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PETŐFI SÁNDOR

Nemzeti dal
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!

Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! -

A magyarok istenére
Esküszünk,

Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,

Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.

A magyarok istenére
Esküszünk,

Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,

Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére

Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább

Nem leszünk!

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,

És mi mégis láncot hordunk!
Ide veled, régi kardunk!

A magyarok istenére
Esküszünk,

Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!

A magyarok istenére
Esküszünk,

Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,

És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.

A magyarok istenére
Esküszünk,

Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

(Pest, 1848. március 13.)

(Forrás: iskolaforum.lapunk.hu)

Magyar kultúra napja  
18–19. oldal

Jubileumi közgyűlés
24–25. oldal 
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A második magyar hadsereg 1942/43-as hősies küzdelme a 
Don folyó partján, mindörökre történelmünk része marad. Az 
esemény körülményeinek és részleteinek ismerete – különösen 
a katasztrófa évfordulóján – főhajtás azon katonáink előtt, akik 
kötelességük teljesítése közben estek el a Voronyezs környé-
kén fekvő, távoli, jéghideg, havas tájakon. 

Hetvennégy év elteltével, amikor visszatekintünk, katonák-
ra emlékezünk, hősökre, akik példát mutattak hazafiságból, 
bajtársiasságból, hősiességből. Katonákra, akik hiányos fegy-
verzettel és felszereléssel erőn felüli helytállást tanúsítottak a 
harcok során és a visszavonulás alatt. Nagyapákra, apákra és 
fivérekre, akik az özvegyek, anyák és árván maradottak néma 
keservében és könnyeiben éltek tovább.

A Honvédelmi Minisztérium immár hagyományosan a Má-
tyás-templomban celebrált szentmisével majd a HM Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum díszudvarán tartott koszorúzással emlé-
kezett meg a hősökről, melyen a BEOSZ részéről Vilner Péter 
ny. ezredes alelnök vett részt. A BEOSZ elnöke Hazuga Károly 
ny. altábornagy és Sztanó Zsuzsanna ny. őrnagy alelnök Kis-
kunfélegyházán a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület szerve-
zésében tartott megemlékezésen képviselték a Szövetséget. 
A BEOSZ elnöke ünnepi köszöntőjében felidézte az eseménye-
ket a harcok körülményeit és megemlékezett az elhunytakról. 
Kisbéren a Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület a 
városi önkormányzattal közösen rendezett ökumenikus egy-
házi megemlékezést és koszorúzást, melyen  Esküdt Lajos ny. 
ezredes elnökhelyettes, Vörös Lászlóné ny. ezredes alelnök és 
Berdó Gábor ny. százados régióvezető tettek eleget a rendezők 
meghívásának. 

SZTANÓ ZSUZSANNA NY. ŐRNAGY, 
ALELNÖK

ÉLNEK AZ ÁRVÁK KÖNNYÉBEN
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Magánvélemény

ÉRDEKEGYEZTETÉS 25 ÉVE
Tisztelt Olvasó!
1992. március 16-án írták alá a Honvédségi 
Érdekegyeztető Tanács megalapításának do-
kumentumait. A BEOSZ részéről dr. Simon 
Sándor altábornagy, a Szövetség elnöke látta 
el kézjegyével az alapítói iratokat. A tárcaszin-
tű érdekegyeztetés a BEOSZ kezdeménye-
zéseként, a szakszervezetek egyértelmű és 
közös akaratának megfelelően jött létre azzal 
a céllal, hogy szektorális szinten képviselje és 
védje az aktív katonák, a nyugállományúak, és 
a honvédségi dolgozók érdekeit. Nagyszerű 
dolog volt, ezért elismerés illeti a HM és az 
MH akkori vezetőit is.

Magánvélemény: írtam címként, ugyanis 
1996-tól 2012-ig a BEOSZ elnökeként vezet-
tem a Szövetség tárgyaló csoportját, nagysze-
rűen felkészült bajtársaimat. A 16 év tapasz-
talatait rövidítettem le egy cikk erejéig. Első 
kézből szereztem a természetesen igen sok-
féle, esetenként egészen komikus benyomá-
saimat. („Itt az ideje, hogy tiszta vizet öntsünk 
a nyílt lapok közé.” –sic. –mondta egyszer a 
„túloldalon” ülő, s én azóta sem tudom, hogy 
viccelődni akart-e, vagy sem!) És azt sem árt 
tudni, hogy az érdekegyeztetésnek néha kife-
jezetten vadregényes értelmezése is létezik.

