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Egy korszak kezdete és a fo|ytatás
Gondo|atok a 2016. évi kÜ|döttgyű|ése e|é
Új korszakd nynó bfténelhi
váÍazások c@lekvó e'esei aka

Ezze| a bevezeió sora| kez.
dód ka BEosz ] 990 f€bfuáÍjában
e|ioqadolt .A apíló Nyiatkozata,'
A r€á|]san gondolkodók számára
Vi|ágG' hogy egy ko62ak tijbb éüj.
zedel vagy évszázadot fog|a|
Ínagába - az embeÍi és tóÍ1éne|mi
tapasaa|at szer]nl is' A szóve|ség
25 óves mÚ|tja csak egy korszak
kezdeiének tekinthető mely á
tálsada m vállozások egy róvid
szakaszát]e|en|i' ó e| |e|, igazod.
va azoÍszág po|itiká gadaság '
honvéde m] s|ratéqia cé kitÚzése-

'aI

&

hez' Az slóbbiekben b€kdvetkezet vá|lozásk je|en.
tős halási gyakoro nák a táÍsadahi kÖínyezélre
és azok szewezele re' mint áhogy é21Öné Vagy

Az 6|mú|l éV,lzedben a haderóben bekóveike'
z€it strUktúrá , dsz|okácós és álománybel Vá|.
tozások' az inf laslruktúra ála|ákÍtása' a műk('dés
ttrvényi és ]ogi kórü|ménye nek' letéie|rendsze
rének át16ndézés€ sokszorvára1anu|, Vagy a ko.
rábbiakhozképestkedvezól|érü érini €ltéka hon-
Véde|€mhez kólódó táísada|mi ( 'c Vi'.)szeNezeték
m(j kódésének i €|lé1e|6]1. A Vá|lozó kórü mények
e||énéÍoa szövelség kÖzÖssógo megóriz|eaz a|á.
pilTk á|1a megfogá mázott có|kilŰzésske] A
BEoszá m€ga|aku ásál kóVelően e|sókénl lépélt
fe a ka|onák a kohányos emberi]ogainak biz.
iosi1ásáén és ozék tófoénybo io9|a|ásáé11. ]992
áp i €ába'r á három éÍdekképViso|ell szeryezétbó
(BEOSZ-KESZ-HOOOSZ) nregaraklrotra a Hon-
védségi Erdekogyezlotó FTrumol (ma HEF)'
K|eÍjész|el|e a gondoskodás kötb6 lánozTk
nyugá|ományÚak, hozzálado2ók po|9ári do|9o-
2ók éÍdokkópvss|€tél' járandTságainakbiz|osi.
iásál Mindezek éídekébon ogyütm0kÖdvé a Hon-
Véd€|mi M nisz|él um és a Mágyar Honvédség
parancsnok€ága Va|- konszénzusl leremfue.Ven
részt az 1993 ban€ iogadotl újhonvédé m lóruény
Íngga|kolásában me y lówényi gaíanc áka|ig|én'
tétt - és j€|enl ma is - a gondoskodás kó|be tanozók
]áÍandóságainak b zlosilására. érdeké k lóeényes

Azokban a2 években m ndez korszaka koti
kozdgrnényézésnok lek nlhelő, hiszen eólle a
magyar hadsérogekbon yen in1ézÍnényÍendszer

!uK, roqya BEusz
a ttbb honvédségi érdekképvise eti szeruézé1le
egyÜÍákalÓnáka|kohányos. €nrber joga1iLető.
en, évekke| megé|őzvé a2 eseményékol .'be]ép61|

A2 ]990.ben - lzennyo|c egyesü elbő
mega|akftonszóVetség ÍondklvÜ1 gyoÍsan gé|esilve
szeruezeti keÍe1éi1 és 1ágságánák á||oÍnányál'
meghalározóVá Vá|t a Honvéde|mi MinjsztéÍiUmhoz
kölódó láísada firi sze0e2elek sorában . e ismen
pannerekénl a HM mindénkoíi po|ilkaika|ona
vezelésének ABEoszaaápilókszándékászeÍinl
|o|Vá]ata a 'magyar iórléne|mi hagyományo
kat'''pánoktóLéspT tika hovatarlozások1ó|füg.
ael|enij lámogassa. szo|gá ja a hazafiság eszmó'
iére épü ó honvéde em üwét' ''(Aapíkj Nyla1kÓzal)'

Ehond|rató, hogy mára a BEoszszé|es egyé.
sÜ|et strUktúÍáiára és a te|epü|és] együnműkódé.
séB a|apoea képvis|i a kalona Jegyvememi hagyo.
mányokai. lMúzeumaiva|, em|ékszobáiva, hadi
leThiiká pa&jáVa|, Vonzó programja Va| a honvéd.
ség és a|iata|ok kórében fenntartjá a ka|onák és
a honvédeem Ügye ránl érdekódés1, erósíl a
hagyományokhoz Va|ó kólodési, a nemzeti íüggel.
enség, a hazaszérétet i|án1i éLkóte ezel|sége1.

EgyesÜ|étonk a te|€pÜ|ések nagy tek nlé|yŰ
szefoezelei, a nemzeti és heyi hagyományok
képvise ói' ők]e|enílik meg únnePeink€n a magyaÍ
katonát' I/indez a2 a|apÍ|ók szándékál fqezi ki' mo|y
szorlnt ''soÍainkba váriuk rnindazon egy€sij eteket.
sze eezeleket ' am o|yok t6Vé kenys ége ts sze|tlgg
szövelségü n k cé kitű zéseivel. azokát. ak k kószok
báÍm yon tófoénygs módon lámogalni ügyünk€|, A
mai geopo|llikai környezelbon a lenyegétő Vá|ságok
kózepstte a haza véde]ménok szogá|atában
nomcsak a kalonáknak k€| héy|á||ni' d€ a haza
soÍsáén í6loős á ampogároknak és a nágy
kózösségeknek s Mind€rc b zonyságu| szo|gá| a
Ktzgyű ések és a jub |€umi évlord!|ók hangu ala'
az egyesülel €két mé|laló nrin sá6i, Vozérj<ar|ónók
elismerésék ós köszÖn|ó szavak' A szöVélség €Íé.
jél nem csak a |élszámviszonyok hatáÍozzák rÍ1e9'
hanem a lagságának szs |émiség€' k]|adása ós aka.
Íata, A szóvotség maiszerv€zel Összeléléébó
klűnik' hogyje|entős ntegrá ó€rőt képv s€ maisés
aiÖVŐb6n s' t'4 nlÍnás é]ó *eN€z€t ez s mozgásban
van Vá|toz k a lagsága szsrvezé|éinek száma,
vannak ki|épók és b€|óp(jk' slruk1úÍál Válók' m€|yskél
csak a jog kórü|mény€k' alágság!k óssz€|ót6|6
és a sz€rv6z61ek szuverén dón|és€ bojo]yáso|'

Nemszabad€|logadnunk. hogy'aBEosz €sá||ó
ágában Van , éíékcsókkent voNsz€l pe rspsktÍvája
kérdés€s' A 'BEosz szkepiikusok,' ezékot a
vé|emények€t hangoztalva csrkkenlen] szer€|nék
a BEosz lekinté|yé| étejét kópv s6|€l6 szé íépét,
meLy€t nem lón meg a kó lségvelés tjmogatiis csök'
konlése' a soríávátozó -műkódésl beÍolyáso|ó
ló foényiVá| iozásoksorozata-a 'cV| lóryény' '  a
Pogári Tórvénykónyv az smerl 'HJT. és
Íendszabá|yi vá|lo2ásai, lovábbá az e9yesü|ol €k
ko|ább műkódósél szo gá ó HEMo+ megsziinése,
a honvédség támogatás |€hotóségéinék csTkk€.
nes kenyszere mian Ezeknek a néhézségeknsk
a |ekÜ2dósóbén nagy szeÍep]u|oll a szóvelség
ósszeíogás orósitésóngk' az anyagi bzlonság
megíeremtésénék. aegyesÜ|elek nÖVokodésé'r6k'
az,'ón'"róre' va ólámaszkodásánákés a múkódós
objoktíV |ehetősége nek kler]esáésének' Ez adhat
VáLászl a'hogyan tovább. ]óvóképel viz]oná|ó

Az embeÍ láÍMda|om é|etében eqy ko6zakvá|1ás
Vá tozó köÍÚ ménye v€| dő|egesén 1ám6áhat nehéz
he|yzetekel me|yekelalársadáLm kózósségokngk
ke| elv]Se niés mego|dan is' A szóVetség é]étében
az e mút hL]szonÖl eszt€ndőben e|á'1eredménye.
ink, tagság!nk és egy€sÜ|€1oink kilarlásá, a 25.
40.50 éves mÚkódésé a]öVó1i|6tőén b]zako.
dásra ad oko|' me|ynek a|apvé1ó Íe|téle|e az A]|á
pilók ma is érvényes - sándékainak maadékia|an
1elesiiésé' Eza25 éV csak égy Úi koczak iyi|ánya'
A íe e|ős lo|y,talása á mal és a ]óvó generác ó íe é
|őssége, A BEosZ vá||aja eá a megliszte|ő Íe|e.
|ósséget és b zakodva há]ad a negkezdelt úlon.

KELEMEN JizsEF NY' ALTÁBoBNAGY' ELNoK

|úindez szé es báz]sát képezia
[,Iagyarország védé|mét szo|gá|i
éídekek, á||ami és lá6ada|m eó
|eszíiések Ínegva ósítasnak' Mind.
ezt annak tUdátábán leszi, hogy
a haza VédeImének a|aPvetó eró
il ma és a jóvóben s a Mágyar
Honvédség' 1ovábbá a haza és
a honvéde|em Ügye iránte kó1€
lezelt lakossáq a|kolja' Ezt az á a'
pol erósÍli a2 egyesü|e|einkben
Íészt VoVó ho2zátarlozók és
mások, pé]dáU a rendvéd€hiek
nóvékvó ]e|en éle' Ez a kózösségi
és társada|mi ósszelogás az élte.
lő e|eme. megmarádás bázisa a
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A szÖvetség 25 éW6l ezelől1 megie ö|1 cé|.
ja] ma is he|yá||óak' A meg|ogaImazás azo.
nos tar la|omma| -  eset|6g k ics1 más
mTdszeíekke| és Íomákka| - a honVédeIem
me |ett e|kö|e|eze|!sége|' a katona hagyo.
rnányok ápo|ásá l ,  a ka lona nemzedékek
kÖzÖt l  szo idar l lást '  a nyugá |ományÚ
kalonák és e||átás|a ]ogosU|1 hozzálaítozó.
ik é.dokvédoLmét, a kÓzÓsségi é|oi erősi
tését jeIent '

Új he yzetel lelemtett, csak a legton.
losabbakat em ítve,  a honVédség étszá.
mának közeI egyhalodála lórlénő csökke.
nésé, a sorka|onaság megszün|e|ése'  a
píofesszioná is hadeÍőle Vaóállélés' Vagy
em|íth€|ném a békeÍenntartó tevékenység
fe|é rtéke ődésé1' a jáíadékos kalonák még.
ioenését '  az Önkénlgs Iartaékos ÍendszeÍ
Íe á|llásál' Továbbá a szövetség egyesü.
]eloinok szempon!ábóL Íon|os |ény|' a tagság
tovább idösódését'

Az e|mú l  évok |egnagyobb eredrnényé.
nek teknlhét ö '  hogy a|apvelóen s ikerü 1
rnegőrznia nyugá||ományÚ ka|onák beIe.
értv€ a ]áÍadékosokat is - és az e |átásÍa
]ogosu l hozzátar|ozó]k szociá|s j!llatása.
!' járandóságait' A akáshoz történő jogo.
su tságol '  az étkezés igénybevéle lél '  az
egészségl]gy iszo|gá tatást ,  az üdü|ést '  a
segé|yezést és a kegyeIei] gondoskodás|'

Jó  Ío|y|a|áshoz nyÚj|  a|apo| a hagyo'
mányápo|ásban. a lórléneIm évÍoldUIikló
iÖÍ|énő megem|ékezésben' a katonamú iÍel
idézésében, a katonaskok gondozásában
e|ér| eledmény' E2 a haLadó hagyományo
kat ápo|ó' rnú|tal óízó píogram az égyesü.
Ieteké|eiében |ovábbrais Íontos' liszle elÍe

A vilalha1aiLan eredmények me|Lelt, a
szÖve|ség ]ó cé|jainak e|jullalásához tovább
szÜkséges keresn az ú] módszelekei az
egyesü|etek és az egyénekhez vezető hal.

har isabb uta l .  Nem tejesen !udra a
szóvelség a rnég a viszony agos s keíeke|,
a jogszabá|y] r €nde kezések a|apvelő
megVédését gazán mégismeíle ln i '  e||o '
gadtatni. Nehézsé9e| jeIen|e|| a Vezetésnek.
az e|ntkségnek áz ehhez Veze|ó lormákal.
módszereket megla]á ni' a tá]éko21atásban
a íég]ókal jobban bevonn '

A|aposabban szukségesV zsgáh az egye.
sü letek Sz öVetsé9bó| t önénó k |épésének
okait' Vaóban csak a szövetség hozzájá.
ru|ás Vo|| az ind i ték'  vagy más '  mé|yebb
ÖsszefÜggések Van nak a há|télben? A kel|ős
lagság, a ké| nyugá||ornányÚ.szÖVe|séghez
t ödénő egyidejŰ |adozás nem e]ve1endő
tény €  me|e|t '  mi  az oka annak a már
régébben rnégjeIenl szóruányos gyákolLat
nak' hosy ez csak egyirányú mozgásl rnutat'
Vagyis a régébben a|aku l. nagyobb hagyo.
rnányokka rendelkező BEosZlagegye.
sü elek Vá|a lák a HoKosztagságo1' azaz

m ndkét szÖVe|séghez | önénŐ egy d6jŰ
tadozás l?  A]Övőt-a mál|óbbszÖlÍe|ve.
tődött _ ' inkább az ntegráció irányába iett
]épésekben keLIene kelesn '

A jáIadékos ka|onák megszóLÍtásának
s kerteIensége egy egész kalonageneláció
k rnaradását' az egyesületek idósödésének
|o ylalásátés |ag]a nak |assú Íogyásál eled.
rnényezh€t ' Együtt k€||en9 keresnünk grre
rnégo|dást' hogy ne egyen e|Veszelt gene.
rácó. szöve|ségi. d€ ogyesü|eti szin|gn is ki
kelI aIakÍ|anunk o yan proq|arnoka|' rn6 yek
a|ka|masak a rnég távo||óVők megszó Í|ására,
érdek|Ődésük Íe]ke|lésé|e'

Tovább ke Ido gozn a rn indnyá]unknak
azon' hogyíórurnokka|, az érintett 6gyének
szemé]yes megszTIilásával ín iként ehel az
egyesÜ|eiskbs u|ánpót ás| ia|á|ni' Az| ké |
megéíle ln i '  hogy ez nemcsak a még
lÖbbségébsn idősebbskbő á|ó  €gyesü et '
hez laí|ozást je|enli. hanem a katonakÖ.
zösségh€z lörlónő kÖ1ődés Ís|eme|ő érzését
les lesÍl imég' és éz n €m von eIa csa|ád '
1ól, a, eselIeges jÓvedeIem'kiegészí|óstő]'
Az egyesü elek rn nd g csak az adott progÍaÍn

me yet egyÜltesen a|akí|anak k i  i rán l
érdek|ódŐ |ag]aikat Vár]ák a íendezvényeikre'
Az éVenle egyszel kózgyű|és |ehet az a
program' rneyen az egyesÜ e|itagok meg.

Akommendánskö rze|ekparancsnokaiés
a .égii i]élve áz egy€sÜ eti Vezelők közöll
oIyan egyÜ| iműkÖdés| '  szerzódésos
kapcso atol cé szerÚ a jövöben kiaakÍtani.
am kÓze ebb hozza a tény eges és nyug
á]|ományú kalonákat '  szorosabb rnunka.
kapcso atoi|esz eheiővé a közös mego dás|
igényő fe|adatok (mégémLékezésék'
koszorÚzások' lól!mok, kegyeIeil gondos
kodás stb') e|Végzésében'

Tovább szÜkséges do gozniazéit, hogy
1iszlázód]anak az egyesü|etek mÚködésl Íe|.

BcltíIs|k'L,d



léle|ei' e|he|yezése' rnen ez ]s oka |ehe| az
egyének kÖzÖsséglŐ Va|ó lávo maradá.
sá.ak, Nagyon |onlos lenne' hogy az egye
sü|e| lVezelŐkn €k .  tagoknak |egyen egy íx
poni ,  aho a kÖzÓsségek össze iohehek
prograrn01, íendezVényt h]rdethetnek az
egyének prob érnáikkal bajaikkaI tudjanak

A SzÖVelség nem rnondhalle az idősoll
honérl  Va|ó obb zásÍi l '  Az egyedü rna.
íadlaknak ez b z|osí1ha| mé ió  dőskort
abban a kÖzegben, aho az €gész é e1üke1
Ieé ték' A kevésbéVeszé|yezteiel| hiva|ások
szakmák' l elve Önkorrnányzalok soÍaá a.
kíto l|ák k ia saját  dőse ie|he yezésénekie|

léle|e i l ,  me|yek képesek az e he yeze1tek
nyUgdÍjábi  bef  izeIe l t  hozzájárL]|ásokbó|,
akár á |ami tárnogatás né|kü rnűkÖdn]'

Édhetet|en a nyugá ományÚ katonák egy
szer egy Íendfokozal ta|tÖr léni  €  Ő  éple.
tésének az e| lór  ésé, am még csak kÖ t
ségVetési foÍíásokat sem gényé Egysze.
rÚ €n  a kózÖsségekéri  huzamosabb deje
teVékenykedók munkájának egnagyobb
erk ö  cs e|smerése az e ő]épte lés,  a ka io
nának régiszóhaszná a láVa|é Ve ez]e|en.
t a Iegnagyobb dicséíe1et' Természet€sen
te|jesen e Íoqadhali, hogy ez az e smeré.
s]Íormaaíe téle]eknek megfe €|ő, szemé yek
eselében évente egy ünnepen egyen Vég.

rehajtha ló ,  ami ehet a honvéde em nap]a
Vagy az idósek Viágnapja '

|v]indezek a Váz alosan Íe soro|i kérdések
és gondolatok a cé|okat segi tó ,  j ó|  k ido.
gozott, átgondo|t programoka1' egy gazán
kons1ÍukliV gondo|kodásía, cselekvésíé kész,
Ütőképes '  a koz0sségé Önze||enü '  e en
szo gátatás né|kü|lenn képes csapalol gé.
nyeInek 'o|yanformákat 'módszeleketszÜk
séges rnegta á n ,  k ia|ak l tani  e l rhez.  aho
az egyest]]etek.  Ietve 1agság!k nap m nt
napéÍz azéne édü k do gozó' levékenykedó
szöVelségi vezelés rnUnkáját' s ennek ered'

P NTÉF FEuENc

Tanácsadó TestÜ|et _ az új cik|usban
AjóvŐ éV é|ején tiszlúji|ásra készÚ|a BEosz
Nemrég e|fogadott Új a|apszabá ya szeÍinl
|ovább.a s kerne kedófeadata azéídekkép.
Vse|e1 a |ronvéde|em ügyének szo gá á1a'
hagyornányőrzés és hUmani1ár Us, karlalíV
levékenység. Ugy gondoom. hogya m€gvá
asztandó új€|nÖkség kÖVelirna]d a BEosZ
|Órténotének lÖbb nr n! 25 éVes lragyornánya'
t és o|yan új stíalégiá1íoga maz meg. amé|lye
lovábbía s műktdőképesen é|elben tartja a
szÖVe|sége|'

Va|ószínűnek lartorn azt is, hogy a meg.
Vá|aszlo|t e nikségnék lovább|a s szüksége
lesz égy oyan Tánácsádó TestÚ -"lre (a
lovább ákban TT). ame|y az Úje nÖkség m!n
kájái' |áv ali e|képze|ése I segil]' Az Ú] TT
Ínunkája solán bizonyilhat]a tekinlé yé! és
szakma hile|ét BÍzom benne hogyazé|nök.
ség tovább|a is gény azl hogy a TT le ké.
szü|lsége, szakismer€1el a ap]án kÖrü tek nli
he|yz€|o emzése Ve|, ]evontköVe|keztetéseve
és azok a|apján k a akíloll ie|adalaján|ása Va
lámogaláslnyúilaSzÖvé1ség Vez€lős2€ee nek
mUnká]ához. dóntéseihez'

Ajeen egiTT 11 éVe. kÖze|3 c ik|uson á l
betÖ tÖ|te szeÍepét segiletl a slÍalégiaformá.
ásban. dönlések e|ókészÍlésében' kü önös-ón
|on|os nap rendek e|őkészí1ésében' A TT a
megÍoga|Ínazotl lerü]eleken' 1érnákban kÖrü.
lek ntóen' szakÍnai ag 1anahasan' a mego|dás
Ényokal s Íe|Vázo|Va nyú]loí aján ása Va Ío ya.
ma|osan lámogalást a BEosZ Vezétésének,

osszé1éle|éve|éstapasz1aataiva|óregbíteite
a szÖVetségjó hírnevét. ATTlaqsága' Össze
lé|ee a kü|dÖ!!gyú|ések határozata a]ap]án
vá|lozotl' gazodotla regnáLó e|nókségek gé'
nyeihez' Tagozalokai' s2akbzollságokal
mŰkÖd|elen küsi szake|óadikat kéí fe
munká]a e|Végzéséhez' cé|szerúnek 1artoltuk
lovábbá azt' lrogy a TT ü ése n a szÖVe1ség
régióinakvezétő' eselénkénlanagy élszámÚ
tagegyesÜ e|ek é|nókéi ianácskozás ]ogga

M]lyen TTre lesz szükséq?
o|yanrá, ame|yk képesÍormá nia BEosz

stralég]áját és t'ímogain annak megvaLósLr ásál
Tehái lovábbra s a szakterü elükÖn nagy

nyeknek rneqÍe e]ni' l\,,l nt a BEoSZ-ná s, a TT.
né s Íonlos le|adat a Íala i lás '  sa]nos a
tapas2taat az lm! la l ]a.  hogy az éLelkor eő
reha adtáVa rorn|k azegészséq á|apol' csök'
ken a rnozgékonyság ésazakliv lás' Ezé'tbál.
Ían ké| Vá ásztan azok közÜ iS akikal ata abb
generácóhoz tartoznak, Van ti a2onba. egy
bökkénó A megváasz lott  es 1ársadam
munkában dogoz i  szernéyekel  nern ter .
l re|hel]ük meq k ö lségek (! lazás,  szá lás)
V se|éséVe ' o yanokal s nreg ehe1Vá|asztani.
ak k nem BEosZ lagÓk. sői nem s kalonák.
de szivesen Vá||aják a honvéde em ügyének
képvlse|e]él Akárnélránycvil sbeléhelVonn
hiszen a lagszöVelségek s cV]|szeN€zelek
cVi szeNezetkénl Vezető nknek értén Ük ke||
a cVi| é éiét szabá|yozó lÖrVény'"kel
kÖvele rnényekel ,  sÓ1egyre lÖbb c iV i Iernber
Van je|en az egyesi]lelekben (kórusokban

A kózgyű éso yan ÚjlagokatVá asszon aTT
be, akk a |egjobban megfee|neka2 Ú]e n ik.
ség evárásainak A í a1a ilás fonlos, ugyanakkor
ne az é|etkor egyen a |ő szempont' hanem
]nkább a le|adatra Va|ó alka|masság, az
ónzélenlennjakarás a mÓl Vá tság, Eképpen
ehel matd meqalakilani a tagozalokat,
szakblzollságokat Se sokan, se keves€n n€

|egyenék a TT.ben' Ha kev€sen Vannak.
megeshe|. hogy€gyÍonlosnak ilélszaKerü|etel
csupán eqy fó képvsel. .Jó kvehetŐ hogy a
lagság kÖrében nöVeksz k az özvégyek. nók
aránya Tükrijzze ez| is a ma]dani Össze|éle|.
h]sz |a án ők képesek eg nkább a kal]tativ
humanlár ius rnunka szervezéséfe és a
ko ]ektivák Össze|aílására'

|'li legyen a íeladata (st|atégia, i|ányelvek,
lémakóök)az 4 TT.nek?

