e|őtt a SzöVetséges E |e.
nőrző Bizottság megbízottja a PaviLon (ma
Bocskai) |ak|anya hadiíog|yait ünnepi gyű.
ésen adta át a honvéde|mi miniszter meg.
bízottjának' széke]y Lász|ó ezÍedes, a had
osaá y paíancsnoka beje|entette| ,'A Vörös
Hadseíeg főpaíancsnoksága' a hadiÍo.

go y|áboÍ| a mai napon átadta a magyaÍ kor.
mánynak' A kormány meqbízásábó|' mini a
6. honvédhadosztá|y parancsnoka' a Iak'
lanyát ezenne átveszem ' A mai nappa] baj'
|ársaim hadiíogsága megszűnt.,' Ezt kÖVe'
tően örÖmÍva|gás nyomlae a palancsnok
szavaii' majd nyo|cezer embeÍéneke|e e]
a Himnuszt| l'{ajoÍos Lász|ó ny' ezredes'
a Magyar E||ená||ók és Anlifasisáák szó'
Velsége megyei e|nökének mé|lató szavai
után koszoíút he|yeaünk e| a ]aktanya fa|án

|éVő em éktáb án' l\lajoÍos ezredes ba].
tarssal koszorú| he|yezett e| cziberc ry' a|ez.
redes bajláÍs' a 6' gya|oghadosztá|y Voll
katonája' A Bocskai |stván Bajiársi Egye.
sü|et részéÍő| koszorÚ| he|yezetl e|:szar
kaJános ny' ezredes' e|nök és Kiss csa.
ba ny' százados, titkár'

A megem]ékezés a l'{agyar Takarodó
magasztos da||amáva| ér| Véget'

szÁuKÁ JÁNos NY- EzuEDEs
ELNÖK
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Néhány gondo|at a Szövetség új A|apszabá|yáró|
Nem kÖnnyű fe|adateé á|líto1la Ba]társiHiÍlé
vé| szerkesaőb 2ottsága, amikoÍ é c kk irásá€ fe|
kért A szovetség ú] Aapszabá|ya sokgTndÓ
kodás és sok munká éÍedmé.ye Áz e|nókség á|ta|
a je|ú vizsgá|atE k je ólt munkab zoltság e ólt kéi
ehelóségá|t a |ehető | €qkevesebb módosílás
sa| mégfé|é|ni a ]ogszábá y eLőirásoknakVagy
szerké2etébénéstada|mában skoEzerűsi1enia
szóvégél h kózben eső he|yen 1ermészelesen
az Ú] ]ogszabá]yoknak Va|ó megÍee|és maÍadl'
A murkab]zottság - lpacs Józsei ügwezéló e nök
vezetéséVe| 'az U1óbbi mégo dás me] e1t dóntön,
szerinlem hé|yesén' Ugyanjs á 2003' éViA|ap
szabáLyzatjé entős részben a koÍábbiakía épü|t
és mál megéreí a szeÍkezei megúju|ásra]s.

E|ó]járóban szerehém |és2ógezn ho9y bár
acime s megvá|lozolt A ápszabá|yzatbó|A|áp
szabá|y ett ászóVetség Új ,A]ko1mánya'néfr
Vá to2tát|a meg á 25 éwe eze]őlt |efek1etelt e|V
a apÓkal és cé|k]|űzésekel] A vá lozások solában,
az egyszerűsé g ke&éé ri e őszór a szeÍkezet e e'
mekel lek n1sijk ál Korábban Vo|takcim né|kÜ|
je]ezeték, tóbb fejézet is íogla|kozrlt egy 1émá.
Va]slb' Az Újszerkezet a]ap]aban megladva
a beváLt sorendei- áliekinlhelóbb |etl heyük'
re kerü|1ek a do|gok (p ' a koÍábban égy paÍa
graÍuson belÜl 1árgya t szavazás és határo2át
képésség m ndéntestÜ etné| még]e|en]k az ádotl
szefoezeti e|ém mÚkódéséré vona1kozóan) Az
á1széÍkesztés teÍhészetes kóVelkezményekénl
akoÍább beszúÍásokm]ali',kényszerszámozás,
{p|':]0'5 és 11's kózón a 1o/As) is megszűnt,
A |arla|mjVáhozások átlek n1ése kics t bonyo|u.
tabb|eladal Adotl vo 1az egyesÜlés jogÍó a kiz.
lrasznú ]ogá ]ásró|' va|aminl a c V I szeru€zeték
műkódésérő| és lámogalásáró| szó|Ó 2011' éVi
clxxv lóeény, Iefue a 11/2012, ( |'29')K|M
rendelét 41' mé|Lék|ete, mey meghatá|Tzza az
egyesÜ etek a|ápszábá yánák ada1larla|má1
Ugya.ákkola2014 ápÍ |is 30-a] kÜ|dóígyű és idő.
pontjában már halá|yba épett a Po|gárl Tör
vénykónwró szó|ó 2013 éV V'töfoény,igyannák
s m]ndenben még ké|en jé e n], Ennek hegfe.
e|óen az |'íéjézétben pontositásra ke.Ütek az
a|apadalok (múkÓdéS teÍü ei pecsá i||efue a meg.
ie|e|ő 1óryény h]valkozáso k) ' |de ke rült át (a koráb.
bj Asz Véqéró|) a éqyii'thÚkódés |ehelőségének
kmondásals'A ' fe]ezelbén ósszéVTnásÍá keíÚ|
tek á |agokrá vTna1kozó koÍábban kél |ejezel.

ben tárgyat s2abáyok MiVe á tófuény heg'
hátáÍoztá á civ]| szefoézet |Tga mát (cVi szer
Vézet á cV]lálsaság' a MagyaÍországon nyil.
Ván la r l ásbaVe| iegyesü le l .apánk ivéleéVe,
Va|am nl az a|apítvány), módositani ke |ett és
az a|apilványok mint|ágságga .em lende'
kézó széNez€lek k kerú|tek a szóVetség a|ap.
tagszeryezeiei kózü' Néhány ponlositás tónénl
a tagságiviszony ke etkezése és megs2iinésé
tekinle1éb€n (n ncs Válaszhányi dóntés, pártÓ ó
tagVá|aásajrásban a kÜ dótgyű és kizáró hati'
rozata é|en íé|ébbezésnekhé ye i ics) Aljsz'
te]etbeitagokkózu kikerü|lalermészeiessze.
mé|y' mell szóVetség esetében a civl|loruény

A ||' íéjezet a szóVetség szefuezet ie épílé'
sélóLszó| LéTyegivá||ozás aVá asamáry meg.
szúnése' hjszer éven1e kdte ezóen Van kü|dolt
qyű és' Meghalározásra kerü|1a kiidöngyűés
osszeléte|e és a szavazati jog: a kÜ|döltgyű ést
a laqszeve2elék laggyii]ésé. megvá asztotl kü|
dönéi (iagszéfoézetenkén1 egy íŐ) és az ehókség
alkolla Szavazall joggal renclelkeznek: az alap
|agszewezetek kü di1te és az élnókség, tanác
kozás ]ogga vésznék részt ápárloó és liszle
élbe|itagszeNé2etekkÚ|dóttéj'Tanácskozás]]ogú
Íészlvevő a kü dóttgyű ésnek a Fe úgye|ő B zo1t'
ság' az Úgyv Vők' a Tanácsadi Teslü|ei képv se ő

Megvállozon a e nÓkség ó$zetélé é. és ]é|en
lósen ponlosodlakafe]adatá megje|énte''ope.
Íativ e nökség.. azénókség kÚdóltgyű|és á|ta
kózvet|enú megváLaszlotl része, ame|ykél,le]
jes'e|nókséq ü|és közolt gyakoÍoja a jogokát'
N4éqhatáÍozásra kerÜ|1ék á Vezetó szeÍVékbe
Vá ózhatógig kóVété ményei: á szóve1ség Veze'
ló szeNe be Vá ászhá1ó a szóvetség Va amey
a|á p 1agszeruezelé ne k |agykorú bünÍel|en elő.
é|e1ű' magyar ál ampo gáÍ |ag]a, akimegÍelé|a
P1k' vezető lisztségvse óve|szemben kóVete]
ményekÍé és k záró okTkÍa VTnátkTzó rcnde k'".
zésé nek és a szÖVetsé 9 cé|kitűzéseir ek és a|ap.
szabá|yának e|Ío gadásá n tú vá||a ja az azok kép
vise eiéve jáÍó tevékenységel s

UjÖnáló paraqraiusba kéri]|lek áz é|nókség
mtnkájá1segitó Ügyv Vők jog]képvséLő' mun.
kavá||aó.tszteLelbe| enók,AÍégiókÍne|e1tmeg.
je]entek a1agszóVetségekÍevonaikozó szabáiyok
is, megma|adlaz e Vi|ehelősége alagozatok.

bizoltságok |élrehozásának' A Taná.sadó Tes
lü|elrek csak a vezetii keÍü|nek a kfi|döngyi]|és
á|1a| meqváaszlásra' Az E]|énórző BizÓttság
he yét Fe|Ügyé]ő B]zotlság e1t és ] elen1őse| po n.

Aszivetséq qazdákodásaóná| ólV Íé]ezelet

Az V' íe]ézet tartá|mázza az egyéb rende.
kezéseket' ]de kérn|tek a szÓve|ség me9s2Ű.
.éséVe kapcsoalos szabáyok és a 2áró ren

A |eNezei vég egesiléséhez jé|éntósen hoz
zájárL|t' hogy a tava|y ápÍiis kÜ dÓttgyű ésl €lóÉ
lénó ié|készü és dőszakába.lÓbb észrevélet
kápot1a m!nkabizoíság a kkübón teryezetré
vonalkozóan i |etve kél bajiársunk.ak kószón
helóen megismerhexük az aaps2ábá|y 1efue.
zéli]ketkorábban é|!|asilóbíló Végzésl igymé9
lovább |ehe|őség Vot a norhaszóVeg ponlo.

A 2014 áprii5 30.a kü|diígyű|és egyhangú
szavazássa| e]joqadla a be1er]esz1elt módosj
lásokat és az egységes széÍkezetbe |og|a l A|a p.
szabá|y't, A FőválosiTÓfuényszék20]4 auqusz.
lus 12'én ke]| véqzése az a apszabá|y,t négy ponl
ban pontositani Íende|le ie|Vénni aVezető tszl
ségvls€ ók nevét, akcimé| a FB tagjainak .éVét'
akcimét a lag k 2árásáná| b zlTsitani á véde-
kezés |ehélőségét tTvábbá az e|nókségné| is sza.
bá yTznia hatáÍoza|képessé9et' A végzésnek
megie e|óen módosílotl Aapszabál!,1a szovél
ség rerdkivÜli kii|dóttgyÚ]ése 2014' novémbel 19
én eíogadta A FóVárTsi Tóruényszék az ismé.
lé tén bétér]esz1eli a apszabá|Í a 2015' márci'
Us hó 9 napjár k adoli 13'Pk'62 072]199a|32' szá
mú VégzéséVe|, 20] 4 november 1 9 éi halá| ya ia
20]4' ápri| s 30'ai módosílásokra kitéÍjedőén is)
]óVáhag!,la, Az Új A|apszábá y hatá|ybaépésé.
vé|egyidéjÚ|eg á 2008, május06.ár e]1ogado|t

a mága dejében nagyon koEzerűnekszámi
ló - koÉbbi a|apszabá y hatályát Vésáetlé'

osszességében úgy gondoLom' hTgy |e épi.
lésében |o9ikÚsabb' szóVegezéséber az új jog.
s2ábáLyokhÓz va ó gazitáson túimenően pon.
losabb |eí a szóVetséq ú] Aapszabá|ya Ránk
''csak' az maradt' hogy ennekszé| emébencse

MÁG@s zoLTÁN NY E2FEDES
AMLrN$BzofiSAGTAGJA

Pápán a Balassijárt
A Ba|ass Bálint BajtáÍs] EgyesÚ|et1ág]ai á mi.ap PápáÍa ]álogatlak' hogy meg.