A BEOSZ máig is alapvető feladataként 
védi az általa képviseltek érdekeit, s ez marad-
jon is így. Jogszerűen, következetesen, kezde-
ményezően, számon kérhetően és együttmű-
ködően, vallva azt, hogy egy hadsereg annyira 
legyen katonás, amennyire muszáj, és annyira 
legyen szociális, amennyire csak lehet. Meg-
tanultunk „politikaiul” is beszélni, érdekeinket 
értelmesen indokolva, kompromisszum készen 
kifejteni. A BEOSZ ezt a szerepét nyíltan fel-
vállalva játszotta el, kaptunk is érte hideget 
és meleget egyaránt. Ugyanakkor a már Hon-
védelmi Érdekegyeztető Fórumnak nevezett 
ágazati érdekvédelmi forma eredményessége, 
hasznossága bár vitathatatlan, az uralkodó 
politikai akaratnak megfelelően az érdekkép-
viselet lehetőségei jól láthatóan csökkentek. 
A képviselet folyamatos párbeszéd, harc és 
vita, győzelmekkel, vereségekkel egyaránt, de 
amíg a tárgyalási készség a felekben megvan, 
nem szabad felállni! 

 Kevésbé hisznek a demokráciában, a 
vélemények szabad ütköztetésében, az ösz-
szecsapó álláspontok vitájában. Nem hisznek 
abban, hogy a fáradtságos vajúdásban közö-
sen meghozott döntések hosszú távon jobbak, 
mint az egyszemélyi döntések. Általában nem 
kíváncsiak senkire.

Szerintük a BEOSZ is csak örökké fontol-
gat, javasol, kezdeményez, sőt, még vitatkozik 
is, az időt húzza – hát hogy is lehet így gyor-
san dönteni?

Csak magunkban bízhatunk! Nekünk fog-
gal-körömmel kell védenünk azt, amit elér-
tünk, s nagyon nem akarjuk, hogy a politika 
betolakodjon közénk. Összeálltunk egy széles 
közösségé, és a jövőben is csak így, együtt 
maradhatunk tényezők, s csak így védhet-
jük meg magunkat a kifosztástól! A nyomás 
rajtunk volt, rajtunk van most is, s nem fog 

csökkenni, ez jól 
látható. (Alamizs-
nát azért fogunk 
kapni még az 
idén is, és meg-
telik a cipőnk a 
siker mutatóival.) 
Minden szintnek, 
a Szövetség min-
den aktív tagjá-
nak a fi gyelmébe 
ajánlom, hogy 
a jövőnk záloga 
továbbra is a 
független szerve-
zeti minőség, a szervezettség, a taglétszám, a 
minél nagyobb mértékű lefedettség, a tárgya-
lások és megállapodások terén mutatott aktivi-
tás, az elért eredmények, a BEOSZ stabilitása, 
anyagi forrásai, és a szakértői kapacitások 
biztosítása!

A Szövetség a kezdetektől fogva állhata-
tos harcosa a tisztességes érdekvédelemnek. 
1990 óta hisszük, hogy képviselni kötelessé-
günk, 1992 óta pedig még egy jogi lehetőség 
is adódott számunkra. Meggyőződésem sze-
rint ez napjainkban is fennáll, noha az idők 
során a tűrés és az illendőség mértéke sokat 
változott. Bízom abban, hogy elkötelezett-
ségünk az érdemi érdekvédelem iránt nem 
csökkent, bár a mára kialakult helyzet mind-
annyiunk sorsát érintő kérdéseket artikulál, 
amelyekre választ várunk. Í me néhány feszítő 
és tövisekkel teli kérdés: Meddig mehetnek 
el a munkaadói oldal képviselői a lojalitás, a 
feltétlen hűség megkövetelésében? Megfon-
tolás tárgyává tehetik-e a politika speciális 
szempontjait? Nekik tényleg csak és kizárólag 
a honvédelem, a honvédség érdekei számí-
tanak? Látják-e, hogy az uralkodó politika, a 
hatalom arroganciája miatt az érdekvédelmi 
gondolkodás és tevékenység kibillent egyen-
súlyából? Elhanyagolható, jelentéktelen, sőt 
ténylegesen szükségtelen is az érdekvédők, 
köztük a BEOSZ tevékenysége? Milyen esz-
közöket használnak a ránk nehezülő nyomás-
gyakorlásuk során? Van gyanúnk és vannak 
kételyeink egyaránt.