Legyen kóV€tk€zetes' Amikoreóvesszük
a ]0éWe eze|óll készü l a]án|ásokat Lálhaljuk
azl, hooy miken gondoIkodlunk abban az]dő.
ben' éS hováérkeztünk e mára,Tudtuk eazo
kal a fe Velésékét' nemcsak érVényesileni
mego dani  hanem kÖVetkeze|esen ká|n i
me||e1lÜk? Amenny ben cé|klÚzéseinkel tú|
ha|adla az ldó Vagy a kórü rnények Vátoztak'
akkor mi s vá|lozlassUnk álásfog|aáslnkÓn'

Milyen ÍőbbterÚ|eteken segfthe| a TT az

A BEoSZAapiti Nyialkozata rögzíl] hogy
..ba]társiegyesu eteinkbevárjlk m ndaÓn h]Va
lásos, ny!gá |ományÚ és tarta ékos kalonákal'
akiká1érz k a hazaVéde me rán] fe e|óssége|,
ak ik becsü n iés ivn iakar]ák a l i sztes szo|.
gá|atol, aklk len ni akarnak azéd hogy hazánk
békéje, b zlonsága ne csak ]e|szavakban'

tapaszla|alokka rende|kezi, V talkozó e|ire.
|eklnlő, agiisszerné yekel ke| rnegvá asztani
o|yanokat, akik képésék a Vá tozó kóvele|mé'

'ú,óu,^o*



hanem é|i és 1aíla rnas cseekedeteikben ]s
garanciát nyeí]en' sorainkba vár]Uk m nda,on
egyesú eteket szeNeze|ekélj ame|yek tevé.
kenysége ósszelügg szÖVelségÜnkcélkitű.
zéseive ' azokal' akik készek bármiyentórvé.
nyes midon tárnoga|ni ügyünket',, Ezt a
|Örekvést|ehel kiégészi1enj, lovábbszé esÍteni'
pé dáL]| a szerződésés katonákka

Tudvaévő, hogy a BEosZ korno y kihÍVások
e oll á| ' Ta|án a egkomo|yabb az e örege
dés'  Régi d i|emma a fa la mosl  szo gá|ó '
kVáásÍa készÜ ő generáció megs2ólílása A
TT.nékebben s segíienie ke| AlagságépÍlő
levék€nység egyik technlka]segiti]e ehét az
nternel' hisz a szo gá atbó k |épőá|omány már
szétszinan he|yézkedik e| szerle a országban'
Kü|ÖnbÖző orgánumokon keresz!ü azonban
$kak m€gszi|ilhatik Láh ke ' lrogy lrosszabb
|áVon csak a |agság mególzéséV€| maradhat
é|e|képes a szÖVelség

Ugy álorn, hogy a ka1onatársada|omban
(aklÍV és nyugá||ományÚ katona)a kor mai
szé| eme szerini a2 Összelar|ozás,szo|idar1ás
már neÍn Úgyje ernezhelő mint évtizedekke|
koÍábban'sok honvédség ka|onai szefuezel
megszúnt - ezze| egyÜlt a tag|oboízás
ehe|ősége is (a |ratárórsége1 beinteglá 1ák a
rendirségbg), jeen|ós szárnÚ akív iiala|vá|l
k '  Így nem s |ud ' ragaszkodni  1ovább a
szerveze|hez ennek kÖvélk€21ében a nyuq
dlasközÖsségbé sem |ép b€ sokan megsér.
tódlek' a kia|aku|l he yzetle| nenr tudtaMudnak
egyelér1gni. sok nrás smeí ndok ok s Van
ezé|t is  nehéz a BEosz.ná a f iataí!ás '  a
tagu|ánpTl]ás'

A |eendő e nÖkségnek sokka hatálozotlab.
ban ke Íe Vál a|nia az érdekképv]se €ti levé.

kenységet A lagszövétségek Végzik a saját
munká]ukat' kla akitolták műkódés környeze
|ükel'Tehá1az e nókség ne rájUk, hanem érde.
kük magas színvona ú képvise e lére
koncentrá|jon' Ehhez klŰnó kapcsoatot ke||
épilen a HN4 VezetóVe, képvisé|ókke ' o|yan
kapcso alra ke Ilóíekedni hogy belogadják
atagság ]ogos génye t E2 a kérdés szorosan
ósszeÍÚgg a BEosZ anyag támogatásáVa|
Tudom, hogy a szÖvetség n€m pálpo i|ika lüg
gó szeívezel, dé nem m€nles a po tikal dön
lésektŐ ' A spor1egyesL] elékhe2 hason óan
o|yan V€zetőket ke & e|nÖkségbe és fóbb Íunk.
c i ikba vá|asz lan i  ( i t t  nern cVl  po| i tkUs
megje|enésére gondo|ok)' akik é|vezik az adoí
honvéde|rnl po| tikaj vezetés' az egy€sÜ elek
nek ped 9 a székhe yie|epÜ|és Önkormányza1
|e|e ős iénye2ő nek b2a mát' lánrogatáSá1'

Nyi|Ván az érdekképvsé el a fő stra|ég a
kérdések egyke, de koncen1rá nike Ia2 a|ap
szabá yban meghatározott löbbi le adalra is.
Ezek kÖzü|az egyik |eg1onlosabb a honvéde'
em Ugyének képVseele.  Ez éÍdeke a HN4-
nek is, Ezérl a tárnogaláséd miazza||z-"the
tünk' hogy Íé|vá ]á jtk negpá|yázzuk az ezze
kapcsoatos teendőkel, Ezen a terü|e|en sok
páiÍo]óra1a|á hallnkacivi szervezelék közóí'
A hagyornányőzésse| sokan Íog|a koznak, N€m
szabad e|Veszn a tóbb szerv-pze| kÓzöli, han€m
cé rányosan a heyTrségek régiók hagyomá.
nyava az MN 1ódéne|éVe| csapathagyomá.
nyokápo|ásáVa ke Ilog|a kozn ' Tág ehetóség
nyi|ik a civi|ek bevonására és rnegszT ilásáfa'
Tud]uk' hogy nranapság€gyr€ n€hezebbac V I
szerveze|ekmÜkÖdlelése' sa]nos rna az e nök.
ség munkájál a rn ndennapoknak Va|ó
megle|e|és. a korábbi köl1ségVetési 1ámogalás

hányadáélrvaó küzdés kót]|e,  ATTezen a
|erü|eten s segílhe|ie e nökségel

Am]t a fenlieken kíVÜ| nagyon íontosnak
larlok. az ajó szÖVetség] |égkör kaakilása'
Ajó hangu|alban' |égkÖrben Ío y,talott munka
erő l  energát  ad.  Kónnyebb egyőzn] a
nelrézségeket' HangtIaijaVí|ó ]épésekkeI
pozi1iV, op| mista, en'érqikus klsugárzássa,
vidámságga| és sok rnássa eh€tjobbálennia

ÖsszégzéskénleImondhat]Uk'  hogyolyan
ckUs eó1t á lunk '  ame|ynek kÖzepén
vá asztások |€sznek. és ez módos'1hatjae|kép.
ze ésé nket' E2ér1 Íuga|masan ke meg|oga|.
mazniaslratégia épés€kel iláryelveket' A TT
á|1a fe|vá a|1Íő lémakóróket ped g az e|nök.
seg éV€s munkalefoelben rnegÍoga mazoaak
s2 € rn l  ke I  ak|ua| izá|n '  A lapasztaa lokal
|eszűrve ne aTT do|goz1assa az e|nÖksége1'
hanern Íoíd Ílva' Arra sÜgye/n ke 'hogyaTT'
a]án|ások ne az íróasz1a]Íiókban |andojanak,
iedo|gozat|anu|, E|lldorn képze n azt' hogy
egy.egy lonlosabb |émakörl az énókség
1ÖbbszÖr is V sszaad a TT.nek' Újabb kiegé.
szi1esre' pon1ositásra' A TT lagjai Iegyenek
bevonha|ók a2 e nÖkség rnunká]ába' Tapasz.
1a]alszerzés cé|jábi |átogalháhák a régókat
1agegyesÜ|e|eket Szolosabb eh€tne a kap.
csoal' enne szernélyesta á kozás e|retóség,
k ia laku ha1na egy széesebb konzu!ácó.
v ta €hetőség, amilovább gondo|atokal' cé o.
ka1' eImozdu ás rányokat génerá|hálna'
\4indenese|Íe én úgy á1om hogy ogy ]ó
rnűkÖdő TT |ovábbra is hasznos |eheta eendó
e nijkség munkájához

VÉGH FEFENC NY' VEzEFEzuEDEs
ATTELNIKE
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A BEoSZ-bó| ki|épett tagegyesületek ki|épésének okai,
az á|ta|ánosítható okok megszüntetésének Iehetséges módjai
ABEoszTánácsadóT6s1Ü|€té (TT) aze nókség
ké résóÍo Vizsgá|alol Ío|yialoí a B Eo sz.bó| k épen
1a9égyésü|6tek  k  épésének oka ,  a2  á ta  áno.
silhalóokokmegszÚntelésének|gh€lségesfiródjai
lémábán' A TT ebbon a lémában megkelesle
réhány ki|óp€ll lagegyesi] el Vezeló]é1 1anU|
manyo2la a Von a|kozó okmá nyoka1' m é 9 ké rde2le
a régióvezelók Vé|eményél' Mindezekaapján á
kóve1kezókel á |apfiona meg'

A lagegyesÜ elek rondszeí n1 nem eqyel|e|

szinle mindenültie e helők a2 anyágiTkTk,
Nagyménékben |écsókkénl a 1agegyesü elek
1ámogatása. lág]ainaksegé yezése' Ú] múködés
kó lségekjo]on|ek meg' Az eLhe|yezésÜket b 2
Iositószeuődésekela1 sái k ubokú] lU a]donosa
gyakran|e]mondlák Megszi]ntekakédvé2ményés
gépkocsi. hasznáal ehelőségék ̂  BEosz
lagdi]atszed szóVélségjhozzá]áru ás címén' A
HoKoszjobb a'ryag ehetőségekke csábilja a
BEosz tagegyesü|eteit'

s2ükséges f-é ú Vizsgá|.] és 10yamatosan
magyarázatta e áhia lagdí]l]zetési és a szó
vetségi hTzájáru ás Íendszerét' A tagegyesü|elek
óss2é1etee egyes eselekbén oka ehelétl a
kiépés.ek' A BEosz a|apszabá|ya ehélóVé á
kú|só kópi|mények pedig szük*gessé leíék' hogy

ne.sak honvédségi ny!gdijasokal vegyünk je] az
a aptagszeÚezelek kózé. M Ve kézdetben nem
Vo1nrasorszagosnyugdi]as széfoezél mnde.,
halárÚés rendvéde|m nyÚgdijas-egyesü etná|!nk
1a|á|1 men edéke t' A kÜ ónbóző álsze Nezesek Utá n
amko l  a  le .dvédem szeÍvekné| s  aákÚ| l
Trezágos nyUgdias érdekvédé|mi s2éfu ezé1' ak k
akarta|r azok kiéplek a BEosz bó Azé nóksóg
a k épen tendvédemis egyésÚ|élekel segilse a
béi] eszkedésben lTvábbÍais|ámogassaazokat
ame|yék nem éptek k ló|Únk' segitsé á
Íendvéde misek orszáqos nyUgdi]as éldékvéde.
mi szefoezelé1 a REHoszt' á|akilson k ve|e ered.
ményes mUnkákápTsoa|ol a lagegyesü eleink
érdékébén' KU|onÓser gÖrdÜ|ékenye| o|dják meg
hava|amey]ktagegyesü|e l i ód ra]z  eheyezké
dése' vagy egyéb okok mian álié]enlkéz k a
REHosz ba, óket ne lek nlsék 'k épe1t.hek.

E|óiodL . hogy Vá|ámé y k tagegyesü el vezétde
és a BEosz vaIameLyik 1 sztségVise ó]é kó2ö11
szemé]yes e entét Van. és e2 akadá|yTzá a kózós
munkál aml ésélenkénl ki épéshez Vezeihet Az
é|nókség még dőber' |ehetó eg még a lag
égyesi] é1 bé|épése e]óli lár]a Íe a2 óssze
iérhetel|enségeléstapintalosan de háláíozTtlán
intézkedjen annak megszünleléséré'

A kl|épésék égyikgyakoÍ sájátos oka alaq.

egyesÜetsinkné a honvédséghez Vaó kólődés
gyengesége vaoy h ánya' A2 o|yán tagogye.
sü|el.é aho keVés honvédséginyugdüas van
Vagy egyá laán nncs  i s .  eő1ordu|  hogy a
1á9ságnák gyenge. vagy hiányz k a honVédség'
hez Vao Szemé yes kilddésé és a kózós ern|é-
kezes számukra degén a BEosz.bái Ín€g éVő'
Vagy kivána1os kalonás gondolkodás és
magatarlásÍTÍmá' Ezé.le|b zon''la anoc]nak ese.
lenkénl é|]Úhak a ki épés gondo alá 9'

A BEosz a|apszabáya |éhélóVé lészia n6m
honVédséq nyugdiias égyésÚ elek be|épésé|,
e2én azok ]e éntkézésekor az e|nókségnek
része(ésén lsztázn a ke a be]ső mUnkárend
sá]á lTssága1 'midszere1 '  Fe  keIh iv . ia l igye|
met' hoqy be|épéseselén gondol je|entheta€lé'
ró ádek ódés kiÍ, aközösé|ményekhiánya Ese.
lenként megéngedhé1ő a |ebeszéés ls'
UgyanakkTl hangsÚ|yozni keiI hogya BEosz
defookratikus szervezet me yben foylá1ódnak
ahonvédség]egjobbhagyományái' Kij ÓnÓsharg.
sÚ||ya Van ]e|en a bailáísiasság' ónzelenség,
pontTsság' 1égye meze11ség, a meqvá|asztott
Vézé1ók 1isz1eIe|e' in|ézkedése kle|jésilése, a
haláidók betanása, a kapolljé|adatok ponlÓs
Végreha]tása annak]e entésé akadá|yozla|ás
eselén a haláÍ]dó |éjárta eőlt az akadáy je|en.

BqttóIs1kA,ál



|ése. Á paEncs és annak iog kórnyezete hiány
zik a honvédségi nyUgdijassz€ru9z€1ekné|. í9y
a BEosz ná] s, d€ a1arlaha é1ez k aszornl
é|Ürkósdo|gozL]ik, A jogná| koménysbbe|VéÍvé.
nyosÜ||a: Önkénlesség'  Ha vá ák iném vá|á]a
éz6k61 a ,,katonás', e|veke|és módszereke1, az
nem va|ó a BEosz-bá'

A TT megá|api|otla' hogry a l 20 |á96gy€sÜ|sü9]Ő|
á||i BEosz'bó| í1 |agégyesü|e| ki|épése nem
rénditelte meg a szeNezolel. annák mükódé$l'
geMzeli €}segÉ|- t|om szokséggs dadjt 6|€n
de|ni' ném 9úkséges az e|nókségn€k s€mmil''|e
rondkívü|i intézkedést bev62élni a ki|épését
'nogá||Ílásáía' men njncsen6klóm6g6s ki|épé*k'
n|ncs6n o|yan ok' ame|y aonná|i ]niézk€dést k('$

[4indézok €|lénér€ a normá|is munkamono|
soÉn szukséges téívsz6Íűén é énézni a ki|ópések
ktÍü|nényéit és okail' a munka lovábbi jav'lása

M||yen munkaÍoÍmákka| és mód.
szeÍekke| tehet|ük
összehango|tabbá a hadk|egészítő
paÍancsnokságok és á Beosz
tevékenysé9ét?

A Íanácsadó résúlot a BEasz Elnökséga áhal
negadott ténában',Milyen nunka|offiákkal és
nTdszeQkkél teheuük összéhangoltabbá a Had.
klégészftó Paftncsnoksáqok és a BEasz
!avé'l<é|,ységét a2 áÍa|'nk képvis.lt á|lonáru é|d*
kéb ", az alábbiak frwélanbe véleE,Ellesz alán.