ismérked]enek a dunánlú]i Ie épi]]és ém éke]Vé|, kivá tképp a katona] hagyomá'
nyokka,FogadiákóketapápábázisrépÜótélén'aho|tájékoztalástkap|akaza|a.
kua1múhjáró és jéenéÍő|. megték ntették a repÚ ó1é mÚzeufrol' ]ár|ak az
eqykhangában s átlak égy |eszá |ó c 17 ésÍepij|őgépélis, EzÚ1ána pápa be|
vá.ossa smerkedlek, áho Kérecsé.yjzo lán ónkTrmányzáti képv se ó a Válos
gazdag tÖnéne mé1mesé1e e|számukra, Városnéző séta kerélébén ká aÚzT Va
ókel Meg|ekirtet|ékamegúju1 Fóterel kívij ró azLqyan6akmegszépi]|l. hama
rosan kapuil nyi1ó EsleÍházy.kaslélí, ]áiÍak a Nagylempomban, ame|y MaU|
bénsch lreskóiva kLjlÓnósen ]enyŰgóz|e a tagokat. Ezen a he|yszinen az eqye
sÜ|e1 dá csopoíjá e|énéke te az AV'é Mariá1 VésÚ a kas1é|y e|ótiiPelőíi.szo.
borná| Kerécsény zo|tán Peiőj pápai kólódéséttag|a|ó szava]l kóvelően rÖVld
íőhajlássá kos2TÍÚl he|yezleké az egykol baka.diák |iszie etére ]Vin1azl az
egyésüel é|nókétó,szekeÍes |stván ny, dandártáboÍnoktó| meqludiuk, egye'
süetÚk qyakran smerkedika2 országga|. nagy j gyé|mél ioldilanak atór1éne|.
mjés a honvédeIemhez íÚződő évfordU|ókÍa. hires szeméiyékle, de a kóze|'
mÚ|ttórlénése re vagy a honvédségge kapcso|alos ak1uá is kérdésekre is'
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Szociá|is munka, tervszerűség, kezdeményezés
A szociális levékenység' szoclá|is he|yzet
az érdekvédelrni munkáVa| szolosan össze.
íüggő kérdések' még s más szenrüVegge|
ke|| nézniőket' hiszen ez esetben azokra
atényeken a apu|óé elhe|yzel'Akre ke||gon.
do nunk, Íne|yek a napi ínegéjhetés' azé|el.
köíü|Ínények és a nem Várt eseínények
során merü|nek fe. Kü|önösen azok es'o.
tében fontos kéÍdések' akik már nern Vagy
még nem képesek a körÜ|mények Vá||oz.
tatására, az egyénl mego|dások keresé.
sére, így érte|emszerűen a |egidősebb és
IegÍiata|abb koíosztály száínára.

A BEoSZ ]992'ben egyik kezdeménye.
zője és a|apítója Vo|l az akkori éÍdeke.
gyeztelő íóíumnak, és ez meghatározó]a
ie|en|eg] he|yzelének is' A Hll.me kötöti
hosszú táVú rnegá|apodása b]zlosít]a az
érdekvédelmi fe|adatok kölében Va|ó sze.
repvá||a|ását, a javasIatléteIi és Vé|emé.
nyezési jogát, részvéle|él a z éídekegyez.
tetésíórumain (HÉF, |T, TVB' Szociá|po l.
tikai Közalapíivány kuÍatóriuma)' Ezeken
afórumokon a SzöVelség lgyekszik a |eg.
jobb szakeínbeÍek munkájál és tudását
igénybeVenni, amiazéníontos' mertaszak.
maiság segíti a hatékonyságot. Szolosan
idetar|ozik és igen Íonlos |ehelőség a jogi
szabá yozás vé|eményezésének, iIletve a
javas attéte|nek a |ehelősége, íne yet érez.
hetően haszná is a SzöVetség. A munka.
kapcso|atok me||ett eImondható' hogy igen
jók a szemé yes kapcso|atok és aíe]me.
ÍÜlő ügyekben temészetes a segítség.
nyújiás' A Íégiók éves beszámo óibó| kitű.
nik, hogyszinte m nden légióban jó a kap.
cso|at atagegyesü|€tek és az éldekvéde.
m] irodák munkatálsai kőzött, kü|önösen
a kegye|eli tovékenység és a |átogatások
soÍán' A tagszeÍVezetek lóbb mint 60%.a
IendeLkezik egyedi megá| apodássa, ami
megaapozza a közós munkái' |V|iaz, ami
miat| a kéÍdésse| mégis idórő] idóre íog|a|'
kozni ke|l? Véleményem szeÍint a Íe|ké.
szü|és' a tervszeÍűség és a kezdeménye.

A szociá is és érdekvédeImi levékenység
egyikfontos e|emeazadalgyűjiés' az isme'
retek megszerzése és íedo|gozása' hogy
oyan szerné]yek lÍányában ]s |oÍténhes.
senekcé|irányos ]épések' ak k akáraláVoI
ság miali' akár más okbó|' de táVo marad.
nak a közösségektő|. csak néhány a lehe'
iőségek kózÜl' az egyre idősebb koÍÚak'
a rokkant Vagy te|jes árvák, a csakozve-
gyinyugdíjbó|é|ők eseiében' de íe Veiőd'
het a nyugdíazás kü önbÖző időszakaiban
érjntettek kérdése' Tudomásom szeÍint a
nyugá||ományúak kölében szoc o ógiai ie .
méIés a 2000'es éVek második fe|ében

kés2Ü|t egy reprezentatÍV kör rnegkérde.
zéséVe|' Tudom, hogy a2 érdekvéde]mi iro.
dák éVenie iöbb száz kérdőíVet kü|denek
ki és ezekÍe dolgozása-amennyiben Visz.
szaélkeznek- már adhat iámponio| mun.
ká]ukhoz' He yzeténéke ésre ad |ehetősé.
getaz éVes és egyedi sial]sztikák készÍté'
se is' llive|korábban ezek összeá]Lításá.
ban' Vagy kigondo|ásában nraganr is részt
ve|tern, mondhaiorn, hogy számos o|yan
kérdésbonco gatására adott a|ka|mat' ame.
yek később jogszabá yi e|őkészí|éshez vagy
más munkaío|yarnalhoz igen ió haszno.
síthatoak Vo|tak'

Fontosnak tartom a táiékoaatást' Az érjn.
teitek több irányból is kaphatnak iníormá.
cló|, és ebben ternrészeiesen a szakmai
szerveknek e|sőd|eges szerepÜk Van' hiszen
aÍény|eges és Vég|eges megoldások |ehe.
lóségét a szabályok biztosíliák' Viszontfu d.
nunk ke |' hogy a közösségek (nyugá||o.
mányú.szefuezetek és a |akókömyezel) sze.
repe egyre]obban nöVekszik. KedvenciöÍ.
iénetern, hogym kor kezdő Vo|tam a nyug.
dÍj.rnegá |apítás teíÜ|eién, az akkoriosz.
lá|yvezető arratanitott, hogy ma]d Íneg|á.
loín, hogyegy.egy nagyobb ünnep ulán m]n'
dig ínegélénkü| az érdek|ődó eVél|orgalom'
Ennek gen egyszeÍű oka Vo|l' amikor össze.
jötla csa|ád' a beszé|getések során gyak.
ran Vetódöi fe| o|yan tór1énet' rne|yei más'
Va|akl ls magára Vett és azonna| ka1e az
á|la|a iogosnak vé t (nrástó| ha|]o|t) e |á.
lásl. lVa sincs ez másképp' csak érezhe.
tően kibőVü|tek a források' Az idóskoÍúak
iíányában az b zlos' hogy ma is a ]egha.
lékonyabb az ííolt anyag és a,'le|eíonos''
segÍtség' Az Írotl anyagok sorában nagyon
íonlos és hasznos szerepel tö|l be a Bajtarsl
Híí|evé|. Sajnos azl s tudjuk' hogy az írott
anyag e|jut1atása éppen a ,,|álha1at|anok'L
hoz a |egnehezebb' Jómagam élve a ma
eszköz1áláVal inteínelen Végezteín néíni
t4ékozódást az MH HKNYP' a Szociálpo.
Iilikai Köza|apílvány és a BEoSZhonlapián.
Sajnos azÍ keIl, hogy mond]am, hogybőVen
Van mit javítani a he|yzeten. A HKNYP o|da.
|án a ,'kegyé|eti,' rész üres, az egyéb inÍo.
mációkis azegyébkéntnagyonjó 'obs.
ios,' k advány közzéléle|ébő| kereshetók,
azonban nem1ú|szemb€lűnő heLyen' AKöz.
a|apílvány |apján bóVen Vo|lin|ormácó a
segé|yezésíó|' de az meg|epelt, hogy p|'
a BEosZ a támogatók közötl nem is sze.
Í€pe|' A BEosZ hon|apja mentségünkre
|egysn mondva mosl ett áta|akítva és a
hon|ap keze ője nyitotl az úi gondo|atok kivi'
te|ezéséíe' így 1ehát rajtunk mú|ik, hogyan
ttldjuk a tájékoztatásl bőVíteni'

A szociá|is rnunka terü etén a BEosz.nak

nem csakabban |álom a szerepét' hogya
tagszervezetekel mozgósÍtsa' hanem hogy
a HÉF lagjaként a szociá|is Íe|mérések kez
deményezője' az adatok éÍléke éséVeLakáÍ
cé|irányos íe]adaiok Vá|a ója egyen' Ehhez
szükséq esne k tartom a szakmaiszerve.
zetekke (kü|önösen a llH HKNYP) meg.
]éVő és koÍábban jó működó munkakap
csoLatok nap szinten iörténó Íejesztését,
ame|y bizonyára e őseg íiené az utóbbj idő
ben egyre gyakrabban Íe|Vetődő adatke
zelési kérdések pÍob émájának mego dásái
s' Fontosnak tartanám. a kü|önbÖző Íóru.
mok résztvevóive Íendszeres ta|á kozó meg.
szervezéséi, ]egyen ez aká baÍati beszé
getés Íonna' med ezze ekeÍú|hetővévá
nának a párhuzamosságok és m ndenkép
pen növe|né a haiékonyabb |e||épés |ehe
tőségét.

VégezetÚ|egy qondo a| '  mind a tárca,
m nd saját magunk iÍányába' Ahollaklsz.
iele|e, a katona hósÖk em|ékének emlék.
he|yeinek ápo ása, az éVrő| éVre meqadott
kegye|et tisáe|etre mé|tó munk4a nem póto .
ja az élőkke| való tÓrődést' A szÓVelségnek
nagyon fon|os megmu|a|nj mind az aktíV
á||ornánynak mind pedig a társada|mi kÖF
nyeze| számára' hogy Van egy oyan szeF
Vezet' ameyfeVá||a|ja és készen á||aÍÍa'
hogy a gondoskodásnak ezi a foÍmáját is
Végezze' A maÍiala|ja számára a kalonai
é|ei' a kaionahagyományok legjobb átadói
azok|ehetnek' akkáié|ték' m€gé||éka kalo'
naé|ményekjó és rcssz ízéi egyaránl' Az
é|mények átadásában ma az a korosztá|y
van soron' akinek egy szigo Íendben az
á landó készen|ét sú|yáVa majd afees|e-
gessé Vá|ás érzéséve| és az új ulak kele.
séséVeI ke||ett szembenéznie. Ahhoz' hogy
ezekaVolt katonák ne keseÍű csa|ódása.
]kba burko|ózzanak, hanem ]ó szíWe|
beszéljenek- mesé|jenek pá|yájUkró]'
a2 is ke||' hogy igenis ]ássák' ésÍő eg éÍez
zék a gondoskodásl és Íigye|mel'

SZÍANó ZsUzsANNA
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Bajtársi ta|á|koző N agykan i zsán
VeÍőÍényes napsÜlés Íogadla a bajiársl |a|á .

kozóra az ország minden Iájá|ó| éÍkező
résztvevőket Nagykan|zsán' A Város dísz.
be Ö|lözÖtt' Az utcákon' aíótéren, az Erzsé.
bettéren nagyVo|t a nyüzsgésJoígás' Neín
]ehetett rajta csodá|kozni' h]szen a Váíos.
ban fo|fak a Városnapl Íendezvények' Vár.
Va Várt nap Voi ez' Ugyanis a Dózsa.Thury
aKanyában az egykol olt do|gozolt rnUn.
katársak és szo|gá|t bajtársak tartották az
a aku|atuk megszÍjnés'Á óta az ö1ödik la á.
kozójukat a Honvéd Kaszinóban. A nap
]e|entiségét lovább nöVete, hogy az a|a
kulat hafuanöt éWe] eze ótl, 1950.ben a a.
kU tmeg' Ez a|ka|mat adott a részfuevóknek
a2 ÜnnepéLyes ern]ékezésre'

A Hirnnusz hangjai eIhangzása utánTaÍ
Ernő ny' ezíedes, a Nagykanizsa Honvéd
EgyesÜ|et e nöke üdvözöte a résztvevó
ket és nyitotta íneg a lendezvény|. |vleg
eíntékezett az e|h!nytakÍó|' A részlvevők
nérna íe á|]assa| adóaak eín|ékük e ótl' ['leg
tiszte|te ata|á|kozót CseÍesnyés Péier, a
VáÍos oíszággyű|és] képvise ője és Dénes
Sándor, Nagykanizsa po|gármesiere' l,4]nd
a ketten kedves és meleg szavakka emé.
kezleka mÚ lÍa, mé|tatiák a honvédséq' a
katonák szerepél a váÍos életében' saj.
ná|]ák '  hogy erÍó| már csak mút időben
beszé|helünk az a|aku|al megszűnése mia|i'
Aválos odaÍigye|az iii é|ó nyugdíjas kalo.
nakózösségÍe' és jó eól' egészséget kíVán.
tak a nyugdíaséVekiarta|rnas e|tö|téséhez'

Részi Vetl ata á kozón Havri|András ny.
VezérezÍedes' a V]agyar Honvédség Vo t
parancsnoka, ileive az a akulat egykori
parancsnoka' MÚ tidéző beszédében hang.
sÚ yozla. a naqykanizsai éVek rneghaláro.
zóak Vo tak az é|etében' aínit a kalonai
pá|yán e|ért, az t |egnagyobbíészl az ilt szeí
zetl tapasaabtoknak köszönhel]' Ezéd sze'
relette| gondo| V ssza az itt e|tö lött időkíe'

Köszönetét íejezte kiazoknak akik mun.
káiát ebben az idóben seqítetiék' Békés,
nyugodl' 1arla|mas öÍömte|, hosszú éVe.
ket kíVánl a résztvevóknek'

Az e hangzoti beszédek után a szÍnpa'
dé |elia|őszerep' A közÖnségeta Honvéd
Kaszinó énekkaÍa Kárász Timea szó|ó.
énekesse|, Ha|mos lIdikó műVészeti Vezető
Vezény eiéVel katonada|okka| és magyar
népdaokka szórakoztatta' Versel mon.
dotl Gőcze |stvánné és Görcsi Frigyesné'

A műsoÍ Uián Ío ytatódot1az Ünnepé|yes
mÚ tidézés' Bajzá|h Lász|ó ny. a|ezíedesés
Ta||a] Péier ny' a|ezÍedes á|ia az a]aku|at
é elébő| Ósszeá||íioii d]aÍl]m VetÍtéséVe| Íe|.
idéztÚk az elmú|i ha|Vanöt éVet, me|y tet.
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szett a íészlvev6knek' hisz |egtibben szeÍep|ői \ohak az akkoÍi ese.

A képeken bemLrta|ott eseményekel, tór|énéseket Ke|emen József
ny. a|láboÍnagy' az a|aku|a| egykoÍi századparancsnoka' je|en.
|eg a Bajtálsi Egyesülelek obzágos szóVetsége e|nöke sajá| é|mé.
nyeinek e]mondásávaI gazdagította'

Az Ünnepé|yés visszaem|ékezés PoprádiZoltán ny. ezrcd€s,
az a|aku|ai vo|t parancsnokának összegzéséve| 2áru1l. lllegköszöntg
a résztvevőknek' hogy ellogadták a meghívásunkat' úgy gondo|.
ja, érdemes von e|iönni, mindenkijó| éreze magál a bajÉÍsak' mun.
ka|ársak körében. Továbbijó erd|' egészségel kíuint mindenkinék.

Ebed Utin a ta|ákozó pÍogramia köteden baÍáli' bajtáísi beszó|.
gelésse| ío|ytalódotl. A részwevók megtekjnlhették a szomszéd
leremben Tó1h |stván íőtö|zsóÍmestsl honvédségi í€|ikviákbó| össz*
á||Ílott magángyűjteínényél'

A Íendezvény a késő dé|utáni óÍákban érl véget' |ehetősé.
got adva a Váíosnapi rcndezvénysk háÍa|évő plogÍamjainak még.
lekintéséle.

TaaB EHNT r.rY. EzHEoEs
A s2EBvEzTBzoTrsÁG ELNtrc

A Ba|ass Bá|in1 Bai1ársi Egyésú|ot a 2015'
éVben s ío|yialja a Honvédkóíház2a| a2o1o.
éVben meg kezdett egészsógmsgőízó és
egészsegügyj tijékoztaló progÍam'át' Enngk
Észekónl 2015 máÍciusában az egyesü.

|etésa BemJózsei Bajlálsi Egyesü]el szá.
mos 1agja nagy éldok|ődésse| ha||gatta dÍ'
He|íjeÍich Fíigyes orvos ezíedes' a kóÍhiíz
Íü|'or.gége és'ei.nyaksgbészeli osaáyve'
zető Íóorvosának áz "on ió| ha||' de rosszu|

ér|?" cím a|at| |arlott elóadását' A Íórum
során a észtvevők a|apos áttekinlést kap.
lakaz embeÍj kor e|őreha|adtava| járó ha|.
|askáÍosodás |ényszerű okaió|' annak keze.
|ési módjairó|és a2 azza| összeÍüggtj szá.
mos kü|ső ós belső szeNi tényezőíő|'

A je|€n|évók igen hasznos inÍoÍmációk bií.
1okábaiulottak a gégészet aKuá|is píob.
|ema1.k4a keze|ési |ehelőségeió| is. s2á.
mukía az úidongig eÍejevel hatott az az iníor.
máció, hogy a maj orvosfudomány már s|ju-
to|l aía a szintíe' hogy. igaz nem kis anya-
giá|dozatér| - |udnak Ún' mű|Ü|beépílé.
seke|' csigakiésés.pót|ásokat is végezni'
|eginkább e íiatá|, ha||áskárosodássa| szÜ'
etet| honíitáísainkná|' a te|jes minőségű é|e.
lük érdékében' A nagy figye|emme| kíséÍt
e|őadás u|án a Íőorvos még a téma iránl
érdek|ődők számos, személyes kéÍdéséÍe
is vá|aszo|t.

osszeÍogás
a Fö|d napján
sz€ntendrén a Fö|d napján hagyorná.
nyosan megmozdu| az egész város'
Összefognak az égy közetben |akók és
kóztÉ erőve| rendbe tesznek egy adon
közósségiteÍet' |dén a Kossuth Lajos
Nyugdíjas K|Ub és az lúH Altiszti Aka.
démia aktivislái, Boda Anikó önkor.
mányzati képvise|ő közreműködésével'
ápriLis 27.én a Dózsa Gyöígy úton és köÍ.
nyékéntalérírast' gyomlalanÍlásl' |erep.
rendezési Végeztek-

HoRvÁTH JENŐNÉ
ELNTK
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A je]es nap a|ka|mábó]a l\,4agyar Honvéd.
ség he|yi képvise|ó] a szent]é|ek Kalona.
temetőben' az oÍosz Kalonaiemetőben' a
VáÍosház iéÍen ta|á|ha|ó második vi|ághá.
boÍús em|ékrnűné|' i||etve a pákozdiKato.
nai Em|ékpaÍkban is koszorú| he|yez|ek e|'

A Válosház téÍen dÍ' cs6ÉPa kovics Andás
po|gármesÍer mel]ett Huszár János VozóÍ"
őrnagy' az MH osszhadeÍőnemi Parancs.
nokság lözsÍőnöke' és szabó Andíás ezlo.
des, az l\,4H tHP parancsnokilroda veze-
tóje is koszorúVa| adózotl a másodikVi|ág'

égésl kontinensünkön lezáró nap és a he!
Venedik é!,íoÍdu|ó emléke e|őt|'

A Kalonai Em ékpaÍkban dÍ' Góóg |st
Ván' tjgyvezotő ÍöV|d megnyitójában Úgy
Íoga|mazott gzzg| a gesáussa is''erősódik
a bóko iíántiVágy''' A pákozdi koszorúzást
köVetőén MordényÍ EndÍe nyugá]lományú
sz'ados taított e|őadásl az éldek|ődőknek
a vi|ágháború utáni, a katonák száínála sem
könnyű időszakíó|'

A megem]ékezéseken közíeműködött az
lv|H székesfehéNári He|yőrségi Zenekar.

KÁLMÁNF GÁBoF
FoTTK| A szERzi FELVÉTELE|

A BEosZ új honlapja
Aki2014 nyara o|őlt ós után is |€gaább
egy a|ka|omma| Íe|kgrgsle a w!vw.bgosz'hu
cÍmén szeÍep|ő o|da|l' biztosan észrcveÍ.
te' hogy ké1 te|jes€n kÜ|önböző web|apot |át'
A 2007 januáíátó| működlelett koábbi hon"
|ap szerkesáóje, progíamozója' adminiszt.
ráto|a' ugyanis nem tudlalovább Vá||a|ni
a fe|adaiokai' |deig enesen ugyan s]kerü|t
tovább működtetniaz o|da||' de az egyedi
pÍoglamozás miat| elkerij|helet|en Vo|| a vá|.
tás. 2014' nyár e|ején megkezdődött egy
új hon|ap teNezése' majdíe |ó|tésea rneg.
|éVő cikkekkel' képanyagga|' NyáÍ kózepén
az Új hon|ap haszná|ata mggkezdődöt|'
működése azóla fo|yamatos.

Az újtáihely megle e|ő kapacitássa|rcn.
de|kezik, hosszú láVon, a koÍábbinál |ónyé"
gesen o|csóbban biztosÍlja a működésl' Az
új o|da| áttekinÍhelő, haszná|ala egyszeíű,
az adminisztÉiori fe|adatok sem igénye|nek
iÚ|zot| programozói ismereteket.

A hon|ap |átogaloltsága, bár nem kie.
me|kedó- nem Veihető össze egy bulvár
o|da||a|' szerencsére nem is az -de havi
át|agban 4'5 000 szemé|ytó| 16.18 000
közötti m€gkeresés 1öÍ|énik. A hon|ap a|(fív
o|da|ainak száma 2o15. ápÍÍlis Végén: 125'
éme||et| 94 képga|é ában .1 148 fényképel
taÍta|maz, gz íolyamalosan eme|k€dik.

A hon|ap ba| o|da|án a |ogó a|afl a m6nü-
rendszer ta|áható: lvenü, Képga|é a' Face.
book kapcso|al' Eléüetőség, Kedvenc |in.
kek' A |\Ienü részeiI Kezdő|ap, Bemutat.
kozás' Dokumeniumok, Beszámo|ók' Kap.
cso|atok,Tisztségvise|ők, Fa|iújság' Vilaíó.
rum, Bailársi Hír|eVé|.

A Kgzdó|ap az Íjdvöz|ésen tú|a |egÍris.
sebb hÍl€kot laíaImázza ftjvidén Vágy uta.
|ás fomájában, esol|gg a lsljés télj€de|mű
cikkre mutaló |inkke|ogyiltt. Acikk a szö.