A BEosz a|apszábá|yánák mé9lo|6|ó6n
lovábblá is leg|óbb Íg|adatnak kg|| lokintoni a
lagogygsü|g|erbs 6mörü|l nyugá||ományúak
éÍd€kképvisé|s|él és á szoclá|is gondoskodÁ-
sukbAn va|ó Észvéte|t' |shol€i€s. hogy a sz@]á| s
gondoskodás kÖlébe larlozTkka| kapcso|atos
szakÍ€|ada|oka| a NVK sz€mé|yzo|l csopoí|.
|Őntkség szakma| |6|ügy€ 6is msl|elt. áz MH
Hadk€gészí|ó ós Kózponli Nyl|Ván|áíó
Parancsnokság és az a|ár€nde|lségébo bnozó
hálom Ka|onai |gazgalás Ktzponl' négy
Tobor2ó és Érd€kvédo|mi Kö2pont óstizsnkól
Katonai |gazgá|ási és Éld6kvéd6|mi |Ódá végzi'

A Hadkiégészíló Páláncsnokságok szepoi
i||észkédnek a orság kÖz.gazgatási szefoo'
zotoihéz ós |g|€dik a2 ország égés2 lsíú|€lél
A sz€'|6i€a2ól€lada|uk é||álásáía mindÖsszssén
327 íós á||ománnya| r€nd6|k€zn6k' Kónnyen
bé|álháló' hogy le|adataikat csak kÜ|só segít.
ségge tudják mego|dan. Eíre |€ga|ka|masabbak
a nyugá||ományú kalonákál és honvédsógi
nyL]gdÍjasokailt'móílő s26lV€zél6k ba]táÍsi

A honvédem tárca v€z €léso is száínÍl a
nyugá||ományÚak néIkü|özhsts||sn munkáiáía
a szociá]is gondos kodási és k€gyé|é|i|6|ádalok
végzgse soíán' A E|ád|á|o9alás.*' á rávoruhak
|6|ku|a|ása' a se9é|yezés6k |obonyo|ilásában
va|ó és'été|' a hagyományápo|ássa| l€p.so-
|a|os Í€|adalok' hadisírok le|ku|alása' á le|e.
pú|óseken a nemzeli únnePek megünnep.
|ésében va|ó lészvéte|. a kato.ai toborzás
stb' eÉdményes mego|dása. a nyugál|ományú
ka|onák és szefu€zslek közrémÚktdés€ né]kü|
|ohot6t|on' KÜ|tnÓsen nágy éó1 képvis€| a
BEosz' ame|y oÍságN szeryézét' ]óL sz€ruézelt'

jó Vé2etelt. nagy |étszámÚ, mntégy 120
1agegyesü|elte , azokbanpsdig ltbb.mnl ]0000
íős lagságga E2ltbb íninl harnrincszorosa a
hadkiegészító páÍáncsnokságok 327 íós
|é|számának' lvég akkor slek n1éiyes|élszámÍó|
van szó' hatldjuk, hogy konkrét mlnkárá csak
m ntegy1610 a|ka|mas' sokanbologség'oÍ€gség'
íe|készú||ség hiánya' egyéb é||og|a||ság mian
nem tudnak munkál végezni' FonlG ludni' hogy
amUnkadúéntes' lÖbbnyiÍs nsm jáÍ éíté any?-

A BEosz és a hadkiegészitó parancsnok-
ságok együttínúkódésének ideá|isle|léle|e van,
hlszen mindkelló le|adalánák egy része szóíó|
szóra megegyoz]k mnl pédá0|a2 é.dekvéde-
em. a szoc á|s gondoskodás. hagyoínányápo.
ás' kegyé el gondoskodás |V]űkódésük |e|edi
azegész ofszágol' szoruézolek iödrá]zl elhe
yezkedéso ogyüth(jkÖdésr€ k vá ian a ka mas'
Nincs lMágyaoíszágon a BEosz-ná kedvezóbb
he yzelben |évó szefu6z6l az égyütÍnükidés.
íe' Ea az objéklív' e|óny& he|yzete| nem ki.
ha9ná|ni nagy bÚn |Bnn6'

Az együnmüködós m€9l9rom|é9. sót javi|ása
éldekében e|ószóra |egle|sóbb vezelésnek van
lenniva|ója' Kezdeményezni *e|| a BEosz e|nö.
ke és a MH |-|adkie!észilö és Kózponli Nyi|vánlaÍló
Parancs nokság para ncsn oká közólli láá|kozól.
aho|a BEosz g|ntke bemL]lal]a a szóVetségel.
térkópen mulalja a rég|ókál a hozzá]uk|artozó
lagegyesü|s1€k6l. sÍnodoli az 6gész BEosz
szeryezoti'oépílésélés |€hotőségeket' Ezén
alanácskozáson haláÍozzák m€g akót Vezetö
szeÍvezel' !6|vs V€zélő |ovább] 6gyÜl|mÚkó.
désének kérdésoi| Amoqá||apodásl írásbá lo9.
Ia|ják' Íó9zilik' hogy molyik hadkiogészíló
szeNezot molyik BEosz-szotuo2orrol lolJ,lar
|6 hason|i m€gbsszéljsl ós köl ogvültmúkÖd]ési
megá||apodásl. A BEosz észéró| egvú|lmúkö.
déÍ.Í'€gá||apodás m€gkóléséÍ€ sámílisba i.hel.
nek a régióvezelók ós a kijo|ó|l. oÍe |egá|ka|'
másabb lag€gy€sÜ|elok V€zotói. Az együllmű.
ködés Ísndszélél ktzponi||ag. conlía| zállán ke|
m€gszeíVezniés í€nnla áni' Ezék szer n1azl
aze képz€ ósl hogymindon lagogyésÜ o1kóssijn
egyÜttmi]kódési szorzódésl az i|elékos hadki.
egészilő parancsnokságga ' a2 áli €dés€k és
zűrzaVar eIked|ós6 érdekében áz éóbbiek
szerinl ke|| végrehajlani' E ó2616s szefoezés
nélkú| €ze| log|á|ko2nin€m cé|szeÍÚ'

A2 6gyüllmúk(jd''s rész|e|kéÍdéseil a he|yi'
i||e|ékes hadkiegészíló parancsnokmondja meg
a kózponli|ag meqhalá.ozon idÍrye|vek a|apján'
Fó e|v a |ehel' hogy a BEosz íennbnás re|kú|
*gili a hadkiegészÍók munkáját'

A Íe|adalok' szomó|y€kro bon|ol| e|oszlá.
sál a BEosz.szglvézél Vézélójé végzi. A
megkótöí megá |aPodások lészetkérdései á
gyakor|ati tapaszla|álok és az akluá|ls ie ada.
lok a apján vá|lozlalhalTk.

Na az in eírl iész6s, cén|la|zál lendszer
párosui az ónként€sén s6oltő nyu!á| ományúak
|e|kesedéséve| és a honvédemi táíca]óindo
|aláva|, nincs o|yan ors2ágos vagy he|yi
prob|éma. amil ne |shehe m€go|dani a nyugá||o'
mányúak es frjLs' a2 édeke|ls€gi kóóe hnozók
érdekében' A BEosz és á hadkiegészító
pafuBnokságok kÖzÖn j€bn|egji a kap.so|at'
donban kivá|ó |e|táe|ei vannak annák' hogy
keves vewezó.munkáVa|még éredményeseb.

A BEosz Je|ö|óbizottságának
ÍeIhívása

A BEosz 2o15' ok|óber 27j E]nöksfui ü|ése
határozá|ában J€lÖLöbizotlságot (JB) hozolt
|étE . BEosz 2016' éviliszúiito kú|dijt|gyűlés
vá|asztásáinák o|ókészí|sére'
AJB|ágiai (é|éÍhB|óségei' inányÍéle|óssóg€):
- B€dó Gábo. Kárcly ny' száádG'
(+3&30653.8570 /kdr.beo€zo gmai|.com
//5.6.7 Bég|T)
- Daóczy FoBno ny' ozrodos, (+3&70.3l &
8892 /dároczy.GÉoco9má||.M //1. Ré9|ó)
- oí' Kovács GyÖQy ny' ez@deq (+36.30.
250-4643 /kfu 3n0y0egmái|.com)
- Gá||s|Ván ny' éz|€d6s, (+36.2G964"o142
/gal.lslvan@82upcmall.hu //MVnSZ [,!EBS4

lMunkácsi sándoÍ ny. a|€2ledés (+36"70.
6í 9.6121 s.ndoimunk'cs|@ gmal|.com 2.
3{. Bég|ó)

Á BEosz szMsz g|inásának m€gÍs|s|ó€n
a JB lagjaimaguk kÖzÜ|dr' Kovács Gyórgy
ny' Bz|6d6st vá|aszlották a bzo|tság €|nt.
kén6k' T szt6|é1l6 kéíük a BEosz tágságát.
hogyakü]dÖngyű|ésén azá|ábbiváásnandó
t]sztségv|9€|óklo 16gy€n€k lavasIatol (Asz
9's'8' po|rt 4. bokgzdós)|
- BEosz o nóklo ós az op€rallv 6|ntksé9

q 3 l öá| € |n ök i
A2 o|nöksóg |öbb| |agiál az á||a|a|ok

mogvá|aszloí Íógiovozs|ök a|koliák' akikel a
kú|dóngy]|óson orósí|gnok m€9.
- Fo|ügyé|óbizot|ság: (Asz 8. s' 5 |ó)

o 4Íö lag '
- Tanácsadó t6s1ü|6l Vézélésé:(Asz 16's'
3 lő)

o 1 |ó l tkár '
Kéíjúk, iavásla|ai|olúa| s€gí|sélek e|ó' hogy

a sztve|ség vézs|ésá€ a|ka|mas szemé|yek
a js|ö|öbizot|ság |á|ókóíébské.ú|hessenék.
Javas|alai|oka| az iÍání6|€|ós és a BEosz
ibda (b€osz'iÍodaogmai|'com) 6.mai| címé'
re 2o1 5, d€combgr 1$ig' azonos tadalomma|
kÜ|djélék ín69'

BajtáEi üdvdzbne|
Dl. KovÁcs GYÓRGY
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Katonanemzedékek ta|á|kozqa _ másként

A 2015'  éViKatonanemzedék Ta|á kozó
(KNT) - ligyelemmel a BEosz megala'
ku ásának25'' VaLam nta | ' ViágháborÚ bgfe
]ezésének70'évfordu|ó jára rendhagyó
Ínódon a|aku t' A BEosZ e|nÖksége]an!ál
ü ésén döntÖ|| affó|' hogyaXXIV' KNT hálonr
Ülgmben va]ósu|jon rneg: e|sókénl (2015' 5'
5"én a HM H||V]udvalán)a || '  VH beÍejezé.
sónsk70' éVfordu]ójáró| koszorÚzássa egy.
bgkó|öt| kózös megern|ékezésse|' majd 2015'
5 '  6.án a BEosz jubi|éUmi éV|o|du|ó]ára
lendezél| központi Ünnepség kere|ében. i||e'
tó|eg záír aKusként szeptember hónapban
az |vlH Ba atonkenesei Bekreác ós KÖzponl.
]ában a BEosz'em ékhe y€n lar|andó | sz1e.
|etadássa és únnepi megem|ékszésse '

Va amennyi r6ndezvényre lr íVtuk és váriuk
a hazai Íggyveres s|ók és rsndvóde|Íni sze|v€k
képVise|ó i t '  a  nyugá|Lományúakal t ömó lí ló
parlnorszgrvezelek képv se őil' iI elő|eg aiUbi.
|oum ünnepségre meghÍV|uk az egyÜ|hű.
kódő osáák és sz|ovák nyugdliasszenr'ezetek
képvise|ó]i'

Érte|emszeÚen a jubileumi |endézvény Vo|t
a XXLV' KNT' aho a kú|önbÖzó korosz.
lá|yokhozlar|ozó hazai és kü|Íö di Íész|vevök

rnegismerhetlék a BEosz kÜ|delésé1, 25 éVes
levékenységé| és eíedményél' A hozzászi.
|ásokban az e isméíések Íne|et|  a további
egyÜttgondoIkodás és az égyÚllés teVékeny.
ség ]gényé is megfoga mazódol|'

A KNTzári szakasza2015'szep|ernber24.

én VoIt BaIatonkenssén' arnsIy ggyboeso|t
a oéla|Íöd négió (DAE)xVl '  továbbképző
ésegészségÍnegőző ÖsszejöveleLéve . A DAB
t sztségviso|ől és a tagegyesüLelek eInókei'
képVise|ői a hozzá|artozó k észVé|e|éVeI

iöbb napos sporl. és k! lúQrcgíamokka|

B,ttáÍg|Ákk,g



bőVíEn Íendezvény€negyéáeíék a2015.ben
hálraléVő 1eendőket és kÖzzétették a 201 6.os
éV|e|adatail. améyekel a DAR és a BEosz
máí isíner| 'e|adalaiVaIkél t]|emben |ör|énó
összehangoLás u|án az éVzáró össze]övele|en
vég|eges'|enek' same|yek a oAB 2016-os év
m']nkalervének a|apjá| képezik. A DAF a
BEoSz opera|ÍV e|nökségének ÍeIkérésére
vá]|a|ta. hogy a lovábbképzésen Íészl vevók
segÍtségel nyÚ]|anak a KNT meqszorvezésé.
hez, az sm|ékhsyon 1ÖÍ|énő utómunká|a|ok'
karbantaf1ások Végreha]lásához Va arn nt á
HN/] és MH szervezelei' a aku a|ai képvise ó.

szop|smbg 24{e e|ké9últek s e|he|yez|ék
az em|ékho|yon a BEosz.em|ékie| (kopja|a)
kiegászÍtó g|omeit' ame|yek Va.ga Józse|
kőfa.agó (keíepesi vá |a kozT) keze m'rnkálál
dicsérik. akiadománykénl Vá||ala az em|ék.
kó ésa hozzálanozi kóvllágok e|kész'lésél.

Ezúta| is kÖsztnjÜk a |é|áÉn|tisál es a munkájál'
A szeplembol 24.i rendézvény ismé|e|len
|ehelőségel ado( a kózós megem|ékezésÍé' a2
em ékhe yen eVő vá|aÍnénnyi em|ékie| Íneg.
koszorÚzásáía. amé|yné| kó2reműködÖt a7 ]\'4H
Légieíó zenokar is' Az ünnepi me9em ékezésl
kizós ebéd, majd ba]lársi b6szé|9elés kÖVe|le'
A BEosz e|nÖke' Ksornen Józse| ny. a|tá.
boínagy a |öbbéVes jó együihűkÖdósl meg.
kdszönve BEosz Jubi|eumi Em|ékéfmel adot|
át Kisbenedek sánclof ezÍedesnek' az |\,|H BHK
parancsnokának és Ka|ona János a|ezredes.
nek. az lvlH Légi€rő zenek kamagyánák'
vaamnla BEosz DAB szeruezetének' E|is.
merésben Észesü|l Papp l/iháy ny ez|edes'
pa|ancsnokhe|yé||és és Goórné N,]ajoíos Ged.
njd rckeációs e|öadT' or' Kovács GyÖrgy ny'
ezrcdes' a oAH égióvezelóje a KNT
va|amennyi je|en |evó íésztvévöiének em|ék'
|appa| köszönlé meg fészvéle|él'

csoMós L'AJos NY' VÖFGY.
És oR' KovÁcs GYóFGY NY. EzDs.

FoTT| K|sÉF NAGY FEFENo

Jó házigazdaként
A NyUgdí]asokországos Képvise eie
(NYoK) kihe|yezet| eInökséqi u|ési
lartot| az egyik tagszervezeléné|' a
Baj|ársi EgyesÚ|elek országos
szÖvelsége (BEosz) KeÍepesi úti
ba2lsán. Atervezettnapirend ponlok
közolt a BEosz érdekvédelmi
leVékenységének és a SzóVelség
mUnkájának és munkalsléte|e nek
megismeÍése is szeleps||' Ke emen
Józse| ny' a||ábolnagy' á BEoSZ
e|nÖke |ájékozta||a a je|en|évókel a
nyugá||ományúak éÍdekvéde|mének
és éÍdekképviseIelének ío|yamalá
Íó| a kezdeIek|ő| Írap]ainkig Szó|l
a szöVetség szeÍVezeli é etéíó , a lagság összetéle érő. |élszárnáró|. az á |amiés civi|
szefuezetekke meg éVó kapcso|atáÍó, a katonai. és Íegyvernernihagyományok ápoá.
sáró ' a sport és ku|tt]lá|is levékenységíő. ezen be|ü a katonada ku|túra ápo|ásáró, a
n€mzetközi kapcso|atokló|, a Íiata|ok honvéde m isme|ete nek íeiIesaésé|ő|' I/egem|ítette
a szociá|is 9ondoskodás |erÜ|eleil. a kalonai sirck ápolását' a kegye|eli |evékenységel' az
e|végzelt önkénles munkát véozok kÜ|önbözó szintű é|.smerésél. A kommunikációs
|ehelőségekól Eskúdl Lajos a|e|nök - píezenláciö Íe|haszná|ásáva| - e|őadás íormájá'
ban számo|t be' A NYoK e|nökségének laqlai nagy érdeklódéssel figye|ték és ha||gal
ták az e hangzottakat' majd kéídéseket tetlek fe] az őkel érdek|ő teÍÜ|e|en Végzstt munka
jobb megismeíése érdekében' Ezl köVetően a NYoK e|nÓksége rá|éi( az érd€mi szorvezeli
kéídések meglálgya|ására, döntéseik, határozata k rneghoza|a|ára'  A ]6|en|éVők
megá |apílása az Vo|t éldemes azt a hagyományl k öVe|ni '  hogy m nd g rnás'más
tagszervezelné lartanak ü|éseket, mert a2 érdem mUnka rne||ett meg |ehe| ismerni az
adott szervezetie|em munkájál' munkaköÍü|ményei|' A BEosZjó házisazda vo|l' 

EI

Tanácsadók Fehérváron
A BEosZ Tanácsadó Teslü|e|e székesíehérVáron tarlotta meg soros, k h€|yozoltÜ ését'
Huszár János vezérő|nagy aTTtagja. nagyon jó házigazda módjára soko|da|úan bz.
tosÍ|o|ta atanácskozás eÍedményes, színvona as Iobonyo|ílását' Napilond g|ö|t a TT |agiai
és a meghívotlak ké| nagyon színvona|as' szem|éleles ak|uá|is e|őádásl ha||ga|lak meg
TopoÍ |stván ezÍedes' és Rumizo||án ezredes lémaoazdákló|' A belerveze|l napiíendi
pontokat Fekele JózseÍ ny. ezÍedes ismer|e|te. ad|á meg a vé|emények egyeztetésé'
hez az a|aphangol' A ]e|en|óVő |agok és meghíVol| Vendégek e mondlák a lémáva|
kapcso a|os iníormácó ka| és szemé|yes Vé eményüket' A léma összéíog a|ójál Végh
FeÍenc ny. Vezérezr€des. a TT e|nöke larlotta meg' Az ü ésen soÍ keíü l a ke|ek éVÍor.
du ójukat únnep|ő Fgkolé József ny. ezÍedes 80. és Takács ]rnre ny. hör. a|ezredes 75,
szij|etésnapi kőszöntéséíe' A rendezvény ehe|óséget adott dr' He|ger| |míe ny. ez|e.
des e|őző napokban meg]e|enl könyvének bemulalásáía'

ESKUDÍ tfuos NY. EZBEDES' ALELNoK
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Wathay-em |éknap SzékesÍehérváron
Ebben az éVben a Walhay Ferenc Bajtár
s EgyesÚ|el smét megszeflezÍe a má|
hagyományosnak mondható Wathay.eín|ék.
napol '  1601'  szeptember 19.én,414 éVve
eze|ót l '  a  tzenÖl éves háboíú egyik
Ieg]eIentősebb eseményekénl az egyesülI
keresztény hadak Ph Ippe.Emmanue
l,'|eÍcceur otaring ai heíceg parancsnoksága
aal t  V isszaíoq|a| lák az 1543 ó la l öí ök
megszá||ás a ati síny|ődő székesfehérvár
váá. székesfehéfuár az ősi kká yi székhe|y
abban az időben Ná]dorfehérvár és Buda
u|án a harmadik |egÍoniosabb török erós'
ségnek szární|ott' A ÍeIszabadító hadse'

Íegben, Nádasdy Ferenc hadában o l t
szo gá l az egyesÜ et néVadója' Wathay
FeÍenc' ak azoslÍomot köVető úgynevezett
csóka harcokban ' a csókakő' söréd' Csák.
berény' IszkaszenlgyÖrgy V]agyaraIrnás
Bodaik térségében széttgrÚ ő szé es arc.

Vona on' a VáÍatV]sszaÍog|a n szándékozó
buda lörök seíeg eL|en megvíVolt űtköze
tekbenbátorságáVa és eIeményességéve]

Wal l ray Ferencet késóbb k nevez lék
SzékesÍehéíVáí V cekap lányának. a Várban
szoIgá|i magyal katonák parancsnokának'
székesÍehéÍVárt  1602 aLrg!rszt l rs  29.én a
lÓrÖkÖk úira e íog|a|ták '  Wathay Ferenc
Vicekap tány három sÚ|yos sebbó| vé rezve,
sebesÚ len Íogságba eselt' E|őbb Budára,
majd NándoíehérVárra, Vég ü sztambuIba,
a Fekele Toronyba szá|ítonák, Fogságba
huÍco ása aIatt két aIka omína megszökÖtt,
de ÚjÍa e||oglák.  A Fekeie Toronyban'
rabsága aal t  saját  kezéve i r ta meg a
Walhay kódexnek nevezelt énekeskönyV.
ét '  ame|y 28 va lás.  ka|onaiés szere rnes
láígyú kÖ teményl  laÍta maz '  I  etve
óné|elíÍásál. A kódex ame yel Wa|hay saját
v izÍestínénye VeI Lusz|rá|i lennmaradt' és
nra egszebb középkor nye Vem|éke nk kÓzé

Az egyesÜ e l  20] 1 óta m nden éVben
megeín|ékez k a je|es eseményÍőL '  Ietve
néVadó]áró, Az ideimegem ékezésen tészt
Velt és beszédel mondott Vargha Tamás,
SzékesfehérVáíoíszággyű|és képviseője,

a Honvéde]mi llin saérium par|amenti á |am.
1itkáía' otl vol dr' cserPa|kovics András,
SzékesfehérVár N/egye Jogú VáÍos
po gárrnesteíe' E]jötlek az oHP és a
székesf ehéruálon te]epü|l  katonai szeÍ.
Vezetek képvise ő. A BEosZ e nÓkségét
csonrós Lajos ny' Vezérőrnagy, e nÓkhe.
|yettesés Esküdl La]osny, ezredes, a|eInók
képvsete' l,'|egtszte|ték az egyesü|elet a
honVéde em ügyét támogató székes
ÍehéÍVár cV szeíVezelek Vezelői és lagja ,
a Közép.dunánlÚ i  Rég ó képvse elében
a GáborÁron Ny!rgá||ományúak K ubjának
Vezetői' Bészt Veltek a ínegem|ékezésen
ké1székesfehéruáí oklalás inlézmény gaz.
galii' VaIamint négy iskoIa diákjal, Va|gha
Tamás á||amtjtkárÚr a beszédében Wathay
kalona erényeit és roda]mi rnunkásságá|
mé ta|ta'  Berdó Gábor ny' százados, az
egyesü el eIróke Ünnepi beszédében
WalhayFerenciu]a]donsága közülahŰsé.
get eme le ki ,  amely 11ernes elény Végig.
kísérte ennek a rendkíVÜ| eÍnbeÍnek a
magáné|etél és katona pá|yaíuiását is'

20]3 óla az egyesü el a megem|ékezést
Wathay'em éknapnak nevezte e| és m nden
évben 1ervezet|/szerVeze1t meIlé egy.egy
kiegészi|ő programol is '  Az idei meg.
em ékezésl köVelően a |áncház nagyter.
r.ében az egyesü|e| áta Összeál|ítot l
Walhay.emIékk á| ilás meg]ryitójára kerÚ |
sor, A kiá||Ílásl Bátony Pá|ny ezredes' a
Wathay.csa ád |eszármazotlia nyilota meg'
A1ár|aton az egyesü|et á||a |eÍVeze|t és
riregvaósÍtoll ká||itás tab|ókon mu|alla be
Wa|hay Fe renc é elél. kalonai pá yalu|ásál.
székesfelréíVáí teVékenysé9él' fogsága
eseménye t ésa Wathay.kódexel' AláÍalol
a V]agyaí Klrá yi Kardforgalók Rendje á]ta
bztosíiott korhŰ ö|tözékek, harci ÍeIszeíe
|ések és fegyVerek telték színesebbé' Az
egyesü|el köszönelet Ínond a lámogatóknak'
az együitÍnűködőknek és a segÍtőknek'

' BEBOO'
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A BEOSZ iÍjabbi
A negyedszázados miiködésél únnep|ő
szöVetség. a honvéde|mi ágaza|hoz IaÍ1ozó
legnagyobb élszámÚ civ szeNeze|, a|ap.
velóen a nyugdÍjaskorosztá|y közóssége'
Vannak benne a mÚ l század helvenes éVe
lneke|ején aaku|l. ma máÍ45 éves mú|tta
rende kező nyugdÍjask|ubok, de Vannak
kÖzÖt|ünk íialaabb korosztá|yÚ cVi sze.

,.k|ub|ogIaIkozás''' Az egyesÚ'
|el |agiai |egnagyobb |élszámban
csak a közgyű|ésen |a|á|koznak'

egyébkénl a mindenkinek |e|kíná|l píog.
Íamokon. ki.ki éÍdek|ődésének meqÍe|e|óen

V6zódések' am€ y6k a rendszervá|tás
!tá1i évskben jót|sk |é|re s a apí|ói egy.
kol Vo|l hiva|ásos katonákvo tak ||yen
szefuoz(dés az 1998.ban a|apítoÍ Nyíri
HonVéd Egy6sü|gl. amo|y a BEosz
|a|án |egiíjabb összglét€|ű. közhasznú
minösítésse| rcndeIkező szgrv€zet€' A
''domi|i|a zá|| szabo|csban', ebben a
szeNozo|ben la|á|halók még aklív hiva'
|ásosok' szeízódéses viszon}tlan á||ók
s a Íiata| 'nyugdÍjasok' között 20 |ő iára.
dékos és 12 Íó mÜVe|e|i |aÍla|ékos.
Kalonák és íendvále|miek me||elt szép
számma] vannak közötlünk hozzá|aí.
|ozók és |e|jeson civ |ek. E íata|abb
korosztá ybó Verbuvá|Tdott egyesü.
etben mások a kihíVások' minl a nagy
mÚ |Ú és .'o|öre9edelt', k|ubokban. A
veze|őségn€k a fia|aIság igényeihez
szabo|| programokat ke|| kináhla
ahhoz, hogya2egyén jó|é|ezze maQál'
megta á|ia számÍ|ásá|. Ennek egyik
eszkóze a sport Vo||' igy a2 sem
Vélet|€n, hogy az egyesü|e| egyikala'
pi|ója \o|| a Hososz.nak s ma is |agja
annak es szervezi tovább rendú|e||enü|
a szabadidős spoÍ|Vefsenyeke|' Van
a Városi bainokságban fészt VeVő
kispá|yás íocicsapa|unk' Aho| pattog
a labda oll bizony sporlbaesetek is
Vannak szép számma|' igy a Viszony|ag
jó anyagi kondÍciókka Íende|kező egye
sÚ|el vezetéséngk gyakÍan ke I se
gé yezés ügyóbén s dónténie' dén egy
á kapocslöÍés és ogy |akás|űz miat|
adtunk30'30 ézélíorntos támogalás|
két tagunknak' [4űkódésünk egyik
sajálossága. ame|y a Íiala| koíössze
téte|b.j| |akad, hogy nincs helj Vagy hav

Kedve|l rendezvényeink a bá|ok. a
k Íándu|ások' az erdei környezelben
meqszervezet| sporto|ássa|' f őzésse
egybekötÖtl csaiádi napok' Vannak for.
ra lboros és Iapcsánkás |öVészetelnk,
csaádilekézése nk s unokákka|' isko.
|ásokka| együ|t larlot lájékozódás fuló.
versenyeink' Évente csak a közqytj ésen
ludiuk köszönténi a keÍok é\,,lordu|ós |ag'
jarnkal.

Ezek a NyiriHonvéd EgyesÚ|etben 20

Bizony zsebbe ke||e|| és ke||nyÚ|ni '
amikol20.25 |ó 45' 50' 55-ós kor
oszlá|yÚ lagiainkal köszón|jÜk szép
em|ékláígyakka|' Nem |ud|a a veze.
tőség mit Vá||a|magáía akkoí' ami.
kor Úgy döntötl. oflvagyunk és |eszünk
lagjaink közVe||en hozzá|aÍtozóinák
(szÜ|einek) Végliszlesség megadásá.
ná ' A Í ala| ko|összeléte bő|íakadóan
ez évenle sok.sok koszorú|]eIent' de
megéri '  merlegy szép ernberlgesz'
|usl gyakoro|L]nk. amikor a gyászban
s érezzÜ k a kÖzösség erejéi, az embe.
Íi szoL]dar]tás|' Ta án a szöVetség
egyelen szervezeteként ol| vagyunk
lagjaink házasságkÓ|ési szertai{ásain
s ÓÍomme| keÍessük 'e| lagjainkat gyer.
mek€ik szÚ|elése u|án s visszük e|
aiándékkénI a nagy csoma9 pe|enkát
az újszü|Ót|nek' s csoko|ádét a többi
apró gyermeknek' Ennek a néhány
sajá|osságnak a íe|Vi|IantásáVa| is arra
irányí|juk rá a Íiqye rne|' hogy a BEosz.
ban íonlos a szo|idaÍitás szerepe s a
Szövelség új Vezoléso sgm fog jó
ínunkálvégezni' hamagáVa| osz g|íog.
|a Va. anyagiÍoíása tnom cé|lányosan
és halékonyan ' az ügy óldokébsn hasz.
ná|ja' s nem Íigye| |agszeNsz€le e|té'
íó kóíLj ményeire' igényeire'
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,,En is ott voltam"
Beszé|getés az 1 956.os forradalomról
A Debíeceni MűVelödési Központ Hornok.
keíti Közösségl Házában -je|entős számÚ
éÍdeklődő részvéte|éVe| - em ékez|ünk meg
az 1956'os forrada|om 59' é\4oÍdu|ójáró|'

A lendezVényen megjeIentekel csikós
Beáia a KÖzÖsségi Ház egységvezelője
köszin|ötte '

A korabe| i  hang. és dokumentuÍnf Im
anyagokka színesí|et| ploqram modeÍálora
o áh Lász|ó ny' a|ezÍedes, a Bocskai |stván
Bailárs Egyesü e| hagyományőzésse| |og'
a|kozó e|nökségi tagja Vo l'

''|V|ég napia kban sem ílélk meg az embe'
Íek egyérto]műen a |oÍada|om he]yél' érlé.
két nemzeti |öÍ1éne|mÜnkben' Ped g
kjÍobbanásának okai közölt a|apvetően

szeÍepet játszollakazÖtvenes éVek hibá : a
szemé|yi ku|tusz' a népsanyargató gazda'
ságpo|]t ka, nemzeti értékeinkel lagadó
ku iúrpo ilika, az é et m nden ieÍü|eléÍe
kler iedő bizaImaianság, az á||andó beIső
e|enségkép és az ái € l |an emberekel is
meghuÍcoó e|nyomó diklatÚÍa'' mondta
beVezelőiében' A ÍoÍrada om e|őzménye
nek áltekintése u|án a Íészvevők akik a
|orradaom időszakában szinle még gyer
mekkoÍÚak Vo|lak e|sősoíban a he|yi. vagy
a Debíecen köínyéki szemé|yes. vagy
szü e k á ta| e|mondot| korabe i é|ménye.
ikíő| laltotlakvisszaemlékezést' Vo]l' aki
megernIitelte, csak a szeÍencsének
köszónhette. hogyaÍe|é iíányzott orosz gép.

piszto ysoroza| e kerÜ|te' A rendezvény
Vendége Fonió Géza ie|enIeg rehabi]]|á|l
nyugá|ományú őÍnagy - '  ak a Íorrada|mi
események időszakában Hajdúsámsonban
szo|gá|l' beszé t a ÍoÍrada|om he|yi €se'
ményeirő '  E mondla'  mive| aÍorrada|om
|everése u|án e||enezl€ a párlszeÍVezetek
|élÍehozásál a hadseíegben, ezér| ót e|tá.
voLíto1lák a katonai szefu ezelbó|'

A beszé|getés íészlvevői egyérte|ínÚen
megfoga|mazlák, a íoÍrada]om neínzeli
|ödéne|münk íésze, em|ékének megóízése,
ápo ása Va amennyimagyar eínbel Íonlos
ÍeIadataI

A rendezvény kereiében íze|ítőt |áthanak
a ]e|en|éVók azokbó a máÍ elkészÜt
lab|ókbó|' ame]yek részét képezik a
köVetkező évben' a ÍoÍrada|om 60' éVÍor.
du|ója tiszle e|ére Iervezelt nagyszabásÚ
Vándork á||ításnak'

Ajó hangu|atban záru I beszélgetés e|ő.
készítésében kiemeIkedő rnunkái Végzett
csikós Beáta és csehné AndÍea műVe'
|ődésszervezők' va|amini a KÓzösség Há
doLgozói'

Úgy gondolom' hason óan jó szervezeti
fendezvények eÍősí|ik a KÖzÖsségi Ház jó

oLAH LÁszLT NY' ÁLEzFEoEs
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Tiszte|etadás az 1956-os hősnek
N]a éler Pá|tábornok e Íogásának éVÍordu.
|iján a BudaÓrsi úlon, a Pelótj SándoÍ
|aktanyában la|á|ható em éknrűné rótlák e
tiszle elÜket az I,,lH Vitéz Szurmay SándoÍ
BLrdapest He yő|ség Dandár Nr]a|éter Pá
Bendészzász/óa ]ának katonái'

',I'4a|óter Pá| a katonatiszt a szabad
sagharcos, a nrin szler. Bovd, ugyanakkor
anná| te]esebb éle le és páyafutása

pédakéniszolgá Ha á|áVa nem merü|líe é
désbeaneve me|yet2005 szeptemberÓ1a
zász|óajunk isV se|''-nrondla ünnep beszé.
dében Kálmán DáVid Íóhadft]y ' azász|óa|i
szakaszparancsnoka.

Novernber3 án Nagyimíe m n sztere nök
tr/]a|élerl nevezte ki honvóde|mi nrin saernek.
s teladatLrl szabta hogy egyezzen nreg a
szov]e iekke aVÖrösHadseregkiVonásáró
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és srner iesse e hazánk semiegességét
Va am]nt a Varsi] Sze rződésbő] Va|ó k épé
sét Ugyanezen a napon a szovjeiek N4a]é1er
Pálés a VezéÍkalÍ TökÖ|re hiv|ák aho Íog.
|yu ejle11ék őkei ]957.ig szovjetÍogságban
Vo|l, majd koncepciós perbe Íogták és ]958'
jÚnus 16.án a budapest i  GyŰ]tó fogház
udva.án Nagy |ín re mjnisziereInÖkkeI együtt
kiVégezlék

Az á||ornánygyű és Végén Ba.rlra Lász ó
ézredes, a dandáí objeklumok ÜzeÍne]le|ési
lgazgatóságának gazqatója és Bendik
Szabo cs őrnagy. a |endészzászóa]]
megb zo l t  parancsnoka nregkoszorúzla
tla éler Pá tábornok em|ékmúVét'

t,,BottíI',bL,u



Hasznosság és
kólődik! Nézegetve a
BEosz.ban e||ö|tötl ese.
ményekÍő| készült képeket
azl Veltem észle' hogy
mindig moso ygok, s a
me |eltem á||ók arcán is
delűl ]átok: egyedü|
semmiÍo sem rnen|em
volna,semmineknem lett
Vo|na érte|me' Nézzétek

sikeresség
''16 éVig vo|tá|a szóVelség e|nöke' írnod
ke|lene az Újságun kba a 25 éVes BEosZ.
hozkö1hetóé|ményeidÍő|' em|ékeidrő|I -
mondla Pintéí FoÍsnc' a |ap szerkesztő
bizottságának eInöke' lvegköszönIem a
íe|kérést, és megkéÍdeáem' hogy mekkora
lerjedelínet kapok (ne|án egy kü|Ön.
számol?)' meít íeng€leg lanu|ságos' szép'
íe]ejihetet|en em|ékem Van? ÉÍtékeket
óriztünk meg és leremtotlÜnk Újakat:
hagyományainkía' em|ékhe|yeinkÍe' lisáe'
Ielre' becsü|etre, bajtálsiasságunkra'
ku]túránkra, jeIes és ismét|ődő lendez'
vényeinkre' azok élménysz€Ú hasznos.
ságaira' a szöVetség harmon]kus ó|eté'
le és egységére gondoIok' llindegyiklő|
tudnék jó pé|dákat' em|ékeket rnondani'
Íé|idézni szombathel}tó| Nykegyházáig'
ÍVisko|c|ó| za|aegerszegig' GyóÍ1ő]
olosházáig, szegedlől Tatáig' lv| vo||

ezekben a közós? A nye|V' az
akarat' a hűség, az e|szán|
ság: a közösség szo|gá|ata'
Fekele Józseí írja: ''Aki a
BEosZ.ban 1 sztségei Vál]a|.
készü|jón |e] aÍa, hogye|őbb.
Utóbb levékenysége é|etíor
májáVá Vá ik''. (2015'3'sz.)Hát
ez az, erró l  Van s2ó. Nem
pénzéÍt, nem parancsra' ha'
nem önzelIen ü|' önkéntesen ' á|doza1okat
is Vá a|Va' Amikoí megváiaszlottatok, azi
mondtam: ]t| Vagyok' haszná|jalok' S igen
jó||ettéiek' merlegy éeÍe szó|óan e kö'
te|ez|e|ek a szöVetség me| ett' é|eÍe szó|ó
baÍáságolokka] ajándékoztalok meg ' Én
csak kószőnetet |Udok rnondani mind.
ézékér||

És am] még nagyon fontosi minden
sÍn|ékem' é ményem Va|akihez, Va|akikhgz

me kitÚn|elettek néVsorál, ame y ínáÍ 100
fe|é köze|íl: közösségek, egyénék' akik
kieme kedő eredményeket értek e|'
lvaradandói a ko1tak VaIamonnyién. És
még hányan Vannak i|yenek'

Ez a BEosz 25 évének |egnagyobb
é|ménye: 'EgyÜt| egymásér|' együtt a jöVó.
ért|.

S|Pos GÉzÁ
Á BEosz ISZTELETBEL ELNTKE

Tartalmas, jó kedé|yű ta|á|kozások
A mú|ó időben V]sszatekintve'
negyéd század em|ékei köz l
kutalva számomra feIedhetet en
é|mény Ínalad' hogy 14 éVig
|ehettem a csodá|alos Kaposvár
Nosz opy Gáspár Nyugá||ományÚ
K|ub e|nöke, me|y a|apí|ó
tagszervezete a BEosz.nak' és
az e|mút éVbon Ünn €pe|te Íé|
évszázados IennáL|ásá|. Sok
kedves esemény kól a BEosz.
hoz is' LegszÍVesebben a bajlár.
sakka| egyÜl| töltölt időre eín|éksz€m' Lehete|| ez
Ka|onanernzedéki Ta|á kozó, kÜ|dötlértekezIe|, Vagy a
nyugá||ományú kalonák ÍóíL]ína. hogy csak néhányat
ragadjak kiaz e|mú|125 éVbó|' Ezeksn a rendezvényeken
az egyesÜ e|ek]eg|őbb tevékenysége' a honvéde|em ügye,
a hagyományápo|ás'  a köz össégi é]et, a heyi c iv i|
sz€rveze|ekkeI iÖr|énó kapcsoIat sola kerÜ|l napi.endre'
l'{|rdig gen has710s es7Tecseíé' Io|yatlJnh ' ho|csonosen
tud|unk egymásnak másho is megva ósítható öl|eteketadn '

A íent fe soro|t ér|ékek rneiIet l ,  a Iegnagyobb fe| ló.
tésl' az ország más részéró érkezó baitáÍsakka| tó rlé nő
ta á|kozások, V dám Íe|szabadu t beszé gelések adlák' ott
Vo|lunk azokka| egyÜtt, akkke| Rélságon, Ta1án,
Nagyatádon. Kaposváron küzdöttÜnk a sikeréit. Jó vo|t
együt l  Ienni a vo i  harcostársakka|, barátokkaL' Em é.
kezniés sokszor Vitákió| se m mentesen keíesni, kutatnia
szöVelség' az egyesü|eiek ]öVőjét' a f iataLabb koÍosztá]yok
megszó|ílásának' a tény eges kalonákka] l ö r ténó
kapcso|atiartás erósítésének lehetősége l, Vagy az eIeset
1ek segítésének a módszeÍeit '  Aj öVőben az egyesú|e.
leinkné| és a szöVetségné| is egy]k legfontosabb íe|ada.
lunk az együVé taÍiozás eÍősílése'

PÁszrou |STVÁN NY' EZREDES

Kedves BEosZ em|ékeim
A BEosZ ránIi érde k|ődésem et és VonzaImamat úgy gondoIom, Gaj.
dán N,4ik|ós barátornnak köszönhelem, ak akkoriban a szervezet i|o.
davezetője Vo|| Az ő pat|oná|ása lévén. Va|amint s pos Géza eLnök
nVitá|ására egyre gyakor]bb Vendége etlem a KsÍepesiútÍa kö|iÖzött
szöVeIségnek' E]e nIe rnUnkatárskénl doIgoztam' majd a SzóVelség
Vezetésén ek döntését koVe|ően ügyviVóként, később régióvsze|őkénI
és a|e|nökként |et lem a BEosz e|nökségének lagja'  Ezen beosztá '
sokban ténykedVe eginkább m ndig az hozolt ázbá. az hatott Íám
IeIkesílő grőként, ha Va ame y]k tagegyesú|elünk Í €ndezvényén
meghívotlkénl Vagy h Va|a|bó részl Vehellem. |\,1iért Vo tak ezek az
együll tö|tőtl dők o|yan em|ékezetesek? Ta|án azért' mgÍt m ndenütt
hason|ó e kó|e ez€|tségű' a katonaié elpá|yál megjárt, a kiJzösségi
é|etel kedve|ő, mások gondjain eryhíten akaró' szeÍetelel sugáÍzó
önkén|es embe rlá|sáimínaI ta|á koztam' Ezért azlán szíVesen mentem
kÖrÜkbe' sa]átk ubom íendezvényei rne| ett' sok új barálra talá|lam Íá'
akikke még ma rs tart]uk a kapcsolato|' Ezek az a|ka|mak órömme|
tö töltek e|, sok é|ménnye qazdagod|arn és ünnepi |égköí| ie|entél.