Veges |eíráson, a kapcso|ódó |inkeken tú|
tarta|maz za a kapcso|aioi - ha Van - a Kép.
ga]éÍiához'

A kü|önböző menüponlok ősszesen 19
a|ménÜré tagozódnak' Van köáÜk ÉVid és
lész|stes bemutaüozás' ango| nyefuű ismer.
lolő' téÍkép a szóVetség országos e|he.
|yezkodésérő stb.' a rész|etes ismeÍtetés.
1ől e|tekinÍenék' akiléídeke|' píóbá|ja ki'

Kicsit várn i ke||etl rá, de néhány egye.
sü|ete|kezdte haszná|ni a,,Fa|iújság', Íova'
lot, amii kifqezet|en az egyes tagegyesü.
]eiekrő| szó|ó, esel|eg közédek|ődésíe szá.
mo| tartó rövid hírek.érdekességek ,,sajál
kezű, közzéléie|ére szántunk. |t| kieme ném
a rövid je|zől' hiszen a Fa|iújság je||ege ezt
kíVánja' A''k|asszikus'' mego|dás' hogy az
ogygsülét a |éléző hon|apján (Vagy a VáÍo.
si médiában) kózzélészi az éldek|ődésre
számottartó hír| a hozzálaÍtozó íényké.
pekkel' és erÍő| a Fa|iújság rovatban kóz.
zétesz egy íöVid ismoÍtétőt' |inkel slb' TeF
mészetesen a iigye|gmfélkehés működik Úgy
is, ha a cikk csak itljelenik meg.

l.'4ég sok kihaszná|at|an Iehelőség Van
a,'Vi|afórum'' rovatban az E|nökségetVagy
az egyesü|etek tagságát áintő' fog|a|koz.
taió témák megvitaiísára' Ez úgy működik'
hogy a Vitaind ító témá|' az ún. topic.ot Va|a.
kinek a kezdeményezésére az adminiszt.
rátor viszifej' és ehhez |ehet hozzászó]ni.
Jé|en|€g kétiopik(márleied a topic magyar
megíe|o|őJs) ta|á|ható a í5fumban' a 'Javas.
|alok a hon|aphoz' az indu|ás óta mŰkö.
dik' A,,25 éVes a BEosz. Nekgd mitjélgnl?,'
iopik 201 5. máícius 05-én ké |t Ío|' Esküdt
Lajos ny' ezds' ' a|o|nök fébÍuáÍ 27-én íÍt cik.
ke váltotla ki(az önkényés toFknyitásélt
ezúton is e|nézésl kér az admin).

Jó gyakor|ainak bizonyu|t' hogy a Bai
láÍsi H ír|evé|be szánt cikkek egy (kis) része
_ néha' az aldua|itás miat| még a Hír|eVé|
mégjé]gnéss e|őtt- ftjvidítet| fonTában köz.

zététe|re keÍü|a hon|apon, ozá|ta|a híÍek
hamarabb' aKua|itásukat nem VeszÍtve jut.
nak e|az érinietlekhez' Továbbra is meg.
ma|ad a Hir|evé|röVid tana|mi összeÍog|a.
|ása a megje|enéskor a ''Bajtársi HÍr|evé]
beharangozó,, rovatban, majd (á|ta|ában a
köVetkező szám megje|enésekor) le|jes ter
jed€|mű közzététe|e a Hon]apon' bizosÍlva
ezze| a szöveiség Újságának akár éVekre
Visszamsnőleges át|ekintését' 2015' ápri|is
Végón az 1997 ápli|isában megje|ent e|ső
sáÍn|ó| kezdvo a HídeVé| 62 száma talá|hato
rneg az -AÍchÍV Bajtálsi HÍi|evé|elc, lovalban'

A Képga|éíiában a képek éVes bonlás.
ban ' eseményhéz' cikkékhoz kö|ölien je|en.
nek rneg, eselenként maga a qa|éliataÍ.
ia|mazza az esemén},l megöÍökí1ő szóVé.
ges |eírást is' A képek nézhetók az egéÍ'
mutató rnozgalásáVa| kis méretben Vagy
nagyítva egyenként' i||elve diaveiítés for'
májában (ez u|óbbiesetben a vetÍtés idő'
lartarna is beá||ítha|ó)'

A honlap Facebook kapcsolata egyel-
Ion kat|intássa| e|éÍhelőVé leszi a szö.
vetség hivata|os Facebook o|da|át' ami
2o14' Iebíuá| 16'á1ó működik (https://
WwwÍacebookcom/beosz)' Sokanyag jele-
nikmeg a hon|appa|va|ó mogosáás eÍed.
ményekénl(a hon|apon |évő cikkokbén ez
a |ehelőség egy kattintássa| o|ólholő, sze'
mé|y szerinlezt a mego|dásl Íészesítom
e|őnyben), sok párhuzamosan, de jelen.
lős számban van o|yan hír is-köáük sok
kegye|eti értesítő -' ami csak ittje|enik meg.
Az o|da]hoz egy éV a|att 388 szemé|y je|eni.
kezetl be |smelősnek és havonta 2.4 000
kózött Van az elérésekszáma' Természe.
tesgn a Facsbook o|da|on regisíÍá|tak is
könnyébben gljutnak a hon|apra és néhány
olyan szervezelhez, melyokkel szorosan
együttműködünk'
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A mÚ|t és a je|en egybeforr
''E kaionaünnep gyökerei éVszázadokkaI
korábbla nyÚ|nak vissza' Neve' az a|ka|om'
amihez kötődik többször is Vá]tozott, de
ényege megrnaradt' Egy olyan nap' amikor
a mt]|t és a je|en egyafiínt szerephez iut' Tisz.
ie etteI ern]ékezünk joge őd a]akUIalalnkía,
ugyanakkora ína kalonái is megrnutalha1.
ják képességeiket'' e szavakka| köszöntötie
Takács Atti]a dandártábornok, az llH 5'
Bocskai ls|Ván LövészdandáÍ parancsno.
ka az alaku|at katonáit a csapalünnep a|ka|.
rnábó| rendezetl Ünnepi dandársorakozón.

Az a|ak!|at névadóját' Bocskai |sfuánl 410
éWe| eze|őtl ezen a napon' ápÍi]is 20.án
Vá|asztotiák f ejedeIeÍnmé szeIencsen' A
dandárpaÍancsnok beszédében hangsÚ.
|yozia: a katonai szeívezet száÍnos áta|a.
ku|áson men1 át' de az á||omány m]ndig
képes Vo|t ezekhez a|ka|mazkodni' á|doza.
tokai hozni' tanu|ni, hogy megíe]e|jen az új
kihíVásoknak'

A csapatünnep az immá hagyománynak
számít'j fiaia tisaek konÍ€renciájáVa fo|y.
latidott, arne|ynek cé|ja, hogyaz iíjÚ kato.
nák képei kapjanak aÍÍó|' mi|yen ÚjkihíVá.
sokka| ke||szembesü niük a katonai pá|yá.

A la|á|kozón Takacs Atti|a dandáiábornok
a ̂ ,4odernkori háborúk círnme tartoti e|őa.
dás1, Dról László ezredes, az a|akuat
paíancsnokhe|yettese az lJSA száIazíö|di
haderőf ejIeszlésének koncepciójáró|, mÍg
Kovács József ezredes, a dandáÍ hódme.
zóvásárhe|yi he yőrségpalancsnoka orosz.

ország haderőreiomjáró| és katonai slÍa.
légiájáró| beszé 1' DeákJános' Végh Ferenc
és Lőrincz Ká|mán nyugá||ományú Vezér'
ezredesek' a |\'{agyar Honvédség kolábbi
parancsnokai és VezérkaÍ íőnökei, i| etve az
alaku|at korábbi parancsnokai ped g hasz.
nos |anácsokka| |átták e| a Íia1a liszteket-

A nap ío|yamán a ka|onák spoltversenye.
ken - crossÍi|, to|las]abda, sakk, szkander-
mérhették össze erejÜket és tudásukat'

FoTT: szÁLM M KLTS ŐBVEzEró

A Fegyveres Erók és TeslÜ|etek Nyugá||ományÚ.k|Ub]a Gyór201 5
ianuárjában iaÍioita éVes beszámo|ó közgyű|ésél' Ezen a köz.
gyű|ésen Íogad|uk el ide] munkaieÍVÜnket'

EzéVben is nagy sú|}.t Íektglü nk az |' Vi|ágháboÍús katonaiteme.
iők iálogatásáÍa' sopronbánía|Ván íogUnk koszorúzást és meg.
em|ékezésl tar|ani. Több e|őadásl tervezünk neves €lőadókka|'
Vendégünk lesz |őbbek közöÍ1a megyei rendőrÍókapitány.

Négynapos kirándU|ási szervezünk a Dunakanyarba' Nőtago.
zai(]nk ío },talja a ku|tÚrára összpontosító levékenységél' a múze.
um.' kiállÍÍás. éstár|at|átogatásokat' szeptembenő készÜ|Ünktöbb
rendezvénnye k|ubunk megalaku]ásának 45- é!,iordu|ójára' 2o1 5'
éVi beszámo|ó kozgyűlésÚnkön Vezetőséget isVá|asztunk. Már
m€ga akÍiot|Uk a je|ó|ő' bizoiiságunkat' aíne|y szinlén szeplembeI
íolyaíÍán kezdi meg munkáiát'

szóKE |STVÁNNÉ KLUBT TKÁR
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Közgyűlés Debrecenben

20]5 márc usában lartoiia nreg a debrece.
n Bocskai|sfuán Bajtársi Egyesü|et beszá.
íno|i közgyű|ésétaz elmÚit éVben végzett
munkárÓ|, A meghívott Vendégek közötl
köszönthetlüka BEosZ e nökét' Keemen
Jozsef nyugá| ományú a|lábomagyot. a hiii.
gazda 11lH 2' Katonai lgazgalási KÖzpont
pa.ancsnokhe|yeilesét. Bácz Káro|y őÍna.
gyo| és Gu|yás szabo|cs Íóhadnagyot,
éídekVédeImi rész egVezetőt' lovábbá az
egyesü|et|eI kapcsolalban á||ó baImazÚi
Város. 48.as Népköí vezelőségé|' szarka
Janos e|nök megnyioában kieme|te' hogy

egyesú e|ünkné| .l5 éV után köszönthetÜnk
BEosz'elnököl, és ez is je|z a tagszerve.
2e1ek tevékenységének Íontossígát' A meg'
nyitót kóvetóen az egyesü|etjogásza' cson.
kánédr' sigéÍ Brigitia javas]atoi tett az a|ap.
szabáy módosítására az új Ptk' és a clvi|
tÖívény civi| szeÍVezetekel éÍnlő londelke.
zéseinek Vá|lozása a|apján '

Bácz l,4ihá|y nyugá||o|TányÚ ezredes, a|e|
nökbeszámo taze rnÚ|t évben Végzett tevé.
kenységrő| '  a 20]4' éVipénzt]gyiés kÖz.
hasznusági helyzeló|' A beszámo|óbó| kide.
rüt' sajnos a2 egyesÚ etÜnktagságánaklibb

m|nt otven száza|éka idős' át|agé|etkoruk 70
év Íe|etti' Az e|mÚ]t éVben pedig mintegy
40 íő kÚ Önböző okok íniatt kivál az egye
sú|elbő]'

A Íeiügye|ó bizottság e|noke, Hazaíi sán.
doí nyugá|lományú a|e2íedes beszámo|i.
jában megá| apitolia' hogy a2 egyesü|et tevé'
kenyséq€' gazdá]kodása megíe|e| a jog'
szabá|yokban ÍogIa|taknak' A betervezett
rendezvenyekmeglarlásíá keíÜltek' vá|lozó
akllvitássa ' A hozzászó ók kizÜl oláh Lasz.
|ó nyugá |ományú a|ezredes egyetéÍtett a
beszámo|ókkal' ugyanakkoÍ íe|hÍVia a íigye|
rnel az idős tagjaink íányában lörténő
nagyobb to|eranciára, az e|nökség lagok
munkastÍ]L]sának javÍtásáÍa. a2 egyesÜ|el.
ból va|ó kiválások okainak e|emzéséÍe'
Kovács JózseÍ nyugálIományÚ a|ezredes
- a korábbi a]apítvány e|nóke - hozzászó.
lásában e|mondla' hogy az ő tevékenysé.
gi idószakában sem Vo|t egyszeíi' a kura.
tórium működése' tJgyVé|i, a jelenlegiveze.
tó agilis' jó munkabírású, soksikert kiván|
IeVékenységéhez' KeIemen JózseÍ ny!g.
ái|ományÚa||ábomagyéhondta' fé|ig'med'
dig hazajott' hiszen aktÍV koíában vgzetó
parancsnoki beosztásokal s betö]tölt gépe.
sítetl |öVésza]aku]alná|' később az 1sgo.
es években korábbi BEoSz.eInökként is
megÍordu|t Debrecenben' Hangsú|yozla a
más civi szervez€tekke|' nyugdÚas.egye.
sü]etekke| Va|ó együttműkódés íontosságát,
és láiékoaat|a a je|en|évőket a BEosz e|őn
aIb |egÍontosabb íe|adatokó|'

oúH LÁszLT NY' ALvBEoEs
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'A Haza örök'. E - Kossuth Lajostó| jdéze|t - je|mondal jegyé.
ben lartotta éVes Kij|dől|gyű|ését a BajtáÍsi EgyesÜ|etek orszá.
gos szöve|sége a N€mze|i Kózszo gá|ati Egyelem dísáeÍmében'
Ke|emen Józseí ny' a|lábohagy' a BEosZ elnöke údvóz|ő sza'
vailkövetően' a szövétség 77 óná||ó tagegyesii|elének' va|amint
háÍom tagszövetségénék kÜ|döttei és a meghíVot| vendégek napi.
Íend előtt megem|ékezték a szövétség a|apílásának jubi|eum i,
25' évÍordulójáíó|. onz€|l€n munkáiukéÍt számos sz€mély és egye.
sü|el vehette át a Honvéd Vezé*aí, a Magyar Honvédség ossz.
hadeíőnemi paíancsrrc|ának' csapatainak es intezményeinek' Va|a.
mini a BEosz e|nökségének e|ismerés€il.