Ta|án azén is rnenten] szíVesen, mer| az oÍszágot járva a|ía is
rádÖbben|em' hogy rni|yen ór iás i  a mi szöVe|ségünk. m l je]enl a l öbb
mint 100 tagegyesü|et |étezése, összeIogása' JeIen|óségÜket pedig
az bizonyitotta' hogy a he|yi önkoÍmányza|i szervek megbecsü|ésse|
szi l tak nrunkájL]kró| és íninlegy 50 k|ubnálegyesü|et] zász]ók ado'

mányozásáva köszÓnték meg munkájukat.
KíVánom, hogy hason ó szép é|ményekben
egyen Íészüka H|v|ésaz l,4H Ínaivezető nek'
ha Vot kalonai heIyóÍséqekben hagyomány.
őÍzó megeÍn|ékezéseken megjeIennek a hon
VédeIrnének szo]gá|alában obsi|ossá ei| baj.
lársaink köÍében' Vá|jon ez áta| még eÍnpa.
likusabb Vezetői gyakoÍ|altá ná]uk a gondos.
kodás ro|Unk' akiknek a honvédség nemzet]
ie egének rnegóízése minden másná|nagyobb
ügy vo t '

DÁRicz| FERENc NY' EzBEDEs

Bütá't|rbÁ,at



Nekem mit jelent a BEOSZ
lv|ostanában a BEosz hon|apián isméta szemem e|é kerü t egy koíábbibeííás
,,25 éVos a BEosz. Neked mit ie|ent?,, N ekem is h heieilen' de rnártiz éve
részese vagyok a BEosZé|elénekés ez ta|án Íe|jogosíi arra, hogy megosszanr
gondo|a|aimai' E|ein|e csak ritkan ésÍó|eg a szakmaimunkám kapcsán Vetlem
íészt a rendezvényeken. Az seín lilok, hogy kózvel|en kapcso|atba édes.
apám réVén (az akkoriE||enóízó B zottság tagjakén|) kerÜ|tem aszeNezetle|'
Az o munkájára ma is bÜszke vagyok' és €zt gyekszem sa]át rnUnkárnma|
]s kiÍejezni. Így hát e|gondo|kodlarn ' rn]l je ent nekem a BEosZ, és azon s e lLi.
nódtem' hogy a kérdésfe|Vetése nemcsak ajubieum kapcsán vá|ikaktuá|issá'
hanem egy műkódő szerveze| é|etében bizony időÍő| időÍe fontos és
megvá|aszo|andó' A ]ubi|eurni rendezvény a|ka|mal adott arra, hogy a
mega|aku|ásla' az e]Végze|t munkára' a megleíemetett értékekre, az e ó.
dökíe és a támogatókra em|ékezzünk és köszönetel mondjunk' Teitük mindezt
nagyon hé|yesen' hiszen az T munká]uk' e|szántságuk és mai napig tartó
|ámogalásuk az' ami shetőVé tette (tesz])' hogy a BEosZ ma komo|y hál
térre| rende|kező és o]isíneÍt c]V]| sze rveze|kénl sze repe|jen ' Ahhoz azon.
ban' hogy ez a munka lovábbla is eledményes |egyen a kérdésl magunknak
is tel kelltenni.

Nekem mil je|€nt a BEosZ? Egy o yan szervezetel' ame|y képvse] egy
összetarió közössóg€t' akik pá yájuk során e|köle|ezetten Vá a|ták (Vá||a|ják) a
haza véde|mél' a rend és a íegye|ern e|Íogadását és az ezze| )áÍó
kö|e|ezettségekel, Vagy páljuk és táÍsuk odaián a nehézségekke le] é|elvi'
té|köVgtését. Egy szeryezelel' amo|yőÍzia katonai hagyományokat, kegye etlg
eín ékezik a régrnú|tés köze]mú|t ngvés katonae|ódeire ésa néVle|en hősök.
ls égyaránt és ezt az újnemzedókék szárnára mé||ón továbbad]a. Egy oyan
szsÍVeze|et' rne ynek minden időben a nehézségek e| enére is . |egyen az
jogi vagy anyagi terrnészetü ' még ké|| őÍizni összetartó erejét és íe| ke|| mutatn
képésségét, eIköteIezeltségól és tgnniakarásá| a közösség érdekébo' Egy
szefugze|e|' arne|yíolyamaiosan |e méÍiés ér|éke|iaz Ú] körü|ményeket, keíesi
az Új mggo|dásokat és Íe|e| az úi kihÍVásokÍa' Az e|ért eÍedmények énéke|é.
so rne||ét éhhez természetesen meg ke |ogaimazni a cé okat' N'4it és hogyan

szeretne a szglvozet |ovább Vnni, mt ke|
megújÍtan '  mit kg|]eíogadniés |ezárn. Fon.
losViszont mggélősí|en az|. hogy m az,amit
mindlg újla ke| kezdeni' r.ert a képvise|t
közösség éÍdekébon nem lehet, nern szabad
fe|adni' Kú önösen fontosnak |ar|onr. hogy
m ndez a BEosZ tagszoíVézeteinek kÓ2ös
gondo|kodásán a|apLJ|jon, msrl csak a közös
cé|ok és a közösség eíeieaz, amia szervezet
|ovábbi rnűködését biztosítan |udja'

SZTANT ZslzsaNNA NY. TFGY

&zva a kozösség erejében
csak ió élzósssI ludok Vi6szaem|ékezni
a Bajtársi Egyesü|otok olszágos szö.
VetBégében e|lö|lötl évekÍg' évtiz€dÍe.
orökre megőízöm emlékezetemb€n az
é|ső la|á|kozásl dr' Lovasi Gábol
nyugá||ományú ezredesse|- a BEosz
a| € |nökéve|- '  aki é|etében mentorom.
bajlársam' barátom és pé|daképem vo|t.
E|ső közös ulunka Határőr Nyugd íjasok
soproni Egyesü|etének éV Végi beszá.
mo|ó kózgyű|ésére Vezeleti' A mai napig
ielejthétolÍgn é|ményben részesü|lünk' A

fogadlalásunk' a szónokok röVid és lar.
ta|mas e]őadásmódja' a kalonaközösség
ba|áti sze||eme meg epetésként halott
ránk' Akkor tapaszta|tam ugyanezl az
éÍzést'  amikor Lentiben szo|gálam -
pest isráckéni -,  hogy a Vidéklbajtá ls i
kózósségek e9ymás1 segí1Ve' össze.
tar|ozva' a katonai hagyományokat is
ápo|Va é|ik meg mlndennapjaikat. Bíz.
Va a bajiársi közösségek erejében
tekintek a jöVóbe'

LAD|SZLiJDEV LÁszLó

Képes megÚjuIni
N,4ég akiíV ka|onaként,
2003 ban |épiem be
]elenIeg egyesü|eiünk.
be' a KaÍcagiNagykl]n
Baj lárs i  EgyesÜ]etbe'
M Ve| egyesL]|etünk tag.
ja Vo|i  már akkor ls a
BEosZ nak' így azóta
isrneleín, köVetem nyo.
rnon enneK az orszagos
szefuezelneka munká.
jál' ElnökheIyetteskénI
ínáí koÍábban is' de
2008 januárjátó|, mint
e|nök, gyakoí al i|ag
rninden BEOSZ-os ren-
dezvényen részl Vel.
tem' Nehezentudnékegyel en esemén],t k emeInl, sok
szép em|ékem Íűződikehhez az időszakhoz' Telszett'
ahogyaz idósebb ko égák befogadtak, nem számított
kü|önösebben a íéndfokozat' Tetszik a szervezet
munkájában az s. hogy tóbb generáció| igyeksz]k
megszó ltani' bevonn a közös munkába' odaÍigye|
a íia|a|' pá|yakezdő és e€ndó katonákra' A ren.
dezvények a ka]máVa|annak megfe|e ó he]yszÍne.
ket Vá asz| ki' E|sősoíban a Nemzetvédelrni Egye'
|emre, i|etve a ba|alonkénesei honvédüdÜ őre gon'
do]ok' Már BEosz' lagként isméÍtem meg jobban
€zt a szép üdü|ó| és annak köÍnyékót' csapa|tisztként
oda nem jutollarn el.

Figys smre mé||ó a hagyományápoiás, hagyo.
mányőÍzós teÍÜ|e|én Végze|t munka is. Em|ékhelyek
kiaIakÍlása, katonai témájú kiadVányok é|készÍtése
és népszerűsí|ése' em|éktáb|ák, kopja|ák avatása'
1adis'.ok 16'yének ooltosfása goadozasa stb' igy
máí mirdsnképpen Iesz nyoma az eImÚ|t éVtiz€dek
munkájának, me|yet sok ezren VégezlÜnk a |\,4agyar
Honvédség kóteékében' A |egjobban la|án az tetszik
a BEoSZ.ban ' hogy képes megÚju|ni' képes megío|€|ni
az úi kihíVásoknak' |gyeksz k munkájá| miné| inkább
po|i|ikamenlesen. szakmai szempontok szeÍ nt Vógezni'

RAB JÁNos NY' óFNAGY
EGYESÚLEÍ ELNTK
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EgyÜtt szolgáltak, együtt ünnepe|tek
l'4agasabbegységúk mega aku ásának 65'
é\, ford!ó iátÜnnepetékazegykor 7.Gépe.
sí|et LöVészhadosziáy iÓÍzsének és alá.
íende t  a aku|a la inak a képv sé ő i  K s .
k!nÍé egyházán '  A rendhagyó á|omány.
gyű és ÍóVédnóke dÍ'  Benkő T iboÍ Vezér.
ezledes. a H[l Honvéd VezérkaÍ íőnÖke

Bajlárs ta á kozón ern|ékezlek meg a
k skUníé|eqyház i  magasabb egység
ínaga akÍtásának éV|ordu iiáró haidani
törzsének és az aárende|l a|akL] alainak a
tagjai' A íendhagyó á| ománygyű ésl a he|yi
PetőÍi sándor Bajtársi EgyesÜ|el szervezle
száz i lvenen |Udtak rész l  Venni  ra i la .  A
szervezók nevében egykor koL|égái t  Dei
JózseÍ ny' ezledes' a Ba]társ Egyesü e
tek országos szÖvelsége Dé|'a Íö di régiija
tiszte|etbe e nöke köszöntötte, majd csá
nyiJizse| po|gárrneslerlo mácso|ta a város
|akó naka kÖszönetét az egykori katonák és
po|gáÍi  a|ka mazottak ádozatos k ö .
zösségÍormá ó mUnká]áén' A íendezVény
íőVédnóke' dr' Benkő Tibor Vezérezredes
Vára|an szogá|at  eíog|atsága miatt  nem

tudotl Íészt Venniaz ünnepségen, ezértaz
ő üdvöz elél szabóJózseÍ ezíedes, a Hon.
Véd Vezérkarszemé|yzet csopot1Íónök'
ségének humánszo gá|at osztáyvezető]e
adla ál'

Ea kÖVelően kézrő| kézre jálr a m kroÍon.
az egykor bai|árcak szemé yes é|nrénye.
ket e evenitették Íe ' A sivatagi hadosz.
|á|yként is em|eqetelt [,1N 4127 UtoLsó pa.
rancsnoka' oÍbán Károy ny' Vezérőrnagy
pé|dáuI az együti tÖ tÖ|t éVek.éVlizedek
szép, és a , . jobb |enne e||e|e]ten. '  ka.
legóÍ]ába soroIhaió' k€Vésbé szép em]é.
kei l  szedte csokorba,  Végh Ferenc ny
Vezérezredes pedig az úgynevezett RU BIN
|e adatsorán ]987' augusáus 3.].ihatá||ya|

Íe számoI l  hados21á|y spec á is  szerepél

A szemé yes Visszaem ékezésekel
köVetően megkoszÓntek azoknak a mLtn.
ká]ál. akikaze|mÚ téVekben a lronvédeieín
úgye érdekében az álagosná ]óVa|löbbel

tetlek. ma]d a résztvevók közösen meg
koszorúzlákaz egykoÍ he]yőrség k Ubía án'
a K skun|é egyházán katonal szo|gá atot
tejesitetl ba]társak em|ékét őrző máí.
Vány1ábát' Dé után aztán a közÖs ebédné,
a korább akhoz képesljóVa kötet|enebbfor.
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mában 'o|y|a|ódott a barát beszé|gelés.
KiskunÍé|€gyháza he|yórség |átVányos íei
|ódése 1950.ben, a 27' LöVészhadosztá y
msga]akí|ásáVa| indult meg, ekkor kezdték
ópiteni a l,'lajsa Úti |aklanyát s. A 27 es had.
osztá|y 1957.b6n a 7' Gépkocsizó LÖ.
Vészhadoszlá|y hadÍendi megnevezési
kapta, s ezzs| megkezdódölt Kiskun.
íélggyháza''újkoí'' katona1örléneIme'

Az egykoíi |\,4N 41 27 'fénykoÉban'' a ,8o.

as évek e|ején hat ezÍed' két tüzéÍosáá|y,
ha| zász|óa|j és négy század taÍtozott az a|á'
rcnd€|tségébe' a hadosáá|ytörzs és ki|enc,
öná||ó hadrendi számma| rendetkezó a|a'
ku|ata Kiskuníé|ogíyházán á||omasozott ól
zász|óa|j és négy század' Ezekben az évek'
bgn senki nem gondo|t aÍa' hogy ez a hala|.
mas |alonai szeÍvezo| ggyszer megszűnhet'

Huszonegy lábornokot ''adott,. a honvéd.
ségnek a,'sivalagi hadosztá|y''' az €gykori
heyőrség em|éke mégis |assan a Íe|edés.
be Vész' A vasúlá||omás mg||étti ö169.
|aktanya. arn ulo|jála é eImiszeIraktárként
Územ€l|' most Rocklár néV6n a Íiala|oké'
a [,4ajsai Úti épÜ|ete nek löbbségé| p6dig még
mindig áÍU|ja az önkoÍmányzat' A kato'
naem|ék€| a PetőÍi Sándor aajlársi Egye'
súi€| |agjaiápo|ják. az egyesü|ot €|nöke
Feke|e Anna nyugá||ományÚ zász|ós'
t|szté|etbe|. vezetójo pedig De|i JózseÍ
nyugá|lományú ezredos' aki egyben a
BEosz Déla|Íó|di Bégióiának tiszte|etbo|i
e|nöki posaját is betö|li.

|oNVEDEL€M.H|J

Látogatás Krisna-vö| gyben
A ceg ódiDózsa György Nyugdí]as.egye.
sü|ei |áiogatás| szeNezett á somog}!ámos
m€||€tli Indiai Ku|tu rá is Kózponlba és Bio.
Íarmra. A helyi id69enveze|ólő| megi(]d|ák.
hogyXÍsna.Vö|gy Magya|oíszág és KÖzép.
EUlópa Iegnagyobb őko.közössége, ame y
266 héktáron kgzdgttő| fogva ön|enntartó
gazdasági munkát vóg€z' A biokeít bizto'
sítja a zö|dségekel és gyümö|csöketa haz.
lar|ások lészéíe' A hajdani birka|ege|ó
he|yén' ma mársokszínű é|őVi|ág és több
mint 950 Íajta Ía és bokoÍ la|álható.

A t6|opÜ|és nincs bekapcso|va az oí'
szágos áramhá|óza|ba' mert a szÚkséges
gneÍgiát nape|omek' szé|mahok biaosíl
ják' A szennwizet zóró kemika|ja, zéíó ener
9.a módszeÍe| tisaÍ!ák' É|ehodjuk egry,ik
sajálossága, hogy le|ovíziót ném néznek'
viszon| interneten lájékozódnakaVi|ágdo|
gailó|.

A hé|yi iskolá| 2009'ben akkreditá|ta a
kormány' A némzetitanteív m€||ett' a diá.
kok Védikus 1udományokat' oÍganikUs
kgrtészkedést' és öko|ógiai é|etsti|usl is
|anu|nak' A |átoga|ás soÍán acsoporttag]ai

megismelk€d|ek az ősi indiai ku|túra he|y.
ben megje|enő értéke]Ve|'

A hosszÚ, éídékessélavégén a |á|ogalók
az é1terernben Vogetá ánus ebédél kaptak'
Többségnek a csatnik' az édes'csípős
máÍtás íz et| egjobban'

A lanuiságos |átoga|ás boísjszéseként
megiudták' hogy a Krisna.Vö|gybgn éVen.
te miniegy 30 ezel átogalól Íogadnak'
BÚcsúzáskor Újabb szÍvé|yes meghÍVásI
kaplak,

Kocs|s lsTVÁN NY' EZFEDES
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Mag i szte rek ta|á|koz$a

Gyümö|csöző egyÜttműködés
Longyelország és l,'lagyaro rszág kü|ügy
minisaériumai ál|a| támogatot |engye| ma.
gyaÍ civi| együ|iműködési pá yázaton e nyeÍt
pénzÜgyi támoga|ásbó| és ]0% önelőbő
aValsói Katonai ÍVűszaki Akadémia vo|l
katonadiákjainakciViI egyesü|e|e' aWAT
l\,4ag]sztélek Védegy|ete 2015' október 12'
és 16' közótt Íondezte meg N,4agyarországon
a 'Lengye] magyal katonadiák talá|kozót'',
természo|€ssn a Varsói Katonai l\,4űszak
Akadémia Kib6Ínetika KaráVa| e9yütlrnú.
ködVe'

Egyesü|elünk prcf '  dÍ' hab' zygmun|
lvlierczyk VezéróÍnagyot' a WAT rektor
parancsnoká| és Vass sándor dandáfiá.
bornokoi' a HVK hiladó' iníomatkaiés nfoF
mációVéde|mi csopoÍtfőnóké| kél€ fe| fővéd.
nököknek, ak kjeIenlós szemé|yes támo.
gatást nyúj|ottak a 1a á|kozó |éÍéjöt|éhez' A
píojekt rnegVa|ósításába magyaÍ lészÍő|
béVontuk a Nemzeti Közszo|gá|ali Egyetem
Had|udományi és Honvédlisztképzó Kalá
(N KE H H K)' az MH Ludovika zász óa|)a|' az
NKE keretében mŰködó Biztonságpo|]|ikai
szakko||égiumot (BszK)' továbbá az EÍas'
mlrs.plogram k€retében az NKE HHK-n
|anu|ó |éngyé|katona és civi| ha||galókal'
akik a WÍoc|awi száraz'ő|di KatonaiAka.
dómiáró| é*gzt€k'

A program nyi|ó€seménye ok|óber 1 3.án
dó|e|ó|t a ''b6m|J|a|kozó'' konÍerenca VoIl,
mo|yél az NKE Hungária körúi i  campu'
sán, a zínyi-dísztsrornben iartottunk. A
konf eronciát - az égyesÜ|e|Ünk |Örekvésell
fégóta támogató - Boman Kowa|ski
nagyköVel' a konférsncia dÍszvendége
nyitot|a meg, fé|hÍVta a ÍigyB|met' hogy a
katonai oktatási intézményeink diákjainak
ia|á kozóia szglvgsgn i||eszkedik a
k(j Ügyminisztér umok áta] támogaio|t

rendezvény€k solába, melynek cé]]a a két
ország f iata|jai közötti kapcsoIai|ererntés
e|ősegÍtése' Bál a nye|veink kÖzöt|i kü.
|önbség nem szűntméq' azonbar afiataok
idegennyelV.tudásszinlje ls|jesen Új e.
he|őségeke| nyit számuk|a'

A konferencia eIsó |észóbon bemutat.
kozottaWATés az NKE is' külónós hang.
sú yt 'ektefue a tisz|kópzés g|émsinek bemu.
tatására' Az intézményi bemutatkozást egé.
szítet|e ki egy 'r ssen Végzelt fiata| had.
nagynak az [,4H Ludov kaZász|óaja| bemu.
tató e|őadása' Azösszehason|ításban, m nl
érdékesség derű|| k]' hogy a |engyé
rendszeÍbsn a tiszt]e Ólteke| az ötöd k év
Végón' az N'4Sc círn megszerzése !|án aval.
iák' kapják meg a hadnagy rendÍokozatot'

A koníeÍenc a második részében a kél
ország szslepét és Iehetősége]t e]emzó
magyaÍ és |engys biztonságpo|t kaieIő.
adásl ha||gattak meg a rész|vevők, lúagyar
rész|ó d|'Táas Péter, az NKE Nenrzetköz
és Eu |ópai Tan u|mányok KaÍdékán]a Vetie
górcsó a|á a kél ország b]zionságpo| lika]
aspektusait' Kém6 ts e|őadásában, hogy
az e|mÚ|t 25 éVben a két ország a régi

rendszer o|om€i lébon|ásában sokkaI ered.
ménygsobben ludo|tegyü|tmÚködni' m]ni
az újak építésében, i||e|Ve Lengyeo|szág
képes ELllópában a középha|a miszerep
belö|léséle. Kelot-közép.EUÍópa képV]se.
letében' de ehhgz a |óíség po|itikusaimég
nem a|akÍioilák kiaz ggyüttműködés sza.
bá|yait. módszertanál' Az idó süÍget' mive|
a |egújabb esemónyék ismét e|ótérbe ál l
|ot|ák a V4 ogyÜt|működés] 'oÍmációt.
Vé|eménye szginl az égyüttműködés nern
]ehetőség' hanern köte|ezettség a télség
po|itikusa számára'

Léngye részrő dr' Arno|d Wa|chat, a WAT
ds|€gácó kíséró |anára b€szé|t a fantom-
|gny6getésekró|' arne|yek mindanny unknak
Úi kih íVásokat ]e entenek' Lengye|orczág és
Magyarország érdekei |öbb esetbon, s|ső-
soÍban a íö|drajz e|he|yezkedésbő adó-
dóan n €m Bsnsk egybe' ennek eI|enélo
azonban sok o|yan terÜletVan' aho|együtl
|ehet működni '  A koníeÍencia harmadik
lészében a WAT véde em. és biztonság.
po itikátlanu|ó d ákjaimutat|ákbe szakukal'
B ztonságpoIitikai Tudományos Diákkörük
tevékenységét' i |stvE ÍöVid iájékozia|ást
ad|ak a |engye|olszági csecsen migrácó
tapasziaataiíó ' Ebbon a részben az NXE
Biz|onságpol]tikai szakko |égiurn képviselője
is bemutatkozott, majd a wroc.fawi Erasmus-
ha||gatók ]s bemulalták intézményükei' A
szervezö WAT |\,4agisztsrek Védegy|e|e
számára a |egnagyobb óÍömol az okoz|a'
hogy a programok mind a lengye, mlnd a
magyar résztvevóknek nagyon tetszetlek'
Egyesü|e|Únk a jöVőben figye|emme fog.
ja kíséÍni '  és amennyiben szükséges,
további iámogatást Íog nyújlani' hogy a
k aIakult kapcsoIatok tarlós együttműkö.