A KÚ|dötlgyúlés rész|vevói megha||gatlik és megvilaflák a szö.
vetség ehökségének 2014' évi beszámo|óját' a 2014. évi gaz.

dá|kodás|ó| szó|ó beszámo|ót, a Fo|ügye|ó Bizottrság beszámo|ó'
ját' majd a Tanácsadó Testü ei és a 'Ba]iálsainkélt'A|apílvány Kuía.
|óri!mának |ájékozlatóját' a 2015. éVre szó|ó munka. és rendez.
Vén},leNet' a 2015' évi pénzügyi |ervel' |ovábbá a számvite|iPo i.

likát. Az Ííá.sos e|őlerjgszlések és az €|hangzotlak Íe|etti Vitát
követóen a kü|döttek dóntóttek a bsszámo|ók és a 201 5. évi ler-
Vek eíogadiásáró|. Ea követóen a Kü|döttgyűlés e|Íogadla a Vete-
Én Repü|ők és Ejlőemyősök veszpíómi Egrygsü|élónek tagÍe|vé
|e|i kére|mét.

FoRBÁs: WWW.BEosz'NU

A szombalhe|yi Ha|árór Nyugd íjasok Egye.
sÜ|eie 2015 íebruárjában megtartot|a éVes
beszámoó kÖzgyŰ ését' A rendezvényen
86 Íő eqyesÜ|e| |ag je|en| m€g' A Vezetőség
meghíVta aláÍssz€Nék - honvéd.' r€ndőF
egyesÜ|elek - Vézetói|' á BEosz Nyugal
Dunánlú|i Régió vézg|ójét' á megyei ren.
dőíÍőkapitányt, a NyugdíjásszöVetsóg e|nij.

két. a civll Keíekaszta| 6|nökét' akik ie|en'
]é|ükke| eme|ték a rendezVény színvona]ál'

Az eInök kriIikUs beszámoLóiát kövelő.
en megha||gat|áka2015' éVi programot. Fő
cé|ként Úaék ki a társszeNekk€| Va|ó egyil|t.
mŰködés erősitését, a tagság aktivit.ísínak
nöVe|ésél. a köVelkező év vá|asztásiÍe|.
adatainak e|őkészí|ését. 201 5 ápri|isában

azegyesü|ot25óVes]gsz, msg k6|| kgzdsni
a jubiIeu mi ünnepség megszeNezésén€k
e|őkészítését. A közgyű|óst köVetóen á||ó'
fogadásra és baÍái beszólgsléslg kéni|t sor
a k|ubhe|yiségb6n, aho|a lagság ió han'
gu|alban' em|ék6k6t |ol5|6vonÍlve tö|töfl e|
egy ke||emes dé|ulánt a meghíVotl vendé
gekke| közösen.

|LÁUS2K| T|soFNÉ NY. HóR. óRGY-
EGYESULEN EINOK
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Kiá|lítás Debrecenben
Hetven éW€| eze őtt Európában €|ha |gattak a fegyveÍek' A legszebb
féÍ|ikorban' kü|önböző Jrontokon harco|ó katonák' akik közÜ| sokan
nem téÍhet|ek haza szerelteikhez' továbbá ártai|an po|gáh |akosok
Vo|lak á|dozatai minden idők Iegboza|masabb történeImi idósza.
kának. A Bocskai |sfuán Bajta|si Egyesü et á|ta| az e|ÍnÚ|t évben meg.
Íendezeli''Nagy Hábonj' centenáriumi kiá||ílás sikerének ha|asára'
aktivistainak közreműködéséve] egy újabb kiá líiás megrendezésé.
Ve| á||ílott emlékel a'zoknak a hős katonáknak' ártat|an po gári |akos.
sáq'lak' a.i|. é|e|:hel ádoádk Íe|a kegyel|er haborúban' Ápri|is.
ban' az N,4H Hadkiegészítő és Központi Ny] Ván|artó Parancsnok.
sag 2. Kaionai |gazgatasi Kózpon|ban nyíli meg az egyesü|e|Ünk szeF
vezésében a ''VeÍsai]|esió PáÍizsig,,című em|ékkiá||ítás' A debÍe.
ceniközpont mindig is kieme|kedő figye|met íoÍdí|ot| a ku|túla és a
hagyományok ápo|ásáÍa' Enn€k megi|e|€|ően a NagysándoÍ József
|aktanya számos a|ka|omma|adott már otthoni a mÚlt egyes kie.
me|kedó eseínény€it megidéző ká |ftasnak Az ünnepé|yes megnyitón

Nagy Zojtán mk' a|ezÍedes' közpon|parancsnok kíséIetében - Ész
vett Vanyur Tibor ezredes, az |V|H HKNYP parancsnoka' akibeszé.
dében megkdszónte az a|kotók és a szervezők munkájál' aá az egyl]ti.
működést, ame y léVén éllejóh€tetl a kiá| íias'

A megnyitón résa Vet továbbá Dlót Lísz ó ezÍed€s, az l'{H 5. Bocs'
kai |stván LöVészdandáí paíancsnokhe|yettese, Po|yák Andlás a|ez.
redes' a Honvédséo és Táísada|om Baíái KöÍók debreceni szeF

Veze|ének e|nöke, Rácz GabÍleLa' |Mikepé|cs a]pogáímeslere, dr'
Pe|ő ̂ o|i' a KÍatochvi Káro|y Honvéd szakközépiskoLa és Ko||é.
g um neveője adjákjaiva|' szarkaJános ny' ezredes' a Bocskai
|stván Baj|ársi Egyesü|e| e|nöke, Valamin| szárnos érdek|ődő'

A kiá||íiás öl]e|gazdája' o]áh Lász|ó ny' alezredes, az egyesü|et
hagyományőrzésse| nregbízott Vezetőségi tagja megnyitojában és
az Európa Bádiónak adot| nyi|a|kozaiában is e|mondta|

', Fiata|jainkje|en|ős részének' esetenként szü eiknek is igencsak
hiányosak nemzeii' lörténe|mi isrnerete]k. Kiál|itas!nknak azéÍtadluk
a 'yeEai||esló| Párizsig,,círnet' mert Magyarország a|apvetően a Ver
sai||es.i (TÍianon) békeszeződés köVelkezményeként' a fasjszta
á||amszöVetség csa ósakén| ken]|| a második Vi|ághtíboruba' A magyar
löriéne|em ezen időszaka köze]ebb á| hozzánk' rnia]akitjuk' nekünk
kel] a történe|rni fe|e|ősséget Vá| a]n] m ndenkori cse|ekedeteinkérl'
Természetesen a nemzeti vonatkozásokai nern |ehel k]szakÍlan a
nemzetkÖz] körÚ|ménvekből'''

Az egy héten át taÍió kiá|íiási több isko|ascsopoÍ|' a Hajdú.Blhar
|V|egyei NyugdÍas szóVeiség és egyesÜ|eiÜnk iagjai, |önénészek'
Va|amint ádek|ődő egyéni átogatók jeleniős szárnban tekintették
meg' EIismerő vé|eményeikei a kiá||íiás VendégkönyVében rögzí.
teliék'

Az em|ékkiá||í|ási Vándorkiál|ításként több he|yszÍnen is bemu.
taljuk' Legköze|ebo a Deb.eceril/jve ódésiKö7porT Ujheí| Kö7ös.
ségiHfuában a városi sjmony].napok kere|ében' [,1ár eddig is löbb
civi| szeÍVezel' bajtaÍsj egyesÜ|et je]eáe igényé| a bemutatísáE'

o Áh LÁ' o |!\ ' ALEZF.D.S
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Hagyományőrző ta|á
ImmáÍ K|encedik a|ka omma| rendeaük meg
I'{isko]con a BEosZ Eszak.Alíö di Bégió hon.
Véd hagyományőrző ta á|kozóját, benne ku|.
tuÍá is programokka|, borvelsennye|'

Az idén erÍe március 26.an kenj|t sor a l\,,|es.
terek étiermében, két rnegye öt nylgdÍas.

koző Misko|con
negytaqu zsÚÍido|qozofi, add|g a több ek
íészéíe lájékoaaló és szórakoaa|ó progra.
mok Votak szeÍVezve' Ennek keÍé|ében
isÍnertették a 2014 es hadisíde|méÉs Bor.
sod megyei tapasaahtaii, Juhász atya Veze.
téséVe megtek ntetli]k a mindszentiiemp.

lek és borda|ok hangzottak e|' A zsű e|nö.
ke, Németh Lász ó úr keÍlészmérnök' BoF
]ovag íendtag gratu]á|1 a terme|őknek,
majd 8 alany', 5 ezúsl és 13 bÍonzhelye.
zésrő|adott át okeve|el' Fe|híúa a figye|
met a szó|óben Végzendő lavasz munkákra

k|ubjának részvéle éve ' PáÍ számadat: 51 .
en vo|tunk, 15 VeÍsenyző 26 boÍa| nevezen'

A megje|enteket Fekete Dénes hazigaz'
da köszöntötle, a la á|kozót Tóth sándol ny'
ezredes Úí' légióVezeió nyilot|a meg' Ilíg a

|omot' majd megkoszoÍúziuk a |V|indszeni
iéren léVő |. Vi]ágháborús em|ékműVei'

Az egyórás séta után jó|eset a íinom ebéd'
Amíg készü|tek a2 ok|eve|ek' addig a ku]iu
rá|is b|okkban szava alok, ]e]enetek' operel.

és a lava]yiná| iobb íninóségű termést kíVánt

A rendezvény a Versenyzók boralnak kós.
to|ásáVa|' i||efue közös ének|éssel záru|t'

FEKfiE DÉNES

E|őadói est

A Kőbánya ÍlTk és Ki|lők EgyesÜ eie előadó] estel
mányú katonák' i|]ofué íe]eségeik'

tanot mé|yen a lagok sorában je]énlŐs számban képv se|lelték magukata kórzelben akó nyugá]|o

I,J



70 éve történt

Európa felszabadítása
- a normandiai partraszá||ás _

Nehéz he|yzetben Van az ember, ha meg
akaÍja halározni a második Világháború
Végének pontos időponlját Euíópában' Az
azonna|i kapitu|ációt május 7.én ínák aIá
a némeiek, Franciaoíszágban és az ango|-
szász országokban 8.án ünnep|ik a hábo-
rú Végét' míg az egykoriszovjetunióban
május g.le tették a gyóze|em napját.