BALoGH JÁNos EzBEoEs,
A WAT N,4AGEZ|EHEK VÉDEGYLETE

ELNOKE
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SzÜ |etésnapi jókívánság
Az MH Hadkiegészi|ő és KÓzpon|i
Nyi|Vántar|ó Parancsnokság (l,1H HKNYP)
1' Ka|onai Igazgatási  Központ (. l '  KIK)
munkatársa júlus 23.án csü|Órt ökón
kÓszÓn|öl|ék a 80 év íe|el|i kerek éVfor'
du|ós szü|e|ésnapjukal Ünnep|ő egykori
nyugá||ományú katonákat és honVédségi
kózaIka mazoltakat'

A csa ád as kis ünnepségÍe érkezőketa
budapesli kózpont beoszlolt |isztie' Béla.
vári Mik|ós százádos íogadla és
lájékoztal|á áz igénybo Vehe|ő údü ésiés
szociá|is IohglóségekÍő|' |ámogalásokró|.
meLyet a lvagyaí Honvédség nyúi|ani lud

a gondoskodás. kÖÍbe lar'
tozó egykori katonák. hon.
Védséq]kóza ka mazoíak és
hozzálaÍtozóik részéle'

A tájékoztató után szü|e.
tésnapi köszÖnlőre és em.
|ék|apok átadására keÍült
sor 'Ahonvédem mnisz|er
és a vezéÍka r|ő nök jók íván'
ságait ta(aImazó em|ékIa'
poka| Bé|aváÍi |\,4 ik|ós százados adla ál az
Únnepe lek Íészére' A 90' szÚ|elésnapjá|
ű nnep|ő |eg dősebb obsilos ' zemkó I'4ár|on
nyugá||ományú a ezred€s' sajnos a ret|entő
hóség és belegsége mial l  nem |udolt
megjelenni az ünnepségen. Így ö| a
százados otthonában keÍesle és kö
szónlölte |e .

BéLavári százados eImondta' hogy m n'
den hónapban kis ünnepségel szervezn€k
a 80 éV íe|el| keÍek év|ordu|ós szÜle.
tésnapjuka| Ünnep|ő egykoí ín!nkalá l .
saknak. akipedig belegsége miall nem lud
megje|enni. azl leIe|onon Vagy ol|honában
köszön|ik|e|' A százados|ó|az| is meglud.

luk.  hogy a2 ide i  évben már t öbb min l
kettőszázÓtven 80 éV Íe|etii nyUgá||ományÚ
ko|égá| kÖsz ön lÖl|ek le és csaknem
hátomszázneqyVen egykori munka|áÍsat'
be|eg baj|áÍsat |á|ogat|ak meg ot|honában '

A Íendezvényl kóve|ően akad| o|yan
nyugá||ományÚVendégis 'ak imeglagad|a
a ehe|őségel  és heyben'  a k özpont
ügyíé]szoIgá|ati iÍodáján azonnaI kilö|lÓ|te
úi nyugdi jas igazoIványának eIkészí|é'
séh€z szükséggs okmányokal'

GÍa1u|á|unk a szü|e1ésnapjuka| ljnnep|ők.
nek és lovábbi  i ó  eíó l .  egészséget k i

Az együttműködés jegyében
székesÍoháfuár ősi kalonaVáÍos' A Válosban
nagy hagyománya vannak a kalonai éÍ1é.
kekőízésénék' AzeImÚ|| 25.45 évben több
olyan nyugdiiasklub, i||otve civi| sz€rvsze| is
a|aku|l' ame|y€k Ítj cé|killizése á hagyo.
mányos honvéde|m éílék6k ápo ása' A
szeNezotek jog |ag és pénzügyi|eg öná|óak
saját szeÍvezette|' lagsággal, píogíamma|
rendeIkozn6k' de közös aIapéÍtékek aIap.
ján m|jködnek' Ezéll  | öbben is Úgy gon.
do|juk' hogy az egyío néhezedó kü ső
körÜ|ményekközepe||e itt az deje' és he|ye

megboszé ni az egyÜtlműkÖdés |ehelő.
segsr.

Ezért október 9.én' a székesfehérváron
székhel|ye| Íende|kezó' és a honvéde|em
Úgyé| lámoga|ó ciVil szervezelek képVise|ő!
la|á|kozlak' A talá kozól LéVai ['{ik|ós ny'
a ezledes. a Honvéd Hágyományőző Egye.
sÜ|el Fe]éÍ |\,'|egyei szeívezetének elnÓke
kezdeményeae' Fészl vetlek a Honvédség
és Tálsada]om Baláli KÓÍ székes'€héÍVár
szefuezélo'aKÍajczálosA|api lvány.aFe|
éí Megyei Honvéd Nyugá||oÍnányúak
Székesíehéíváíi KIubia. a Tóíténehi Vilézi
Bend (amely a helyszinl bizlosilolla), a
Walhay Feíenc Bajtálsi Egyesü|el Vezetó '
tagjai. JeIezlék részVéleI szándékukat a
Magyaí Taía|ékosok Szövelsége FejéÍ
megyei szeívezele. de rajtuk kívü| á||ó okok
miall nem ér|ek ide. A megbeszé|és e|e.
jén a H!ngarikUm Zenekarszivel rne|engető
mUzsikájá| ha||gatha||Uk meg'

Ata|á|kozón eszmé|cseré|IÜnk azegyütt.
működés szükségességéíő| és |ehetó.
ségeiró]' Nem rnlndenben énettünk egyet,
nern rnindent |át|Unk egy|orrnán, e|hang.
zot|ak op| m s|a és pesszimistaVélemények
is, de Va|amennyien Úgy gondo|juk. hogy
érdemes és hasznos |enne egfaj|a éÍ|ék'
és ploglamaIapú €gyÜlIműkÓdésI meg'

va|ósí|an ' hisz céLja nk, |Órekvéseink és
kihivásaink is nagyjábó| azonosak' NekÜnk'
a Wa|hay Feíenc Bajtárs. Egyeslj|et
lagjainak kúLönöséníonlos hogy a|a|á|kozó
éÍe]öhéte|l' h szon Íégóta hargoz|atjuk a
közós munká|kodás íon|osságál. és az
ehÚ|l években a megie|entek ktizÜ| ké|, a
kivú| maradlak közt]| podig egy szoNezette|
kötöltünk kélo|da|ú együtlínűködési
megá||apodást'

Köszöniük a HoHE veze|óinek, hogy
|élíehozlák ezl a |a|á|kozól, és kószöniÜk
a HTBK székesÍehérváíi szeNezete Ve.
zelőinek, hogy Íe|Vá||a|lak eglajta kooÍdi.
nátoriszeíepel' Az esó Lépés| megletlük'
Az| mondják. mindig a2 e|ső |épés a
Iegnehezebb' A tóbbi máí egyszeÍúbb |esz'

BEBDó GÁBoF XÁuoLY
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Te|jesített megá|lapodások
Megtar|olia l|' negyedéVesÜ ésél a Honvéd Erdekegyeztető FórÚm. meyen
a munkáha1ói o]da|l Kun szabó |slván vezéróÍnagy a HNr] láÍsadami
kapcso|átokérl |e e|ős heyehes áj|amtitkárá Veze1te míg a munkavá|aój
oda|on he|yel |og|a|ó szewezelek (BEosz, HoDosz Hosz)ÚgyvVői
teendól czóVekJános. a Hosz enÓke álla é| Az iiésen rész1velt dr
Fi|dváryGáboÍkabinet|ónókis' Nap Íend ebnKln szabó |slváná |am1lkár
to]mácso la dr' s m6kó lstván ho|véde m]minls2leré isme|éséladé iha1ár
Véde|mében résá vevő ka1onák ÍészéÍe'

E|só napiÉndként az ide 9 e nes b zo nság haláu á l ép iteseve kapcso atos
a|íuáiskérdéséketláÍgya1ákmeg'A munkavá| aóio]dá képv se óitKovács
Tamás, a HM HUmánpo|tka]Főoszlá|y1őosááyvezelóje. Nagy zo|lár' a
HM Véde emgazdasági H vala lóigdgatT]a és zsiga Tamás ezredes a HVK
szeméyze1 csoporíónókséa csoportfónÖke táiékozlaflák ezen fé adatok
i nánsziÍozásáVa1és a iogszabá yi hállé Íe| kapcso|atban ma]d ]avas|alok
és kérdések hangzoltak e|'

A |órum résztvéVói lá]ékozlatól ha| gatlak meg a leNezetlnap Íendnek
megleeően a HM ésaz MH szofugzel Vá|lozásabó adódó aklÚá|s íe|.
ádatokrT| siposs Ernő Pé1er dandártábornok' a HVK HaderóterVézés
csopo rtiónókség cs o p o iÍ|ón óke tájé ko2laló] ában tÖbbek kózÓt e mondla,
hogy szo nokon 2015' decembeí ]5. g egy ú]MH KÜ ón|egés Bende letésŰ
EzÍed]ó| étre, Váaminl2o15' október ]5.1ő Ba|alonkénosé és Balalon-
akaíaflya kóz gazgatás aglÖrlénó szélváását kóvelóen újnevelkapon a
Ba atonkenesei H o nved U d Ü|ó amo|y álke d]|1 Ba alon a kaPtlya köz g azgalás]
leri] etéÍe, Az új 'rév HM Rekíeációs Konierencia Kózpo|l ell' 2015'
szepiembeÍ 1 iéVg bevezeliék a ak u|alon kén I a vezelő ügye et Szo|gá alo kal
Az ú] beoszlások 'elló lése ]o|en eg is Íoyamalos'

A20]5 .  év ibéren k ivü| i ]u l ta tásokka l  kapcsoa losan am!nkavá  aó i
o|da| megá||apí|oíá. hogy a megá||apodásl a munká taló eddig maradékla|anu|
te jesileno A iTrum Íészlvevó lájékozódlak á 20]6' éVi kó|tségvetesíő. A

feekeayetérlétekábbanis hogya20]6'éV bér ésbélenkíVÜ 1árgyaások
so.on kivülmeakézdődhessenek és ehetó|eq mé9 dén solkerúhessen
á megá|apodás megkölésére, Tájékozta1ól ha|lgaltak meg a segé|yezés
ésászoc á islámogatórendszerhe]yzélérő|. Áttek nietlékanylgá|ományú
katonák és á gondoskodási körbé taÍtozók jrgosu|tsáqáva| és járandósá
galva foglá kozT szeruezelek kózÓn hatáskólókel s

Fonlos! Köze|ediká2 új Prk. szerinti hat.árid.'
T|szle|t Féqióv4elők, lagszóvetségi és taqeqyesii|eti E|nókök!

201 4 máÍTiL]s ] 5.én halá]yba épen az Új Po|gár Tórvénykónyvrő| szó ó
2013 éViV lÖfoény (a továbbakban Ptk')' Az Ú]Plk' szabá|yaijeen.
tősen módosftollák a civi| szeNezetekre Vonalkozó előiíásokal'
Va|amennyi civ L szefugze1 Vona|kozásában a ka|maznike la Ptk' Har
Ínad k Kónyvének V' címób6n Ío9 a|| ála|ános, továbbá égyésÜ elek
esetében a V|]X. cimben és á|apitványok ese1ében a xX||.XxV||
cimbénlog|a|lÍonde|kezésekel' Legkésóbb2016, márc us 15.ig minden
egyesü|elés a|apilvány kÖle|es a é1esílő okiratál úgymÓdosl1ani' hogy
az meg|e]e|]en az ú] kódex r6ido k€zéseinek' Aholezimég iori t €tték
meg legkésóbb20]6'március1s-igbeke| nyújtaniaiöfoényszékhez
a kózgyű és á|1a|e|iogadoil. módosltoll |étssító okilatot és az€|óÍr|
egyéb ko ókeket' Ennek megkónnyitéséÍ€ a birósáq hon|apjái
kózzétéllék á. V szerveze1ekr€ vonalkozóokiÍa|sab onokal' Íre yek
a hflp //b roság'hu/a| ampo garoknak/civ]lszeryezei€Vok rat.sab onok
inkrs kaflin|va érhe|ók e '

Kószijnet Fü|tpné ||d kónak az inÍormácTérl'
BEOSZjFoDA

Atemétó rondezvényl kÖvelóen. á he|y eÖl
]áÍók bemltanák a kózség ]e|en|eg é|élét,
lÓíéne m múLl]ál, kieme|ten az s|Ván kná yá||a|'
a kózség ha|árában épi l le le l l i ódváÍalés áz

A haivai Gáspál András Ba]tárci
Egyesü|et tagja romái ai k rán.
du áson vettek részl' A píog|am
kieme kedó részél képezle a BiháÍ
ban len átogalás mélynek soÍán le .
keres|ék az egyésÚ el néVadó]ának.
Gáspár A'rdrás Vezérória9ynak a
siGm|éké|. A temető Íőhajtáson és
lszteé|adáson részt ven Bihaí
kózség á|polgárrnesteÍe a he]yi
reioÍmá1Us eLkés2 ós a rTmai

Az ] 849' éVi Javasz hadjáÍa| e|só
gyó2tés Útközelét vezetó hadVezér
ének a ,'halva.] csala hósének'
siÍhe|yéné mé9ém]ékezéstlar|o11 a
reÍoÍmálus e készés a baitárs égyé-
sÚ et e|nÖke' A beszédekbemUta!
ták a honvéd tábornok é|elének
néhány k e.ne ésre éÍdemes rész
elél, mélatták katona és ember
éÍdemet' A résztvevők a rneg-
em|ékezésekei kóvelóen, közósén
megkos2orúzlák a néVadó sírém

ahhoz kapcso|ódó|óíéno mieseményekel' Bihar
emlékhe ye n ten sáátjó hangu|a|ú kózós ebéd
zarla, me ynek során ú]abb lórténa|.n] adalokal
és á kózség je|enéró| s2ó|ó tényekél ismefiei.

Az égyésüet kirá|du|ás Nagyváradon, dé
genve2ető irányi1ássa|, a 6néne m be|városban
letl selava fejezódöt bé

lMfuÁF JÁNos NY' ÁLEZFEDES'
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A s2ombathey Hatarőr Ny!odijasok EgyesLi
ele s7eplember ]9.ón Ícndezle íleg 6 á ka
omma]a2.I auszkiTibor Em ékveÍse.yl.az pal
sz öVé1ség spor11é|épén ]00 id  reszVete  eVe!
Az ém|ékvelseny megrendezésc a BEosZ
lámolalásáVa|va osu l mcg Á hatáÍórokon kivu]
aVas Ho|Vód Ba]lársiEgyésl é( áVás Méqye
Ny!9dijas BendóÍÓk EgyésÚ e1e és lóbb ciV
Városi egyesU|ét. k Ub s képv se|léte magál' Kii|ön
íéí és nő  65 éV aa11 és 65 ev  Jee l |
korcsoponokban ndulakaverse|yzók Vo]tlcke.
kapura (!ás' celbadobas dans kosaÍádTbás.
1ensz|abda paíog|alás NagyóÍómünkrészo|qál.
hTgy lobb nagyszÜ|ő e hozta unokájál]s hogy
együnsporlo|janak M nden korcsopoÍlbanaze só
hálom lre|yezenetd|]aá!kóÍcmmeL ok evé le|és

s7cr.IyónokL a]irlókka fu !.okákis .d!]lak
a  spÚru9akba. '  am lnaqyo!  e  kesen Vé! i !  s
.s irillak. Tenneszelesen ok sem m.r.dtak k
a]L  l . |m.7ashó  Nckk  s ] i i1c ly  ksa]J .dÚkós
l. m{]s7clcson Úk|ovó ai]il a !]yeÍekek biiszkén
cs bodoqa. v.ltek ál nevi]kelha Va'

42 erednrenyhndeles llan kó7os ebed' nr.jd
kolel en besZe lelés lefl e le|ejlhelel|ennc a n.pol

r ^ ! : r / 1  T r c r N  N Y  r o L . N ^ ( Y

Jó bor és karikás
Az ósz' e é|mÚ|ás, egyúna| á s2ürel' a ió bol és az ebbó| Íakadó dérűs hangu a| j €gyébén réndeze
méo zenés-láncos ósszejóvele|éi a Nyirbálori HatálóÍ |ga2gatóság Nyugdi]as Egyesúel' Áz
iz eÍes Vacso Íá1 kóVető m ú sor ker€lében az őszi hó n apok é9jé |entósebb n apja inak e semé nyei|
mutaták be a szerep|ók' 'Pélóii: h1ván 2 ósz, '''címij veÍséve egybecsengóen pedig mi is e|mond'
1ukazőszrő: .. TLdja]stén. hogymiokbó s2eÍetem, de szerelem. A vidám je enetek soÍában
a íe]eségÚk hűségét magabzlosan hanqozlaló |éÍjek kiábÍándu|l csaLódollságán deÍúL|únk
kálófoéndőén, A maqLnk á ta| ie|aján on ajándéklárgyak |ombo|asocTLásán a iódiiat, a2 oÍbán
Lász|ó nyugd Úas h atáró rn ép m ű Vész ba]1á Ísu nk áha| ad om ái yozott ka rikis oslorl, ezúlÍa| o áh
Mihá ynak sikerijlt megnyem]é és mégGéÍditén e, Az ez1 kövéló óni'"|edt nólázáshoz és lánchoz
PásaoÍ |sfuán szT gá|tat|a ázenét, Va|amennylünk mege égedésére'
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Negyvenöt év bajtársai n kért
Adebrécen] Kossuth Laktanyában aidó
sek v ágnap]án megtaíol| únnepség
kerelében a 45 éWé eze|ől1i meg.
a]akllásra is em|ékézell a Bocská |slvá.
Bajlársi Egyesü et' szárká JánTs
nyÚgá||ományú ezredes  a2 égyésÜ|e l
e nóke kószóntolle a meqhivott Ven
dégekét, kózóttÜk csomós La]os ny'
VezéÍórnagyoi, a BEosz á é|.ókél,

cz  | |  s l vánaezredes l ,azMH5,  Bocs
kai IstVán LoVészdandár HeIyóÍség
1ámogaló Párancsnokságának palancs
nokál sutka sándTI dandáitáboÍ|okot es
Papp Imle é2redest kTlább rendőr
1őkapi1ányokat' a BEosz Es2ak.A|iÓ|d
Rég ónyúegyház m skoc kazncbárcká
lársszérVézéteinek Vezelóil a baImaz
ú]váÍos .48 as o Vasi iépkóÍ képv se ő 1,
lovábbá a meg]e enl Iagságol'

A  45 .  szÜ|e lésnap oyan mér l ó  dkő '
áhonnan máÍ vssza  ke|]  lék in len i  á
megtell LiÍa Ósszeqez| az e en ered
ményekél, kiszó|elel monda. lagy tszleegn em|ekúk eőtl azoknak
az e ódóknek, Vágy kortársaknak' akik egész é|e1Ükel á házá Védelmének
szenle|lék. hivalás!knák Váas21va a kalonai rendóripáyál. a kózóssóg
szo|ga a l á t -  mondona az  e|nók '  E21kóvo l óen o  á ] r  Lászó  ny .  a  ezÍe
des mutalia be az egyesÜet e|mú 145 éVét

Az  ünnep beszéd Ú l án  Fa lkas  GáboÍ százados  az  i /H HkNYP 2 '
K  K  beosz lo l l  1s21 je  fe  o  Vas la  dÍ BTnkÖ Í bor  Vezerezredes ,  Honvód
Vezérkal íónókérek köszintó |eVe él

Ezulan Farkás százados áladla a2 egyesÚ el e nókének a dr Be|kő
TborVeze lez redesá1á  adományozo l temekapo l  Vany! rT iboÍéz ledes .
áz MH HKNYP paÍancsnoka á]1á adTfoányozoll emékp|akellel és Nágy
zo|tán mk alezredese ismeÍésé 1a kiemé kedómunkálvéqzetltag]a.knak

csTmis Lajos |y vezérornagy á BEosz enoke ála a|á'rl em ék|a
poka l  e  smr l i seke l  ado l l á la2  egyes i ]ehekés azeredményes  m!nká l

A larsegyesÚ|é1ék képviseó e.n ékIapokal adlak ál az egyesü|ehék,
1oVább s kerekel eíedményes együ1lmijkÓdésl k VánVa a kóVe1ke2ó
idoszákÍá  szaÍka Já .os  ny  ez redes ,  az  egyesü|gt  e  nÓke  s  e|smeré-
seke lado l t  a t  a2  egyesü le lben hUzamosabb de]é keme kedó  munká l
Vegzó lagoknak'Tóbb é ]smeÍésl is álve|relell az egyesü|et |egrégebbi lagja
|Mi]||eÍ Gyu a bácsi A2 ünnepség Végen a oebrecen Nép Egyi]ites
s2|nVonaas musora|ak 1apsoIhalIUnk' Va am ]rl BálhoriAltia és Páppné
Nlajzik |jTiá e óado mÜvés2e1e1éVezhellÚk'

oL^H LAszLT NY' ÁLEzFEoEs

Hangu|atos |övészet
A BajláÍsiEgyesü e|ek oÍszáqos szóVetsége KTssLth Lajos Nyugdi]as
k|ubja, szentendÍén a Kossulh Lajos HonVéd LóVészk|Ub ]ó1éÍén Íendezte
meg az 1956 os loÍada|Tfi és szabadsagharc em éknap]a á|ká rnábó '
hagyományos |ovészel VeÍsenyét' A pÍogram naqy érdekódés me e(t'

fegye mézélten.jó hanqu alban a szÓvelség á|ta kii.l kéléláladásbÓ elnyen
lámooatásbó|vaósU t  meq.  KÜ Ön éneketék és dÚaz l ák  á  |ő iés  a  lér l
Versenyzóket A2 é|édményés VégÍehajtásl egy kÖ2osen éLíogyaszloli ebéd
kóVelle az MH A tiszt Akadém a é1kezdé]ében, majd a kóze 9ő i]nnépi1e.
|épésré vaó készü|és jegyében a k|!b énékkaÍának pÍóbá]áVa|Ío ytató
dotlés barál bészé|getésse záÍu1a k ubnap' Kószi.jÜk a szefoezóknek
a ponlos préciz m].deno|da]ú bztositást a taq]a .knak á .ágy étszámÚ
erdek ódésl' aktiv Íészvéte 1,

u BaJtóÍs1br,d



IszkaszentgyörgyönEm|ékezés

EgyesÚeliink a Walhay Feren. Ba]larsiEgye.
sú e l  o rz i  novadTjanak cm|ckéI m nden
IehelóségelmTQlagad ho9ysz!kcbbeslaqabb
kóínyezeléve| meg]sme.lésse ennek a ÍendkivÚ|i
embeÍnek az e|el|onénelél ok|óbeÍ e|e|én eíe
Iszkaszenlgyorgy kozseoben Vo|l IeheloségUnk
A loíénél égyóVÓs dór. nyu|kVssza Az egye-
sii el egyik lag)á BUAIS Pá ny azredes azza|
keÍesell meg m nkél. hTgy Iszkaszén1gyórgyon
az  i . kormányzaI  egy  méoém éke2és l  |e lvez
az  ]601.es  saíe l  i i |k ö ze l  em|ékéle  és Vé é
ményoszeín l  obb. |  n .k i ]nk  s  ch .1ósó ! i ink
enne rés21vá||aL ' ] ,  A  le IVo l ós t  lobb egyéz1é.