1945' május 7'én Reimsben a német
kaionaie|i| képvise|ői' köaük Jod| táboínok'
a|áír|ák az angol és az amerikai katonai
Vezetés képvise|őive| az azonna|i kapitu.
|ációt. sztálin, akinek mindig is Íontosak Vo|.
taka lész|etek (ezén ragaszkodott hozzá'
hogyaszovjeicsapalokfog a|jáke| Ber int'
ho|otierre az amedkaiaknak korábban máí
Ieli Vo|na IehetóségÜk)' e|íogadhatat|annak
iaÍtoi|a' hogy a egmagasabb rangÚ szov.
je| iisztek, így Zsukov, Konyev és Roko.
szovszkij nern Vo|tak ie|en enné| a kapilu.
|ációná|. Ezérie|rende|ie' hogy má]us 8.án
zsukov rna|sall je|en|étében a Hit|eÍhez |eg.
köze]ebb ál|ó német ka|onaiVezetők, köz.
Íük Keite| Vezértábomagy' a|áírják a fe|té.
le| né kü|i megadásró| szó|ó okmányt. A ber.
|ini Kar|shoí íőisko|a épü|etében a szelzó.
dés a|áírása8.án 23 óra01 pelckortörlént'
ami rnoszkvai idő szerint, nrár g.ére esetl'

Természeiesen' hogy ez az esemény
megiöÍiénhessen, Vissza ke|| rnennünk az
időben 11 hónapot, hiszen azazesemény'
me|y1ő| Hit er tábornokaim]ndig is óVták
vezérlj ke|' Vagyis a kétfÍontos háborÚ 1 9,l4'
június 6'ára beköVetkezeti'

A szöVetségesek 1943{ó| VaIamennyj
hadszíntéren, Észak.AíÍikátó| szicí|lán át,

a csendes'óceáni GUada|cana|ig ' á|taiános
támadásba mentek át' sorozatban fog|a|.
tak Vissza a ném€tek és a japánok á|ta| meg.
szá||i |erü|eteket, egyre e|kerü |hetel eneb.
bé Váli a sztálin á||a|o|y régóta köVelelt
másodikÍrcntmegnyitása' Báadásul oa.
szországnak a háborÚbó| Va]ó ki|épése, a
jugoszláv és nyugaleurópai el|ená||asi rnoz.
ga|makÍe]eÍősódése iovább siettette annak
Íe ismerésél' hogye|jöttaz idő ennek meg.
|épéséle'

1943. november Végén Teheránban
össz€ü|Ve' szovjet nyornásra, döntenek a
||' Íront megnyilásáró| és a szöVetsége.
sek európai hadereje főparancsnokának
kinevezéséÍól' Eisenhower amerjkai tábor
nok szemé|yében' Ezze| ehetőség nyí|ik
aría, hogy a szöVetségesek po|itikai' gaz.
dasági és katonaj e|ejüket, hadműVe|eli
tevékenységeiket összehangoIVa megle.
íemtsék a ||. vj|ágháborÚ befejezésénekIeg.
fontosabb fe|téte|él' a nác] Németország
Iegyőzését' l'{int azt a koníerencián han.
goztatták, 1944 a döntő Íordu|at éVe esz'

A partraszá||ás megkezdéséi 1944 nya.
Íáía tervezték és az oVERLoRD (HűbéF
Ú0 Íedőnevet kapia' A fe|ada| nagyságál
bizonyítjákchuÍchi szavai Eisenhowerhez'
amikor azt mondla neki,  hogy nagyobb
hata mat és erőt kap a kezébe, min| Nagy
SándoÍnak Vo|l'

A íendszeíVá|tás e őtti |örténe|em ieÍ.
rnészetesen eín ítést tetl a szóVetségesek
parlíaszá||ásáró ' de nem a maga nagy.
sága és Íontossága szempontjábó|' Nem
Vé|elen, hogy sztá|in löbb esetben is sür'

getle, hisz a szovjet eÍőket ebben az idő.
ben 186 német és Ve e szöVetséges ál|am
hadoszláyai kötötték |e' Mint azt em ítei.
tern, a hadműve et megtervezéséi Tehe.
ránban dönlölték el' főpÍobája a Hus]ry fedő.
neVű szicíliai par|Íaszá||ás Vo|t. Természe.
tesen a he yszínt nagy li|ok ÖVezte, a hábo.
íÚ |egnagyobb á|cázása is ennek édeké.
ben brrént. A fantomhadsereg étrehozása
és annak irányításáa Pat|on láboÍnok kine.
Vezése is ezla cé|t erősíl€lte' A he|yszín
klvá|aszlása is nagyon Íontos Vo|i, hisz a
kontinens és AngIia közöi|i Iegkisebb táVo|.
ság ca ais.DoVeÍ közóli vo|i' a németek
At|antiía|a is itt Vo|l a |egerősebb' a nérne.
lek ezen a szakaszon számílottak e|ső.
sorban a szöVetségesek paÍtraszá||ásáÍa,
rne|yet az e|teÍe|ő n]űVe|elek is €z irány.
ba lere|tek. Az Al|antiÍa|2600 km.esVona.
|án a|ig több, ín nt 2692 db kÜ|ónbÓző űrrné.
retÚ |öVegeltudtak 3 éV a]att e|he]yezni. A
Várhali partÍaszá||ás térségében a Bomme
Vezette B HDScs' (Do||mann 7' hds-e és
sa]muth 15' hds.e)38 hadoszlá|yái he|yez.
ték e|' rne|ybő|3 a beíendezel|en partra.
szá||ási öVezetben he|yezkedett e]' Apán.
cé|oserőkel tarta|ékban a mögöt|es ierÜ.
|eteken helyezték e, me|yek íe]haszná|á.
sái csak Hit|er engedé|yezhette. A Dé és
KÖzép.AngIiában eIheIyezkedő csapatok
ieÜes |étszáma köze 3 mi||ióÍőttetl ki' ]\,1iu.
ián az Ai|anljía| |egeÍósebb részén vo|lVáí.
ható a |egnagyobb Veszteség, ezéít a had.
műve]e| ieíVezői Normandia me|lett döntö|
tek' me|yet elősegílettek a ta|ajviszonyok
is' hisz a némelek |egyőzéséhez sok haÍc.
kocsila Vo|| szükségűk' Az időponl íneg'
Vá|asztásában a VáÍható időiáÍás is beío.
|yássa bírl' a iervezet| májuslidőpontol
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többszöí s módosílolták. Báljúnius 6ía
viÍíadóan is heves vihar lombo|l a Csa'
toínán' de néhány óíára |ecsendesedés
VoIt váíhaló, így Eisenhoweí összehív|a
a vezeló á||ománytés kiadla a paíancsot.
Június 6.án megkezdődik a történe|em
eddigi Iegnagyobb par|laszá||ása' ahogy
EisenhoweÍ mondla. a kelesz|es háboÍú
Euíópában.

A hadműve|el kezdelére az inváziós eÍók
55 gyaogos.' 25 páncé|os' 2 hegyi. és 4
ejlőeínyős., összesen 86 hadoszlá|yl Von.
lak össze' A leÍv szél int ]75 000 ember
szá||lVo na paÍtla az é|ső 24 órában' ]500
harckocsj' 1 0 000 gépjáÍmű ós 3000 nehéz
íegyverkísérelében. A |égieó 3500 nehéz

bombázó, 5500 vadászgép és 2400 szá|
|ító íepü őgép í€|et| Íende|kezett' A szó
Velségesek lengeli hadeÍeje 2 csa1aha
jóbó|, 2 monitorbó], 23 c íkálóbó|' 105lor
pedóíombo|Tbó| és 1076 egyéb haióbó|á 1'
Ehhez iölt ínég 2700 teheíha]ó és 2500
partlaszá||ó hajó' Az expedíciós elók össz
|élszáma 1944' jÚn us 6.án köze| három
íni||ió (2 876 439) kalona Vo|t. A lv|onlgo
mery á|laI kidoIgozolt partlaszá||ási lerv

ö1 he|yen iÍányzoll e|ő partÍaszá||ást' A
caíentani.öbó|ben két o|da|l az amerikai ] '
hadsercg e|ső |épcsóinek ke||etl két he|yen
paítía szá||nia, me|yhez keIelíe csa1|akoz
vaa noÍmandiai paíton az oíneío|yóigaz
ango|2' hadseÍegnek ke|]ett háÍom he|yen
h ídfó| |étesítenie' A hÍdÍók nyugalÍó|ke|et
re: a UTAH (4. amerikal gyalogos had-
osztály)' az o|V|AHA (1 ' ameÍikai gya|ogos
hadosaá y)' a GoLD (50. blitgya|ogos had
osztá|y)' aJUNo (3' kanadaigya ogos had.
osziá|y) és a sWoB D (3' bÍil qya]ogos had.
osztá|y) Íedőneveke| kapták'

E hala|mas |ú|e.ő e |enéÍe' a par|Íaszá.
|ílottcsapa|ok |é|száma a ig ha adja meg a
Normandiában ál|omásozó németekét' Az

e|ső hU|ámban há lom ej|őernyős.  és ö l
gyaIogoshadosz|á|ytve|nek be, VaIamint
néhány kommandós. és rangeÍ aIegysé.
get' A bÍit és a kanadai szektoÍban ezen.
Íe Ú| még három páncé|os dandáf is a|ka|'
mazásÍa keÍü|' RóVidde| éjfé| ulán kétame'
Íikai eitőeÍnyős.hadoszlá|yt, a 10.]'el és
a 82'e| dob]ák e a szÖvelségesek. az
UTAH par|szakasz mÖgé' E par|szakasz
mogott a leÍep mocsaras' a 101' hadosz'

tá|y fe|ada|a i|t az utak biztosíiása Vo|i' A
82. hadosztá|y némi|eg be|j€bb' ke|etebb'
re éÍ Íó|det' és a Meredet ío|yó mindkét paÍl'
ján tisztoga|ó akciókba kezd' Az ejlőeÍ'
nyősÖk azonban szé|szór| csopor|okban
érnek Íö|det - a 101' hadosziá|y parancs.
noka az e|só napon mindössze 1100 eínbe.
íeIett rendeIkezik. a teLjes |é|számotje]en.
iő 6600.bó ' Hata|mas a kavarodás' és
gyakran kerü|soro]yan he|yzeiekre' hogy
50.60 eÍnberbő| á||ó csopor|ok egész Ász.
|óa jakra méretezet| 'eIada|ok Végrehaj.
tására kényszerÚ nek. Ennek a káosznak
azonban haszna is Van a szöVetségesek.
Íe nézve, ugyanis a németek soíaiban is
zavarl kell. Egy ilyen elszigelell csoporl
meg|epi és cselepatéban megö|i a némel
91' hadosztá|y paÍancsnoká|' és így ez a
hadoszlá|y, ame|yet speciá|isan a2 e|Ien.
séges |égideszanlok Íe szárno|ásaía képez.
tek ki, parancsnok né|kÜ| maíad'

Az arneí kai ejtőeínyősök Iegnagyobb
Íegyvedénye a Sl '  l '{ére EgIse k]sváíos
e fog|a ása' Ezze| egy dőben, a szöVet.
ségesek ba|szárnyán az ango|6' eitőel .
nyős.hadosná],( Ve|e|ték be' Az ango ejlő.
eínyósök íe|adata az o|ne íolyo hidiainak
birlokbavétee (közte a hííessé vá|t Pega
sus hídé)' és a Dives Ío|yó hídiainak fe|
íobbantása' hogy ezze| Védve |egyen a
paÍtíaszá||ó 3' gya|oghadoszlá|y ba| sá.
nya. Az ango| ejlőeínyósök sikeíesen Vég.
rehajlják a Íe|adalaikat' és égészen addig
taÍlják a pozíciójukal' arn Íg meg nem éíke.
zik az eíósités a tengeípartró|' Sikelesen
Íe|larlóztatiák a némel 2]' páncé]oshad
osztá|y lészeil s, és így a német páncé
losok nem tudnak az ON,IAHAparlon parl'
raszá |ó arnerikaiak e len Vonu|ni'

Az oVEBLoBD hadműVeet e|só nap'
ja a szöVeiségesek számára (az o['{AHA
padon e|szenvedetl sÚ yos Veszteségek
e| enére) eqyérle|műen sikeríe] záíu]t
csaknem 150 000 embert sikeÍü|t partra
lenni. és a szöVelséges |égierő sikeíesen
akadá|yozta a néme|eket abban. hogy Nor
mandiába csoponosilsák a haderejÚket.

Aszövetséges amerikai' br t' kanadaiés
szabad Írancia csapalok a D.5 napía ínáí
egy 70.80 krn szé|es,5.20 krn mé|y hid.
íőt Íog|a|tak e|és megköze íiették caenl,
aho| hosszÚ, he|ekig |artó harc a|aku]t ki
a néme| Íe|Vonu|ó páncé|oserők és a
bÍit kanadaieÍők kózÖti' meye| csakjÚli
us 9.én tUd|akíe|szabadíiani. mikózben az
amer kaiak márjÚni!s 26.án beVonU]nak
cheÍbourgba'

Nyugat.EUrópa'elszabadíiása vissza.
vonha|at|anu| megkezdődÖtt' me|yhez már
csak ]] hónapra Vo|| szükség'

ERoTs LÁszLt NY' EzREoEs
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Nyugdíjas-la|á|kozót rendeztek
a napokban, a kecskeméti MH
59. szentgyörgyi Dezső RepÜ.
|őbázison.

Koszorúzássa| kezdődötl a nyugdíjas.
ta|á|kozó a kecskeméli íepü|őbázison - a
Íendezvényen löbb minl háromszáz vo|l
katona veti részl. Az lVH 59' SzentgyóF
gyi Dezső Repü|őbázis és joge|ődjeinek
kóle|ékében |epÜlőha|á|t ha|1 íepü|őgép-
Vezelők és szo|gá|at1e|iesilés közben
eIhuny| repü|ő.műszakiak em|ékéíe á||Ítoti
em|ékműné| koszorúl he|yezett e| Fekete
Tamás a|ezredes' a bázis megbízolt
parancsnokheIyetlese, dí' Jónás János
a|ezredes, törzíőnökhe|yettes' A Repülők
és Rendvéde|miek Bajláísi Egyesi]|eie
nevében koszorút he|yezelt e| csóka
Tamás nyugá||ományú ezíedes' Deák |sl
ván nyugá||ományú őrnagy, va|amint
szondy |stván nyugá||ományú őrnagy. A
|Vagyar Veterán Bepü|ó szövelség Kecs.
keméli TerÚ|eti A|apszeNezetének képvi.
se|etében órs Ágoslon nyugá||ományú
okleve|es mérnök a|ezredes' Vaísányi
l,4ihály nyugá||ományú a|ezíedes, va|amint
Lengye| |stván nyugál|ományú őrnagy

AnyugdÚas.ta|á|kozótmegnyitva Fekete
Tamás alezredés úgy foga|mazol| .'Hiszem
aa, hogy ezek az a|kahak köze|ebb hoz.
nak minkel egymashoz' egymas elÍogadá.
sála és megbecsÜ|ésére neve|nek minket'
habár a|apvetően a kölcsönös tiszte|etés
a bajláÍsias magatarÉs mindig isje||emző
Vo|t Úgy az ak|ÍV' mint a nyugá||ományú kato.
nákra',' A megbÍzott parancsnokhe|yettes
összefog|alla' mi|yen fe|adatokat hajlottak
Végre a k€cskeméii alaku|al katonái, majd
szó|t a je|enlősebb' jövőbe|i szerepvá||a|á.

sokri|is. A program része Volta Hódme.
zőVásáÍhe|yi He|yóíségi zenekar és a Hon.
Véd Együttes műsora, egy JAS-39 Gripen

műrepü|ése Va|amint a kiá||Ított haditech.
nikai eszközök megtekiniése is.

SzAusEV XÉN A
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30 éves ta|á|kozo
Vo|t egyszer egy jó csapat a Zrínyi ,4iklós
Katona]Akadém án 1982-85 között' akik
a c'-5 osztá|y'fedőnevei' vise|ték' A kibo.
csáió Ünnepség eUfórikL]s hangu alában'
a Kossufi'] Rádiónak adott ]ntedÚk közepe|ie,
annak ludatában, hogy friss egyelemidjp.
|omátVehettünk á1, mind a tizenhalan ígé.
retei feilünk egyrnásnak, hogy rendszere.
sen |a|á|kozunk. Vjsszaiekinfu e az e|mú|t 30
éVre kivéleI né|kü| m]ndannyian egyetér.
iet|ünk az oíszág demokralikus ála|aku|á'
sának igényéve|' ak|íV részeséVé vá]tunk
a |olyamatnak, mer| megvolt bennÚnk az
új kihíVáshozVaó alka|rnazkodás képes.
sége' A rendszeles osztaly,ia|á|kozók ugyan
elrnaradlak, de kapcsolatban voltunk egy-

Nyugdijba kerü|ésünk sz]nte íigyeImez.
le|éskénlcsengelet|' hogy e|érkezett az idő
kÖzis do|gaink megbeszéésére és em|é'
keink feljdézéséíe. Gyu rkó Pá| ny. hől' a]ez
ledes kérc|rnére Ba|ogh János r. VezérőÍ
nagy a Készen|él RendőÍség parancsno.
ka engedé|yezle' hogy a2 AdyligeljKikép.
zŐközponlban máius 16.án a VáÍVa vád ia á|.
kozinkatIebonyo|ílsUk' Koroknaycsaba
ny' a|ezredes kézbe Veiie a szervezésse
egyÜttjáró Ügyeket és az Ósszfegyverne

mi tanuImányai alapján,'ELHATÁBozIA,
HoGY'' Gyurkó Pa|iva| együtt még a bog.
lácsozás és gri||ezés tudományál s beve'
tik' A dóntését _ némi koccintás Után - kivá.
|óÍa, poniosabban lsmétlésÍe édéke|tÜk'

sajnos az osáály |étszáína nem Votte.
jes' merl négyen csa|ádi okokbó| táVo]
maradtak, osz nle részvéttel, kegye|ette|és
gyertyagyÚjlássa] em]ékezlünk meg az
e|hunyt osztá }.iársainkró|| Kisfa|V Lászó
a|ezredesrőlés Ga|aínbos Bé|a ny' a|ez'
redesÍó|. A sors nekikcsak53i||etve 62 éVet
ajándékozott' szintén gye.tyái gyújiottunk
lvakrai JózseÍ' ny' ezredes' a c tagozat

paÍancsnokának em|ékére' A 75 éVesen
is fiala|os oszlá]yÍőnökÜnk, Tég]a Imre ny'
a|ezredes oyan rész|et szloÍ kÍa is em|é.
kezeti a csapalunkÍó|' ami mindannyiun.
kal e gondo]kodtatotl. Pszicho ógusként
nagyobb beío yássa|Vo|| ránk' mint ha |'
galókéni gondohJk' A közös em ékeinkfe|.
idézése iegtöbbszöí megszépÜlt és vital
ható maradt' De így is é|ményekke gaz.
dagodva és íe e]thetet en gondo|atokkal
bÚcsÚziunkegymástó|' Egydoogban máÍ
éjÍé| |e|é - te|jes Vo|i az egyetértési a jöVő.
beni ta|á|kozóra nem váÍunk Újabb 30 éVel|

TKos Lr\szló NY' EZBEDES

Szellemi
veté|kedő

A Bem József Bajtársi EgyesÜ ehé| Ínár
hagyományosnak számíl az évente máius.
ban megrendezetl, budobemutatóVa| és
Ügyességi Veié kedőkke] színesített spoít.
nap' Az ]dősebb korosztá|y szárnára is te|.
jes í1hető Íizjkai e rőpíóbák pé|dájára ápli-
Iisban Per|aVi Andor nyugá||ományÚ aIez
íedes az agyal toínáztaió sze||emi Velélke
dőt szerveze|t Bíro Józseiné, cseÍepes |Ván.
né és Po yóka PéteÍné közÍeműkÓdéséVel'

A szép számrna| ]ndu|ó észfuevőknek sá.
mos o|yan kédésre ke|]ell a teszt|apon

Vá|asáadni, me|yekegykor-60.70 éWe| is
korábban - az á|ta ános és középisko ákban
szerepeltek aiantáÍgyak közöt1, i||elve az

e|ín Ú t é\,,tizedekben la|á|kozhattak Ve]ük a
hÍÍekben, kuturális témakÖrökben.

BáÍa2 ember idóvel sok do|gol e|Ie eit' ha
nem íog|a|kozik az adotttémáva|, idősebb
koíban pedig még a sz'.||emi Írissesség is
gyengú|nikezd, a részlvevők Íiata|os anrbí.
cióVa töprengtek, je|ö|1ék be az áha|uk
he|yesnek í|é | Vá aszokat'

Az eredmények érléke éséné kidelÜ|l,
hogy kél Versenyzónek az e|ső és szintén
két k|ubtagnaka harÍnadik helyért ke]]etl a
hosszabbíiásban megküzdenia jobb he ye.

E|őször a 'bronzmeccsÍ€' keÍü t sor' Ezt
szoros kúzde|em Végén a 83 éVes FÜ|öp |st.
Ván nyugá||omány Íőtörzszászós nyerle a
ná|a jóVa|Íia|aabb riváiisa e őit- Az e|ső
he|yezésl és a fődiat B' NagyJános nyug'
á|ományú ezredes szerezle meg' miltán
anála köze húsz éWe| | ala]abb Nyi|as |st.
Ván nyugá ományú aezredes az jdősebb
Versenyző javáa |emondolt a sze||emi óssze.

lgaz' csak az e ső hálom he yezett kapott
tárgyjula mat' de Végü mindenki gazdago.
dott egyjó hangula|ú kUturá s é]ménnye|'

BÜK PfiER NY' ALEZREDES
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BEosz E|nöksége 2015' május 5.én 11.00
irakor megem|ékezésl és koszoúzásl lar
|o|t a Hadtörténeti l/úzeum udvarán a ||'
Vi|ágháboniban e|esett katonák és azá|do'
za|okem|ékérc' Kegye|etle| em|ékezetta
misszióban e]esetr és a kiképzés soíán
ka|asztrófákban e|h!n\,1 bajlársainkÍa is' Az
eÍn|ékhe yen a BEosz. ,4EBsz-[,1VRsZ'
HoHE he yezett e|koszoÍút'

A megemLékező beszédel LadiszLaidssz
Lász|ó ny' őmagy taÍtotla, aki szó|l a ||. Vi|ág
háborÚ beíejezésének70'ik é!.Íordu|ójáíól'
Eu Íópa íe|szabad ításáíó|' háboíús vesz.
|eségeinkÍő|és a béke megőrzésének Íon.
|osságáÍó|'

A háború mindig bűn' ínind g hata mas
embsr]. ' anyagl á|dozalokka és nem utol
só sorban a morá|és az eÍkölcs szin|etg|jes
mégs€mmisü éséVeI jár. szóÍnyű pusztÍtásl
hagyva maga után, pilo halal|an Veszte.
ségekke|.