]60] .ben a  Izenó léVes  hábor !  dé]é.  az
egyesllé1l keresz1ény hadak Visszavellék a 1örók
megszá ás aIall síny|ődó székeslehéryáíi. A
városle io9|a|ó hadscÍe9ben. Nádasdy Fcrenc
hadábano l l  szo|9á l1Wa1hJy  Ferenc  k  rá |y ihád

A buda Pasa még az oslrom aall e|indilot.
Iá á mnlegy ha|vanczeÍ íol szam|á|o íe|menlo
séÍégél székéslchédá. a á. do nem éÍk€zell heg
idóben. e2é.láváÍv6száíTg|a|ása|et1& újhadá
szalicé|já' AkeÍes2|ény hadák csókákó' FéhéÍ
várcsuÍ!ó' Iszkaszen|9yóÍ9y. Moha lé6é9ében
szélbonlakozva a lák Úl]ál a lórók Vesze
deemnek Az oklobeí V€gé9 (Kász m napjáig)
1árló Vá lákozó sikéíékkT zajó ÚlkózeteksTÍán
skerü l  meaá|| i l an i  á  nagy jábó|  kéls2eÍés
lu eróben |éVo |órók hadsetegeI Igy székés
l €héNár'azós koro.ázo Vá'os keresztény kézen

ok l óber  10 ' ón  szkaSzen lgyÓ rgy  ónkoF
mányzata szeN62ésébon eíé a csátálá em é
kezlekaÍa uban Az e|ózélesegyezlelésékérlé|
mében a Walhay Felenc Ba]lárs EgyesÚ e1et
é|villeanemrég ósszeá||itollWathay.Em|ékki.
á||ilás anyagá1 |s2kas2onlgyóÍgyre. arészben
máÍ szépen ie|ljiloí Amádé Bajzálh Páppénheim

Kaslé|yba. egy oyónyoíi] loÍlel]e fi koÍlyezelbé
Ra]lunk k|V(]j k a| lo1|mé9sárya| |e|VeKnDcs
s7aboJo7saí maganly!]lo hTzla c ( ncscl cío
ékszeÍ. fuháza( cs Íc!yVd 9yU,|.nronycl Ga||
All||a po|!aÍnesIel kdsZonló száva U|ár engem
éíl  a  me9||s/ le I le Ies  hooy a  k|á| | i l á soka l
me9nyI lha||am A l .nd .7Vcny.n  Ícs7 l  Ve1 l  a
kTzségápraF n . !y ]a  | . lV . I l l IL ]kkVo o1 lVo| lak
á  íáL  nónc lÜs7 lo  . : ;  iÍ lno lo rs7 .o i  l cs l .
Véne|epiicsT nck k! d01l:n]q. {]slPnppenheim
csaIad eszannn2o|1a i  i s  akk . lqy  éÍ.Iék|ddés
sc k scndka/.s.n]e|yekel A PapDenhe m.sa
ád k  éncvénkc l  Tvos  . s7n inn7.1 l ]a  ak  a
kas lé|yba]  s7 i ] .1d l  kó  r  l y . : ; : j l { ]  lmdmondot l
kós7onelcl r s/.'V(]/ijk|(]k

A prTgÍaf ro l  hagyom'nyorzo  b .mUla|ok
sz inés i l c11ék.  czc r  a  iapoÍr  laÍ lo l |ák  meg a
hagyonányos  sz ! re l |  l e  vo|]U|ás| .  és áz  és l i
orakba| a Ía|U 'kósznhazaba|' larla|mas nep
zene| és néplánc bcmulnlokka szoíakozlallak a
vendégeket Es|ca kószinháza|kofu ó|o|o domb'
Ieló. megkoszorüzlUk ál ese'nény lis2te|etéíe

Nem k i s  b l i s zkese!  nekünk ho ly  kapcso
la la inka l  i yen t rnnyb. .  i s  skc( |  |bóv i len  Isz .
kaszenlgyóÍgy pT gáÍm.slcÍóv. .!y!ll Íomó]!k
ho!y égytillmi]kódósti'] k . ÍjVóbTl oImó VÜ|ós
! l  l ana lmakka skbov i l

TJBú.fu1,^,,



65 éves |ett a tata
Az a aku|a1 ]oge|ődjének 65 éWe eze ótli
mega akL] ására em|ékezlek az |\,,IH 25
Kapka György L öVészdandáfná| '  Az egy.
koron és a 'na s Talán szo|gáó pa
rancsnokok. kalonák korében aze mú t hal
és Íé óVtlzed tör1énetét Horváth GáboÍdan.
danáboÍnok' az aIakL] al parancsnoka idéz.

A lábornok beszédében kemeie:az az
e koleIezet lség és h iVatás ludal  ameIy
az emú|t éVt lzedekben s ]e emezte a
parancsnokokal és a kalonákal nap]aink
k ihíVásokka 1e dószakában jsaza lakUIal

eIénye és ér1óke ínaradt'
A rész lvevők a rendezvényen meg

koszorúzlák azi az ernlékműVet, amit még
a nrega aku ás 50 evfoÍdt] ijára á||Ílottak.
ma]d a hős ha ottak em|éke e ótt tisz1e|egve
mecseseket gyÚ]lotlak'

FoTo N4H 25' KL^Pk^ GYÖFoY
Lovrsz)^NnaF

lFr
{i

ataku

Veteránok Veszprémben
A VeteÍán FepÜők és E] lóernyős ök
Veszprém Egyesü ete a korább éVek
hagyománya nak rnégfe e|óen dén s
rnegem ékezésl1aÍlo l t  az [ '4H 87'  Bakony
Nalc 'he kop|e| Ezfed és]oge|ődje em é
kéíe, Veszprémben. aTáborá ás parkban
á| Í lot l  em ékmÚné|'  [ ,1eghivásL]nknak a
BEoSZ részérő| csonrós La]os ny
Vezérőrnagy úr letl e eget, aki az Nr]VRSZ
képvise|etében megje ient Gá| |stván ny
ezíedesse koszorÚ l  he yezel le  az ern|ék
mŰné '



A béke nemzetközi napján
A béke nemzetkÖzinap]a ez éVben o|yan dő.
ben érkezet| e|, am]kor EUÍópa és a Vi|ág
|a|á kozoit a he|yi po gárháborÚk á|ta okozott
'járU |ékos veszteségekke|''' A menekÜ|tek
száma' ak k é|e|Üke|' csa|ádjuka| mentik'
Vi ágszerte meghaadja a háromm]||ió|'
|V|indenkj számáÍa érzéke|hetőVé vál' mit
okoznak a Va|ási' etnikai konÍ iklusok, és
mennyire téVos dönlések vo tak az egyes
oÍszágokköz qazga|ásánakmeqszün|eiésé|
eledményező beavatkozások' E|ég' ha csak
az 'Arab Tavasz' á||a okozolt köVetkez.
ínényekre' vagy azAfÍikában e]hÚzódó elni
kal háborÚkía gondoIunk'

A Békeíenntartók Bajtársi EgyesLj|ete,
hagyományainak megfe|eően ez éVben s
megem ékezés1 szefuezett az ENSZ á|la| e||o'
gado$ békenapla' A megeÍn|ékezés szín-
he yéü|Pákozdot, a Béke|ennlar|ók Em|ék'
parkját VáLasaoth. A |endezvényhez, meg.
ér|Ve a cé|ki|Űzés íontosságál, ez éVben az
egyÜt|működő parlnereik közü| a lúa.
gyar-V]elnarn i Baráli Társaság, a Federi.
|ők Társasága Egyesü el' a Ba assi Bá int Ba.
|áÍs EgyesüLel és a XL||' keú eli Loká|pal ólák
Egyesü]ete is csa||akozo|t. A rendezvény cé .
ki|űzése az Vo||' hogy a háborÚkat
megtapasz|a|t békeíenntariók felhívják a
Íiqye me| az ér|elme||en, brutá|is eÍőszak'
az emberle|en' sok fá]dalmat okozó he yi
háborÚk e| eni Íe ]épés szljkségességére'

A rnegem|ékezés so|án íe|o|Vastr']k az
ENSZ Íőtltkárának békenap üzenel.éI azza
egyetérfu e a íésztVeVő egyesÜ elek Vezetői,
igy d|. Bolz Lászó ny' atáboínagy' dr '
Töínössváry zsigmond ny. dandáítábomok
és Hanuska [,,|]k|ós ny, a ezíedes feilellék
k gondo|ala kal, me yeknek egÍontosabb
Üzenete így íog a ható össze: '|Mindenk.
nrinden |eheiséges fórumon tegyen rneg
mindent az érte|me||en háboÍÚk nreg.
szÜnieiése' egy jobb' békés V |ág nreg.

tereíntése éídekében''. A civi akosság smer.
je nreg a hábolúk á|ta|okozott veszleségsk
éíte melIenségé|, és va|ódi összeÍogássaI
küzdienek a megakadá yozás u kér|' Egy.
ben segitsékazá dozatokat' a minden ember
a apvelőiogának, al]szlességes m€gé|he|és
ehelőségének eérésében' Ha va|akik' úgy
a békeÍennlarlók li.]dják. m |yen Íontos a béke,
és rnennyi szenvedésse jár annak hiánya ' ' '

Ennek |ontossáqál hangsÚ|yozta üzene.
tében Ban K.rnoon ENsZJőtitkáí is.

A Hősök tere - a nemzeti kegyelet megszente|t he|ye
A Íenli címen ie|ent meg dÍ' He]geít ImÍe és
dl' NégyesiLajos munkája, magyar ango
nye|ven, aZíiny KiadónáL' A szerzők máÍa
cÍmvá|asztássa| s Íe| kíVán|ák keLteni a eendő
o|Vasók Ígye mét' a ÍőVáÍos Vezetésének
1932.ben' a tér e|nevezésekor megfoga.
mazott üzenetéíe' me y szeíinl a1éÍa hósök
iisáe|etének teremt je|képes ollhont az ország
ÍőVárosában' A mű léíná nak Íe|do|gozása'
kor e gondo|atol e|ósÍl k aszeízók is.

A kölel fejezele ismerlelik a lörténe|mi
és nemzeliem ékhe|yeket, a Hősöklereem.
|ékrnűVeinek je|ennek és j öVónek szóó
üzenetét, ahősökem|ékköVe ésam I enniumi
enr ékmű étrejöttének tÖrténetét, a,,k]rá|y.
ga|ériábar,, eIhe]yezet| szemé|yek é|etmÍj.
Vét' Va|arnin| 19 esemény|. ame|y a téren
zajlo|i az e|te|tlöbb mlnl száz éVben'

A rnŰ azért s Íigye|enrle mé|tó' mert a 19
iénrábó| 10 isrnei(ető a |Vlagyar Honvédség

benneabudapest he|yőrség - HősÖk ierén
szeÍVezelt Íendezvényeirő ad tÖr|éne m
keretbe ÍogIa|t összegzést' Így o|Vashaiun k

többek kózö|| a magyar
hősök emlékünnepérő és a
nemzeii szuveÍen tást kiÍeie.
ző díszőrségekÍő , a maqyar
honvéde|em rapia rendezvé'
nye rő, a saek és a tisztek
ava1ásáÍól, önkéntes tada é.
kos kalonák eskÜtéle|éló|, és
a he|yóíségitavaszi szem é.
rő s'

Mindezl a köiet beveze.
ló]ében igy ósszegz Kun
Szabó |sfuán Vezéíőínagy, a
Hl'4 társada]ín kapcso alok'
ért ÍeIe|ős heIyettes á||anr.
ti|kára:', Egykü|ön|egesVá|.
|a|kozás k magas|ó színvona|Ú Végeled.
rnényét isrnerheti nreg a Kedves o|Vasó' A
szerzőpáros nenr csupán a Hősök lerén
ta|á|haió épü|etek és em ékműVek mé|tó
bemulalásál lartja szem e|őli' de egy
kÜ ónLegestöriéne miidőutazásra is invitá|:
a Hősók leÍén Íendezeit események fe|idé.

e|j!te munka'saszezőksoratmegisrnefue'
e|jön az.az idó amikoía Hósök leíét újra a
neínzeli kegye|etínegszenle|l he|yénekézik,
Va |ják ma]d nemzelÜnkíia ' sa hősök em ék'
köVénél Íejet hajianak ismertés isnréretlen
hőseink tiszte|etére'

zéséVe| bepi anlási en.
ged kÓze|ebbimÚlUnk
törlénéseibe''',.

A zÍÍny Kiadó a |é.
mához mé |ó nragas
színvona|Ú, igazán gé.
nyes megje enésű kÖ|e.
1e| készilet|' 181 képpe
j |usztrá|l mŰVet ad az

A köletet jó sziwe| lud.
iuk aján|ani a Íiata| és idő.
sebb o|Vasóknak, hatá
rainkon beLü és kívú|'
Csak rernélni tudjuk' sok'
sok honf ilársunk kezébe

ltBeltór61!,L,l/



A Misko|ci He|yőíségi NyugdÍjask|ub 2015'
szep|embeí 25'én larlolta mega|akulása
45' évíord!|ója a ka|mábó| a meg.
€mlékezés|' a l,,|isko|ci Bendészet]
szakkőzépiskoIa é|termében' Ket|ős voIt
az Ljnnep' hiszen a Ho|yőrség NyUgdí.
jasokér| A|apíván!,t meg éppen 20 éVe hoz.
ta |étÍe a k|ub' A szép számban összegyü t
Vendégséreget Fekele oónes e|nök
kijszóntötte' A Magyar Honvédség Íészérő|
ms isaele rendezvényünkel VanyurTibor
gzredés' a Í\/agyar Honvédség Hadkiegé'
szi|ó ós Központ. Nyi|ván|ar|ó Parancs'
nokság parancsnoka' EskÜdt Lajos ny.
ezled€s, a BajtáÍsi EgyssÜ|6|€k oÍszágos
szóVe|ségének (BEosz) aIs nöko. Nagy
Góza mk' őrnagy, hg|yőrségpalancsnok'
szombat Em€sé mk' őlnagy asszony' a
4 sz' Katona |gazgatás és ÉÍdokvódé "
mi Iroda Vezelője. Bálá Tamás zász|ós' az
iíoda munkatáÍsa' stéÍan Pinka ny. a|oz.
l6des vezelóséve| a kassai |os|véÍ"
k|ubunkló| négyÍós d€|egáció vo||ie|gn. A
be|ügyi do|gozók szeívozolé| há2igazdánk
Bagi |s|Ván í' ezredes, az isko|a .gazga.

|ója képvise|te' A po|gármesleÍi h ivala ló
A|fö]di AttiIa Vo|l ]eIsn' Ezenk ÍVü | | szteLeié|

IFíeqo]anaKes
|V| isko lc Város t öbb nyugdí]ask|ubjának

A két civiI szgrV€zel leVékonységél. mű'
ködését Nagy Lász|ó ny' ozredes e|eve'
nilelle le|' Ezl köve|ő€n dÍ' Benkő TiboÍ
Vezéíezredesnek' a HM Honvéd VezéÍkaÍ
Íónókének köszönló |eve|él oIVasták Íe|'
majd e|ismeréseke| adlak á|24 Íő ÍészéÍe-

A BEosz és a N'4ezókövesd Honvéde|m
és Rendvéde miszervek NyugdÍjask ubja
zász ósza ago| kölöttek az em]ékzász.
|ónkra' NéV sz6r ni i  ajándékcsomaggal
köszóntö|tÜk kIubL]nk Iegidősebb |agiá|'
Lász|ólaLvi János ny' őrnagyo|. aki 1926.
ban szü|ele||. i||e|ve IegÍégebbi lagiainkal '
BoÍos sándoÍ ny' tórzszász|óst' aki 1984
óla k|ub|ag' Fazekas JózseÍ ny. ezredest'
aki 1985lő| '  va|amin| Kirá|y Ernő ny'
|órzszász|ós|' aki !99l ó|a lagunk.

A pÍoorám második íe]ében Fenyv€si
Lólánt e őádómÚVész és |ánya, Gabrie|.
Ia' Bea népszgÍti op€retlrészletekkeI
szórakoztalta a kózönsógel '  Ez! ián
Vacsorá kóVotkozott. maid zgne' lánc, bará.
li beszé ge|és ' iolóa bum'nézegelés zárla

A iubi|eumi Ünnepségel anyagi|ag lá '
moganai

a Boísod.AbaÚi.zemplén megyei
KözgyÜ|és e|nöke' Török Dezsój

Misko|c MJV íészéró| Kiss Gábor a|po|.
0aíínesteí;

- a BEosz e|nöksége'
Köszönjük szépenI

FEKETE DÉNEs
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Jubileumi klubf a|kozás
l

.'KÖszÖntjm a haza ésa honvéde|em iÍán'
li eIkÖleIeze||ségijkel' ahíV munká|kodá.
sukal a magyar |órténe|mi és ka|onai
hagyományok ápo|ása' Va|aminI a szoIi.
daritás' a baj|ársiasság és az egyÜVé
|ariozás Iuda|ának erősítése érdekéberl..