A ||. vi|ágháború a2 emberiség lörtóne.
|ének |egnagyobb és |eg(öbb ha|á|os á|do.
zat|a| iáró fegyveres koníliklusa vo|t'

Az éuÍópai' ázsiaj és afrika] Íö|díészen
VÍvot| haÍcokban 70 nemzet Ve|t íészt' és
ezekbén több mjnt73 mi||ió civi|és ka|ona
hatíneg. Magyarország embervesztesé.
ge 580 000 fő voli' A harcokban. |egyve.
rcs konÍ|iktusokban e!esett kalonáink hősók
vo||ak, a ]akosság pedig á|dozalL|lesotl a
hábonj poklában' MagyaroEzágon a ||' vi|ág.
háboíú ulán sem jÖlt e| a béke-

A missziókban' a kiképzés sodn kalaszt.
íoíákban megha|l, hősi halá|t ha|l kalona.
bajtársainkÍa is em|ékezünk' íejet hajfua tisz.
le günk sírhan|iaik feIeii'

A katona hagyományőrzés íontos e|e.
m6 a nemzeliegység erősítése és a láÍsa.
da|mi óssze|aÍlozás szorosabbá |éle|e.

lvegmulatja, hogy az emberek egy nem'
zel lagjai' de megmuta|ják az| is' hogy részei

egy lágabb közösségnek, amit EuÍópának
nevezÚnk' Hiszen a magyaí nemzet VihaÍos
lÖrténe|me soíán nem csupán saját hábo.
rúkat' szabadságharcoka| vÍVott' de geo.
po|iiikai íekvésébő| adodóan soha nem keÍLi|.
hette e|' hogy be|esod|ódjon a nemzel€k
összességét átfogó küzdeImekbe, mjnl pél
dáu| a napó|eoni háborÚk vagy az | '  és || '
világháború'

A katonai hagyományok ápo]ásához
engedjenek meg egy .dézetel HabsbuÍg o|to'
ló|: "AtÖÍténe|em egy nagy integráló erő'
Vannak rÖvid|átóak' akik a mú|tban kere
sjk az e||en|éteke|' Ha valakiazonban tár
gyi|agos' megbéké|arnú|tla|ésazokka] is'
akiket Va|amikol e IenÍeIeknek tekinlett'''

l'{indenki egyen bár a töíténe|em egyik
Vagy másik írontján' közös öÍökségünk

l,4iis, ennek a ka|onaimú|hak Vagyunk
részesei' Dicső e|ődeink pé|dáián |e|kesú|

Ve Vá|asztottuk a katonaihivatást, a kato.
nai é|e|pá|yát' Bészesei |erunk a történe.
|emnek' mint ahogy e|ódeink'

TaÍ|ozhattunk mi katonák, a magyár tör
léne|em során kÜ|önbözó szóvelségi rend'
szerhez, táÍsada|mi beíendezkedéshez. Vagy
a vá|lozó és uIa|kodó ideo|ógiákhoz' íni akkor
isazé|etpá|yánk' a hivalásos katonai mivo|.
iunkattek ntve a magyaÍ nemzetVéde me.
zőivo|tunk' s míg é ünk azok is maradunk'

Katonai eskÜink szerint ,,A Hazáér| ,4ind.
ha|á|ig'', vagy az 'Áz EskÜ egy é|elen ál kóte.
|ez''' A íogada|munkat mindig komo|yan vel
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lÜk a háborÚk során és az álla|!nk megé]l
békeidőben egyaránt'

Évszázadokon ái a katonagenerációk egy.
mást kÓveiő nemzedéke m]ndenkor híVen
szo|gá|lahazáiá| és nemzeié|' nem kínré Ve
é]etéi, vá |a|va a katonai h Vatás rninden
néhézségét'

Pé dakéntszo gál ezamai ésa]öVó kalo'
nanemzedéke] számára'

A ka|onák erényeinek és fegyVerlényel'
nek mé||ó része a hazaszeretet, a becsÜ'
|et' aVitézség' a Íegye|mezeitség, a csa.
paisze em és az e ö ]áró iíánt] b]zalom '

A BEoSZ e sze||emi és eÍkö|csi éítéke
ket Vá|a]Va a|aku|l meg negyed százada.
Ezért lett a je|szava: ',KézÍogás a hon Véde|
rnééÍt'"

Ezze|a tetleinkel is kiíejező gondoatta|
pé|dát ínulaltunk a lársada]oín fé]retéVe a
9enerációk közötli poIilikai, táÍsadaImi
kü|önbségekel' együtlműködünkahonvé.
delem érdekében, pé|dát adva ezze| a |áÍ"

sada|m megbéké|ésgon
dolatának és szándéká.

A nemzedékek közöll
kézÍogások, aíne yek
narorn nagy Katonanem
zedéket kapcso|tak össze,
a rnagyar hadtörténeIem
egyedÜ á||ó p |]anatának
száínítanak' A kü önbsé
geknélugyanis, minlkide
d|l, sokka| eÍősebb az' ami
összeköl bennünket, ami
azonos bennúnk' " ez
ped]g a katona hivaiás és
a haza szo|gá|ata, mert
Kossulh szernl is ,,4 Haza
öÍök','

osszeköt benntjnket a
kozÓs magyarságtudaiunk:a hon, a haza
VédeIménekszo gá|ata' m ndhalá|ig' Össze.
kÓt bennÚnket a szeméyiségÜnket mé|yen

átitaló katonasors, a bajtars asság sze |eme'
A BEoSZ ]elmondatának Kö|csey déze.

tel Vá|asztottak a SzöVetségünket mega|a.
piló katonalársaink: ',A Haza m]nden e|őtt,,

A honvéde|em, a nemzet és kalonai közÖs.
ség iránl ie|kö le ezeltség nekünk minden
másná szentebb ügy és az is marad'

Ennek sze||emében é Ünk' dogozunk és
őrzzük a magyaÍ katonai hagyományokat'

Aa Va juk' hogycsakaz |eheta hazairánt
e|köte|ezett' aki ismeÍi e ődei tetteii' bÚsz.
ke Íajuk és |o|ytatja hagyománya]kat'

Fiata| kalonaiáIsaink, ti |esziekaz örö.
köseink a kalonai hagyományok és érté.
kek köVetésében' Tegyeték meg m]ndent'
hogy kaionahagyományaink a]övóben s
|ovább é|jenek' Vegyétek át azokat a tapasz'
ia|aiokat' ar.elyekel rn l már e|é rtünk a löÍ.
1éneImi és fegyVernemi hagyományaink
megőzésében, a katonák e lsmenségének
nöVe ésében ésa honvéde|enr ügyének lál'

Em|ékezés
a szabadságharcra
A Kossuth Lajos NyugdÍjask|ub |e|kos lagjaia máÍ
cius '!5.ei megemtékezésl PelZeIt JólseÍ honvéd
aIe7.edes súiáná| keldlek al lv|H A|t:sztiAkade
miazenekaráVa|, dÍsze|gőive| és paíancsnokáVa|. A
VáÍosbó|a hós nevét Vise|ó is|o|a diakjai' pedagó.
gusai' a civi| szervezetek képv]sejői' a po|gármes.
|er és a város aktíV |a\ossága Veh rés7t' A meg.
err|ékezes| köve|óen a ka|ona7enel'a r és a hus7á.
Íoj\ menete ve7et|€ át a rregem|éke7ó|.et a városi
ijnnepségrc' aho|a po|gármester beszéde után dr'
BétváÍi Bence' a7 Embel Erőfo.ráso|. |t'1inis7téíiu.
mánaká||amlitkára is köszönlötte az Ünnep|őket. Az
Ü1nopsóg a Pe|óÍ .szoborrá|' az énekkar műsorá.
VaIzáru|t '

.TUDTSíTTNKTTL'

29Bütári| 
ú,/



A Zrínyi Kiadó gondozásában 20]4 dec.
embeíében megie|en| . 'A Nagy HáborÚ'
1 91 4'1 91 8' Kézze |oghaió had|örténelem '

cÍrnű dobozkönyV nyerle idén aBudai.díat'
ameyet éVente az oktatást' neve|és| |eg.
jobban segító' nyorniatoitkaiegóriában je|ö|t
könyVéít íté|nek oda'

A Xx| ' Budapesti Nemzetközi KönyV.
Íeszlivá| záíónapián. ápri|is 26.án d íjátadót
Íendezeta |\lagyarKönyvkiadókés KönW.
|erjeszlők Egyesü ése és a hozzá kapcso.
ódó c]V szeÍVezetek' E díjáiadón azrínyl
Kiadó s e|isnreÍést kapott'

Dí. Isaszegi János nyugá||onrányú Vezé.
|óÍnagy, a kiadó megbízot| VezetÓe e|nrond.
ia: nemvo|te|őzetese| semmi infoÍnráci.
ija arri|' hogy a dobozkönyv dí]ai kapott,
így számáÍa is meg|epetés Vo l'

'Nagyon megtiszlelő Vo]i áfuennia día|'
A ZrÍnyi Kiadó gondozásában az e|mú|tnégy
éVben löbb mint száz kÖnwie eni rneg' Az
e|mÚ|léVben k adotl könyveinkbő| ötöt bene.
Veztúnk a szép magyar könyv 2014 Ver.
senyre, három kónyvü nk a főzsűi e é juioit'
Az eredményhiídetésle maid a 86' Unne.
pi Könwhéten keíü sor' |gyekszünk|ovább.
ra s a magyal tör|éne|em és a hadtöné.
nelem lénrakör kierne|| Íe|do]gozásáVa , gyö.
nyöíűen i usz|rá|t könyvek megje|enítesé.
Ve|hű ínaíadn a " katonai köny"r'kiadó" tra.
díció]hoz,, mondta |saszegi János'

A Budai'dÍjíó| idén is a budai N,4óricz Zsig.
rrrond Gimnázium szakianáraiból á| ó tes.
1ü|etdönlölt' Az e|ismeléssel minden éVben
a KönM€sztivá on egyo|yan könyvetiulal.
nraznak, ame|y. az indok ás szeíint'a |eg'
jobban szogá|ja a Ía|a|o|Vasók oklatásál,

FoÍó: TóTH LAszLT
És soTs DÁN EL (www.bldaipo|gar'hu)

Eredményesség és kitűnő hangu|at
Programokka| |eIetŰzde t,  eseÍnénydÚs
éVen vagyunk tú|- kezdle éVéÍtéke|őjél
Janovlcs János elnök a NyiÍbátori Hatá
Íőr lgazgaióság Nyugdíjas Egyesü]et éVzá.
ró kozgyű|ésén' me|yet megt szle t je|en-
léiéVe|Ke|emen József nyugá |ományú a|tá.
boÍnagy' a Bajiársi Egyesü|etek olszágos
szÖVetségének e|nöke s' A mega aku á
sának 10' éVÍordu|óiához köze|edó egye.
sü|eiben Va|iban egyre eÍősebb a csa-
patsze||ern, a lagok élzékenyek egymás
probémál lránt,sínindenk aktíVankiveszi
Íészét a progÍamok ebonyo|Ílásábó|' A
korább akná| is öt|etesebbek, színesebbek
le|iek a rendezvények' A hatálőr hagyo-
málryokatápo Va emlékeztünk ' Lász|óÍa,

a halárőÍség Védőszent]ére, haIollak nap.
ján pedig a magunk á í|olta kopjafáná|haj
toltunk feiei  e|hunyt bajtársaink em éke
e őtt' Bensőséges Únnepségek keíelében
kÖszÖntöttÜk a kerek é\,Íordulós szü etés.
naposa nka|, azarany|akoda mukát ünnep-
|óházaspárokat, Va|amintnőnapaIkaImá-
bó az egyesÚ|ei hö|gy tagjait' Nlaradan.
dó éményekke| gazdagitoltak bennünket
az Erdé|ybe' a Pécsre és környékére, a
körÓsfői Vásárba, az Erdóbényére továb.
bá a cserépía|ul borÍesztivá|ra szervezett
k Íánd(r|ások' Zenés.táncos összeiÖveie.
|ek keÍeiében kergeltük e|a te|el '  ünne.
pe|tÚk afinonr nedűt ígéÍó szüretel és kö.
szÖniöitük a Vágyaink bele|iesitésének remé.

nyéve| érkező új esaendő| csapalaink kivá
|óan á||iak he|yi a íegyveres szeNek nyug
días.egyesü|eieinek régiós 1eke., ]övész
és bow ngversenyein' Fér|i kóÍusunk osz
tatlan slkert araioit az encsencsikatona
nóla. íesztivá on, továbbá az ,'É|ete1az
éVekneK megyeikuluráisseregszem|én'
Gyürnö|csöző kapcso|alot ápo|unk a lesl
Vér erdőbényei nyugdÍ]ask ubba|, a he|yi
Önkormányzatta|' a levékenységijnkhóz
kiVá ó |áÍgyi ÍeliéteIeket bizlosító megyei
Íendőr.Íőkapitányságga|, Va amirrt a Bai.
lársi Egyesü|etek országos Szövelségé-
vel' Az L]jjáVá|asztotl elnökségiő a rnUn.
katöret]en ío[,,tatását Vária e|a tagság az
e|őttünk á||ó háloínéves cik usban' bzio'
sítva ehhez a te|jes aktvtást és a maxi'
má is iánrogatást'

V NczE |STVÁN
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