Üdvözölé |évé bgn a megaIaku|ásának
45' éVÍoldLl|ó iát ünnep ő kecskemé|i
Bepü|ők és BendvédeImiek Bajtálsi Egy€.
si]|e|e lagjai| dr' Benkő Tibo| vezérczrcdes'
Honvéd Vezérkar |őnök'

E|ődeik em|éke e|őtl tiszteIegve ünne.
pe|ték k|ubjuk maga|aku|ásának nogyven'
ötödik évíotdu|óját a Bepü|ők és Fend.
véde|mi6k Baj lá|s i  Egyesü|ete tag]ai.  A
szervezetet 1970' deceínber 11.én. hél
egykoíi hivatásos kalona a|apÍlotla
Nyugá||ományúak KIubia Kecskemél
néven' az o|só o|nöke HoNálh János
nyugá||ományú a|ezíedes' egykoíi vadász.
pi|óla voll'

ot éWo| eze|ótl. a joge ód k|ubjuk
mega|aku|ásának 40' éVfordu|óján egy
márványtáb át ho yezlek eI Kecskernéten '
a katonahősök em ékmÚVének a szorn.
szédságában, azóta minden éV ószén i|t
tisz|eIe9nek eIhuny| bará|aik és csa|ád.
tagjaik em|éke e|őtlazegyesü|ellagiai. Az
idei, jubi|eumi k|ubíog|a|kozás is i|l
kezdódöt|: az egykori baj|áÍsak em|éké|
|\,4á|é |mÍe nyugá|lományú órnagy idézto
íel '  Újvár i  F € rsnc pedig egyik sajá l
kö|teményél szava|la e|' Ezt kÖVelő6n a
ieIen|éVők msgkoszorÚz|ák a márVány'
|áb|á|'

Az únn€pségá rcíomálus egyház épü.
|etében ío|ytá|ódol|' aho| az e|mÚ|l
negyvenó| év |ór|énásgil' a közös munká
srsdménysit csóka Támás nyugá||ományú
gzrgdss' az ogyosü|éte nöke ]déz|g ío|' Ez1
kóVetően pédig a |€gjobbak munkájá1 kü|ön
is megkósztnlék' F gyeIeÍnbeVéve a hon.
véde|eín éídekében h uzamos ideje végzet1

,:\ ",:.r,

kieme|kedő levékenysógél, Va amin| a
nyugá |ományú kalonák s €g i tésében
kózösséqeik össz€taíásában' a Íászoru ó
bailáÉak lámogalásában végze|t munká]át'
a2 idósek vi|ágnapia a|ka|mábó| a honvé-
de|mi minisz|er az Aranykor Kitünteló cim
ezüst |okoza|ál adományozta csóka
Tamás nyugá|]ományú ezledesnek (a
közponli ünnepségenvelle á|) és szondy
IstVán nyuqá||oÍnányÚ őrnagynak, Az MH
Hadkiegészi lő és Kö2ponti  Ny IVántaíló
Paíancsnoksáq paíancsnoka l.4áté |mIe,

D6ák slván nyuqá|ományÚ őÍnagyok és
Barlos Gyu|áné munkáját 0m|ék|áppa|
köszönlé mog. Az e|ism€résoko| dl' Ben.
kó Tibol vezélezíedos megbizásábó|
szabó Józse| ezrcdes' a HonvédVezé*aí
szemé|yzeIi csoporlíónökség Humán.
szo|gá|ati osztály osztályvgzotője adta át'

KeIemen Józseí nyugá||ományú a|láboí.
nagy' a Bajlársi Egyesü|otek országos
SzöVelsége eInöke Németh JózseÍnének'
sza ai Káro|ynénak, siroki Gábornénak és
Hegedűs Torma Eszternek adot| átem|ék.
|apot. Dr' Tiba |slván, a Kecskeméli Nyug.
dÍask|L]bok lv|egyei Jogú Váíosi szövetsége
e|nöke Hajagos Káío|y, Bozinka Eízsébel
és Ésk András; csóka Tamás nyug.
á|ományú ezredes pedig Trs Ágoston'
zoványi Istyán nyugá |onrányú a|ezÍedesek;
Eszes Lász|ó nyugá||ományÚ százados,
HorVá|hJánosné, Tó|h Dezsóné és l'{o náÍ
Józseíné munk4át köszönte meg'

A jubiIeUmi k|ubfogIa|kozás hivataIos
része zász|ószaIagok ÍeIkÖtéséVe| záruIt'
majd pedig kózÖs Vacsora és€s|ébe nyÚ|ó
bará| beszé|gelés követkézé|l.

FoTT: A szERzó FELVÉTELE
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Határőrök Hegykőn
szqe lh  |s lván  pogármes lé l  gTndo1egy nagyot  és a
teepL] ésre hivta a2 egykor hegykő ha|álóÍőÍsón szTlgat
ká1Tnákat A ÍendezVény lre yszinén a po gárméstér ajégy
zóve]  vaam n12 Íó  sorá  |ományú ha lá rő r  ruhába ó t ózó I t ,
o o o ' d ' d  o P ' . '  l  M  ^ r  q ó p p  ' | o | r o |  a |  / . a I  o
ő rs2em.  me iTgádT l l  ben|ünke l  M i IdeI  kószóne1et  és
l szte]e1e1 me9érdeme nek á 1igyemességérl' az. |á1ásen'

A  ha1á lo . ókne meg enny]  dó  u1án s  k t i i . ő  a  l ra j laÍs
sze|ém és á  koÍábban kaakut  csa  ad ias  |égkÓn fokoz ta  a
po gármesteÍszíVhez szó ó kószóntése EztkóV.1óe|a''Gyo.
Íi obsilos Dalárda' szép régi kalonanólákká írene1daokka
doboglana meg szivÜnket.1ellékÍélemé|ó é ménnyé á sikeles
I  l | ; | t o l o  "  

, o | o / ' o .  '  ó | p  ó ' o .  ó q J '  é

.oszla|g ázás az ehe|yek aV sszaem éke2ések kó..yeket
csa| l ák .em.sak  a  Vo|1 l ra l ó r ó rok  szemébe '  hanem a csa
|ádlagokébals. EZÚlán TVas szekéí. ka1onanólázas me en
kNonull!nka nemrélen. azorsZaqba. egyedÜ i. eredclr h.|y
ÍeV552a1e ep|lell 'VasÍüggony höz. ahova maqási gye ól s

csodá|atTs  napot  to| loíÚnk e  Hegykdn KÓszÓn jük
mndenknék akkbármiyTn10hábanseg(enék ' lamoga l lak

T^K^.s  lMrE NY

Keressék a szakértcjket
A Gyór.l\r]oson.sopron megyei Pannonha ma Bákóczi Llcr tcmcló]cben
hálTm edd g semmiyen ny |vántarlásban nem szerep ó..s.ka |T|cpli cscn
|akóidósek á 1á| smórl o sóViághaborús lradis n i|]ilollak Í. a kóze]mÚ|lbán
Had s iÍok  esélében csák  á  egÍ lkább ese lben]e  |emzó  hogy a  leme les
he|ykózeebené]d|eszáÍmazo l l  hozzá la r lTzógTndozza 'ápo jaíem.nó je
sil]á1 Az e nrÚ l helven.száz ével .1ú ó l. es móg megmaladl dc élíél..
de1 lhad is i rok .sá]noseóbb.u l óbba l . rmésze l iha lasokkóV.1ke2|óbe .az
enyósze l  ádoza laVá  Vá .ák  Pán.onha mán azonban ez lnem cngcd
lék az MH Hadkegésziló es KózpT.l Ny|váltarló PaÍancsnoksii! lyor

Tájékoztató kegye|eti hírekrő|
A BEosz |észérö|áz e|mú|l időszakban a kÜ|ónböző éÍdekegyeztétó
lórumokon tóbb a|ka|omma| k€zdeményezlijk' hogy az ehuny| bajiáF
sak névsorának kózzétété|e . a kolábbi gyakor|al lo|yatásaként.
meg|ö.lénjen ' KérésÜnket minden esetben azza támaszto1|uk a|á, hogy
a névsoí dőszakos meg]e|enésnagyban hozájáru|tahhTz' hogy a baj'
lársak órlesüjenek kalonaiársa]k, barátak é|h!nyláÍó| és é226
|ehetösógo| 1orémlstt arÍa' hogyalemelésen - vaqy más kózvélen
módon. a kegye]etúket ]eriják. A hatá]yos jogszabá|yok ÍigyeIembe.
véte|éve| - a szemé|y]ségi jogok Váde me okán azonban a kózzéléle
nem voL| |ehelséges' Az lMH Hadkiégész'ló és Központ Nyi]Vántarti
Parancsnokság részérő| kü|dóll értesí|ő sze|]n| meqo|dás szü|etett a

8 Ka1ona oaz9a1ás i  és Éldekvédé h roda m!nka la rsa  a  napokban
nThany ór.s l / kaiinukáVa meoszépiléllék és k lákáÍilollák a re! .|le.

Pan.T .há  má ne c l l  haz i ]nk  számla .n  leep i i  esen la |á|ha l óak  méc
had s i rok  sa]nos  sTks/T l  é 1éedve '  ! ]ondoza l | .n !  Vagy ser i i ten  nem
cppcn a  e !me l le  e|ób|]  kó r i ihé.yek  kózó l t  Annak i rdck ib .n  hooy
az . l ranya lo| l  had s i l  n ]e !mentésé m é]óbb 'né!kézdódh.sscn cós7e .
rU lá j .koz l .h Ia1c  e l Icg  Ie1ékeshad is i rqo .dozásé Íee|őss2ak l sz l c l
Az lV]H Hadk egész'tó ós Kozpon] Ny Vánlano Parancsnokság á Tmá
nyába. mi.de. mégyéber. i otv. a fóVárosba| egyalá|l me!'laá hatók
azok a  szakembeÍek ak ik  ség i l ségéVé és l .  ! !yo . t óVe a  ,men les]
ak. ok.. szaks2eli]en e Ve!ezhelók'

Foro:asz .Rzo iELVErELE

kegye éi hiíekmégjé|enése ijgyébon 2o15'jú ius ].]éto|alMagyarHon.
védség ha oli]ává, |jefue a Katonaiszo gá|at ha otjává nyi|váníon é|huny1
nyugá||ományú ka|onák és Honvéde miszervezetl saját hao1tjává
nyi|VánítotthonVédsógi nyugdÍasokvégsóbúcsúziatásáró, azégy.
koÍl ba]lársak mUnkatársak táiékozlatása cé|jábó - az iniézkedésre
]ogosuhhoz2átaíozóhoz2ájálU|ásáva aparancsnoksághonIap]án
(WW'hadkieqészílés'hU ) kegyejéli meniipon! a|an gyászér|esílóst]6|€n.

A k6gy€|el hírek rovata bár nem ]eszle|jes kó|Ú (hiszen a hozzá.
tartozók döntéséló íügg) mégis nagyon Íontos '"őre|épés' Ezúton
szerelnénk k Íejeznia kószónélÜnkel a hivala|os szeÍvek irányábaá
megérlésérl és azérl, hogy a mego|dáskeÍesésse ismét ]éhelősége1

szzrt
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n
f,*magyal katoná]ának em|ékéré 6m|ékmÚVet á||i-

tot|ak' Nik|a kózség po|gármeslele, d| Fü|öp
né Koszyűs Agota megnyitóját kövelóen Mónnq
József An b országgyü|ési képv se|ő kósztntöt€
a naqyszámú kózönségel. majd BiÍó Norb6n,
a sornogy lMegye KÖzgyÜ|és a|enókének
|ársaságában soí kerü l az em ékláb|a |e|ep.
ezéséle. Ezt'lán BelÍaT boÍ ezredes' a Hon.
védé mi Min]széÍium Kalo|]kusTáboíi PÜspikség
á|la]ános h6 yrök€ szente|1e feIaz em|ékmü.
Vel' Az ünnepi megem ékezó bészédél PÍol' dr'
szaká|y sándoí' a Berzseny Dán|e| roda|m
ós Mijvészeti Társaság e|nöke tartofla'

Az ünnopsóg további rószób€n a lMarca
ca|ypso kólUs ]éPe1t |eI májd J!hász sáidoÍ
szava||a e| som|yó zo|lán A dobéÍdói l,4ária clmÚ

I
I

r
T IÍilil[|:tt

ts{

versél. Ezl kóvelő€n a MaÍca ] Bajtársi Da árda
egy |' v]|ágháborús ka|onada csokroi ádott oló
c lola. és tangihaímoniká.kÍséíet€ , ma]d a N k a
Há9yományŐrzó Egyesü|d',É| a ínagyar|. clmŰ
osszeáll1ásál há|]gatta mog az érd€k|ödó
kó2ónsé9 Az ünnepség az 6m|ókmij koszoíÚ.
zásál kóVetóen a2 ősl magyar himnusz, a,Bo|-
dogasszonyanyánk ' ' . 'eének|ésév € |ér lVé9el '

-KTBrsl-

Tisztelgés e|ődeink em|éke e|őtt
Bensóséges ünnepsé9 keÍelében emlékezel1 eIh Unyt báj
|áísaira aNylrbá|ori Halárőr gazgatTság Nyugdi]as Egyesü e1
ta9sá9áés á reidórség kóloékéb6n ma s akliv szo|gá|alol
te jesitő vo l ha|áÍót á |omány' Jarovi.sJános égyésÜ el ehrk
emlékező beszédében kieme|le' ho!y határóÍ é|őde nk dere
kás,sokszorhŐsies heL\,,1á| ása hivatásszere|eie,szakma fe'
k''szÜ tsógé. embérsége és erkó|cs tarlása be elvódoll
szémé|yiségünkbo, bé|gégs|l' sz'vünkbeleLkünkbe' és
mindennápi.se|ekedete]nk Ve2éló cs |agáVá Vált

42 ünnepség meghalározó momentumakénl éV'tizedes bTn.
|ásban hangzotle az igazqalóság e huny,l halárőÍelnek neve'
Íond|okoza1a és béoszlása. A nyugdi]as.eqyesülel á|la á]|i
lot kopjáfáná koszTÚt he|yozetl o| a szabo|cs'sza|márBereg
megyei Rendó[iőkap tányság részéró szomor Pé1ora€z.
Íedes' NyílbáioÍ Város Po gármestéÍiH Vata|a képvise élébén
Má1é Anta po|gármester és Némelh All a a|pogármester'
simonka A11iIa ezredes a Nyírbátori HatáÍendészetl
K Íénde]tség vezelŐje Báskócsabaa ezredes a KÖ|cse Halár
Íendészet iKrendetségképviseelében.va|arn intahatárőr  - l

r v Lqo | ' d \  pgvpsü  e l  oe |égoL  o i a '  A2  ü1 r "p ' . o  k " ' p ' " oé .
meo\os l o l J l l J [ aha l á l ö |  h ó '  h "oda "eme"o ' 2ood l i ,

E]h!nyl bajlá|sa ik enr|éké| Szívünkben megőrizzük'
V|No2E STVÁN

na4,Úór8l
tuta.r'.l



Evek, lapok, emberek
szeptember végén hagyta e l  á
nyomdát K iss zoItán ny.  aIezredes '
nek' a Honvédségi szem|e és a Hon-
véd AIt is-zt i  FoIyó i rat  szerkesz-
tő iének, 'Evek,  |apok,  embeíek.  Irá .
sok és szerkesz lő i  szé| jegyzetek. .
című kőnyve,  meIyben az 1980.as
évek k özepétő| napja ink ig ter jedő
időszakban szü|etett  ííásá ibó|  ad
közre vá|ogatásl. A szerzőve| beszé|.
gettem a kötetrő|.

- l/Ii\ralt az aprcpaia a kanyv u1clllelen

Ez éV máj lsában Vo l  haín |c eve.
hogy a szeÍkesztoi pa yaÍa kcÍU|lcm: ol cv|g
a Zr ny i  K iadoban dogoz lam 1990 lo l
pedrg a honvedse! kozpof l  io  yo i ra la l
szeíkesz lem Aszerkesz1ó nr(Í]kame||et l
lendszeresen ir1am s kü önbözd Lapokban
Ugy gondo| laÍn hogy a haÍoÍl  o\r lzer l
leÍméseból k Vá|ogalom cs kÓzrcac]orn azo
kal  a ín lnkákal .  ame yek Vé cnrenyem
szer in l  dótá|ó ,  ma is  éruénycs gondo|a-
lokat. Üzenelekél hoÍdoznak

Hogyan éplil |el a kölal' n)ilycD clv
szetint |endezlecl össza al lnsokal?

Harom fejezel rc I agoloclLk a konyv a7
c só lészbe (Az i ro l l  s/ó  !e7c léb'"n) a
pá lyakezdés dejen sz i ]e le l l  a  Za|aI H l
|apban meg]e err l  Íasok i icÍ! lck '  a
'nasod kba (A Íegyvcrck ko/l scn hil !,al
nak a muzsak) a ka lofar  snt loban koz
readol t  munkáim k ö2!  Vá|ogal taor a hal
mad kban pedig (Gofdolkozz !  obr snn.
cse ekedj  |oká|san|) a |akóho yolr rc| '  a
d isd Ú]sagokban napv a!]ol alo|l c kkc
krl adlam kÓzre' S holy cgyÍajln há|lercl
s  Íe]rajzo]aka,  oVas ']| lak ./  c .]ycs Íe]e-
ze lek e]é a c i lnbelr  s lo|]o!y lo lokko l1
]e ö1 oss2efogIaIoka1 |nnII '  E lckbcn cgy
íes21Vaz atosan kiía]7o|odnnk s/a|tma cIel
L l lam Íöbb á omas.]  n]nsIos71 cayÍaj la
sajlolonene|i á1lek nlesl ]s k.P a7 o Vaso
a/okr ö  a |apokIo] 1o yoIrabkro .  k ado
mÚhe yékÍó ( igy a ka lo a| ||ad aro s)
nreyekkei kapcso aIba |rcÍU]lclrl

lt4 lyen rende zaelv sz c t it I a ll not I a.1

KiSS zo l tán

EVEK
LAPOK
EMBEREK

ossze a ^ezndbt. rrityon ttt)usLt trasokat
valoltaltal b.. hohlb.')

A  k ö z ö | l  r i l sok  n]  | ( l | | t iÍa]Uka l  m nd
leí]ede l ln i ]ko1 n]  ld  k] | l ] i lVd  i l s l l á s !ka l
lekinlvc valro,/.rlos ki|cr nrr lnlnak Fovidke
]egy7e lcke| . . |oss/Nkn1.  1á l c .1ka| '  | !dó
sí tások .1  . j | )p t  9y  k  V i l  r s l Io l l a  n .  ln  I j1
ksebbr i . igyobb .  o l l /1) l r l  rpo  okat ,  i  c l
Ú t  n1c l ] !ka l '  A/  ]  98 ' '1  i j s Ia1 l lm lo  da la|ódo
munkakbar  c  c l !  rk  |n  r{ l cnnapos  eseme
n y e  e p p ! ! y  l o l h . . J y r c  k c l ! l n e k  m r n l a
V |ágpo| l  ka  n] .ah . l r |o7o es . .n]enye Az
rasokba l l  l c  o| ]  Va|] |ak  az  lÍer ] !a  anyok
kÖ2ót l  r c ! ]1a  aIhn lok  a  l r ragy l l  koz  es

q

1udományos é et e|sÓ Vo
naIanak ]eIes képVise|ó
1or lcnészek ka lonák.  ú]
ságiró|  orvosok műVé

MÍe szannasz' klÍog
la kezbe venni. elolvasnia

Vé eményem szelint az
emU t kel és fé . három óVl
lcd ]razank lÖrténetének
mc!]halaÍozó időszaka Vo |.
mcll rra ezl ma meg nem s
igy er1éke]ük Ebben az dó.
srakban zajo l l  le  az a am
!ani lciclszerbo a|Óbbpar|
denrok'aciaba va o á1me nel
a nrn l la  poz l rvuma va es
n.he2sege ve l  megny lot .
ltIk lral.lainkata ke ehónlol
monck!| lek e| . j t l '  meglÓr
lcIl N,'lagyarország NATo
és EU-osatakozasa.  és ido
o s o l t a r n á s o d k e v e z r c d
bol  a harma' l ikba va lo
a1mcncl  Ulóbbi  9ondo
In1kol  l öbb i rásnak s
vcTermol  vrma Azok az
o]Vasok.  kdz lÜk a ka lonak.
akrk ak l  v reszesc va!y
cAysTer!  . .nregelo i  vo lak
a ko7eInrÚ l1 l ö11enéseInek
9ofoo om noqy szrvesen
olovon I  k le az ern lekei
[c l  A Íata generac ok

s la l ] l i ría pcd !  m ndcz már l . J11ene|em
nckrk a7.11 lchc l  erc lekes

Galovrs ( G^r() r

S/c|/ó  k a! iás .276 oda] '  ]800 F l
A k ö l . l  n/ .| ib|r i  h."|yeken kaphaló:
A Zr i |]y K ado kÖnyvesbolJábaI
(]  087 B(Í] i ! l )os1 Kolopcs t l t ,29/b)
a shop h )/í,)y,  h! . , )  va laminl  lobb mas

A Sl r r io Konyvcs l ro lban (r  138 Bldapes l

A Baitársi Hír|evé| megrendé|hető!
A h ír|eVé| eIsódIeg6s feIadatának tekinti a szöVélsóg cé|jainak. töíokVéseinek meg smenetésél, az é rdekVédeIem terÚ eién e|éÍt
eredményeinek' a 5z€rvezet Vgzétó szeÍVei dönlése nek, nagyobb rendezVényeinek, 'ontosabb pÍograrnjainak bemuta|ásá|'
A |ap egyedÜ|á||óan nagy |igye|mgt íordít a nyugá||ományú katonák' az önkéntes taÍta|ékosok. jáÍadékosok' Va]amini az e||á-
tásÍajogosu|t hozzátartozóik jogosu |tságainak, járandóságainak' i||e|ve ezek Vá|tozásainak meg smsÍtetésóÍo'

A kiadvány naoy toÍj6doIemben ÍogIaIkozik a szövetségeI aIko|ó egyesÚ|etek pÍogÍamjaiVa|' íendezvényeiVe|' hogy egy.
más levékenységél' kezdeményezéseil megismerhessék, Iudjanak pé|dá|' Ó1le|el adni egymásnak'

csak a posla. költsé96ket kell á|vá||a|nia' így évi1o00 F|'ér|' névre' címÍe kÜ|djük a megie|enő |apot. A megÍende|éstaszövetség
bankszám|áiára - oTP 1 1705008.2041 1323 - lór|énó átuta|ássa|' vagy csekkes beÍizelésse|' a pénz cé|iának megjelö|éséVe|'
a név és a cím ponlos megadásáva| tehetik meg. De a lapot a megíende|ésre szo|gá|ó nyomlatvány - |etö|thető a BEosz
hon|apiáró| (www.beosz.hu) - kitöltéséve|, a poslakó|tség beíizetéséve| az egyesü|eti pénzláÍba' vagy az egyesÚ|etie|nÓk'
nek töíénő áladásáva| is megÍende|heti'

A hír|eve|et 32 színés o|da|on, éVi 4 a|ka|omma (Várhalóan márci!s' iÚnil]s, október és december hónapokban) je|entetjü k
mes 

szEBhFsaos-q
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