Nekünk ki kell tartanunk, és ott kell len-
nünk, ahol még legalább befolyásolni lehet a 
döntéseket! Az is nagyszerű, hogy a Bajtársi 
Hírlevél olvasói első kézből tájékozódhatnak 
arról is, hogy a honvédelmi vezetés milyen 
eszközökkel próbálja befolyásolni, többnyire 
megfékezni az érdekvédelmi munka sikereit.

Tisztelt Olvasó!
Ez a téma sokféleképpen megközelíthető, 

de biztosan nem „bulvársztori”. „Nem szabad 
hazudni!” – mondta Deák Ferenc, a mindenko-
ri sajtóval szembeni elvárásaként. Én hiszem, 
hogy azon kívül, hogy van már egy tiszteletre 
méltó 25 éves múltja a tárcaszintű érdekvéde-
lemnek, igény van a HÉF-re a következő 25 
évben is, benne a BEOSZ aktív munkájára! 
Sok sikert kívánok ehhez!

 SIPOS GÉZA NY. EZREDES,
 A BEOSZ TISZTELETBELI ELNÖKE

A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK 
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA

FELELŐS KIADÓ: 
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A BEOSZ elnökségének 2016. évi mun-
kája – tekintettel a választási évre – két 
szakaszra bontható. Az év során tartott 
nyolc elnökségi ülésből kettő a korábbi, 
hat pedig a jelenlegi összetételű elnök-
ség időszakára esett, ez utóbbiból egy 
alkalommal a Tanácsadó Testülettel 
közösen, külső helyszínen üléseztek. 
Az ülések fő témái a következők voltak: 
az előző 4 éves munka beszámolójának 
összeállítása, a tisztújító küldöttgyű-
lés előkészítése, majd a megalakult új 
elnökség munkarendjének kialakítása. 
Az elnökség tárgyalta a munkatervvel és 
munkarenddel kapcsolatos előterjesz-
téseket továbbá az év során felmerülő 
elismerésekre vonatkozó javaslatokat. 
Valamennyi ülés napirendjén szerepelt 
az elnök beszámolója a két ülés közötti 
időszak fontosabb eseményeiről. Minden 
alkalommal tájékoztatás hangzott el az 
aktuális pénzügyi helyzetről. Az év máso-
dik felében kiemelt téma volt a 25. Kato-
nanemzedéki Találkozó lebonyolításának 
kérdése, különösen az előkészületek és 
a szervezési feladatok alakulása. 

Az áprilisi választást követően az új el-
nökség személyi összetételének változása 
miatt részben módosultak az alelnöki fel-
adat- és hatáskörök. Ugyancsak változás 
történt egyes ügyvivői posztokon. Mindez 
az SZMSZ módosítását igényelte. (Az ak-
tualizált SZMSZ és annak mellékletei a 
www.beosz.hu honlapon megtekinthetők.)

A tagegyesületeket érintően folyama-
tosan napirenden volt a keretátadással 
kapcsolatos témakör. Az év első negye-
dében tárgyalásra kerültek a támogatási 
igényeket tartalmazó kérelmek, majd a 
támogatások odaítélése is megtörtént. Év 
közben pedig a felmerülő átütemezések 

miatt azok engedélyezéséről kellett dön-
teni. Fontos témaként került tárgyalásra 
a jubileumi évfordulójukat ünneplő szer-
vezetek anyagi támogatásának rendsze-
re, és az eddigi rendszer megújításáról 
döntött az elnökség. A 19/2016. (07.26. 
BE) számú határozat szerint a BEOSZ 
tagegyesületei és szervezetei 2017. janu-
ár 1-jétől visszavonásig a 10 éves jubile-
umi évtől kezdődően minden 5. jubileumi 
évben egységesen 30 ezer Ft pénzbeli 
támogatást és legalább BEOSZ szintű 
erkölcsi elismerést kapnak.

A tagszövetségek helyzetének és tá-
mogatásának kérdésével – szeptember 
és október hónapban – külön munkabi-
zottság foglalkozott és tette meg hosz-
szú távra vonatkozó javaslatait. 2016 
egyik rendhagyó – és folytatást igénylő 
– munkanapja volt november végén a TT 
tagjaival közösen tartott együttes ülés, 
melyet az elnök kezdeményezett. Témá-
ja a BEOSZ hosszú távú stratégiájának 
kérdése volt. Az ülésen elhangzott igen 
hasznos hozzászólások feldolgozása a 
következő időszak feladata lesz.

Végezetül néhány szó az operatív el-
nökség (OP) munkájáról. A napi kapcso-
lattartást az informatikai eszközök alkal-
mazása biztosítja. A feladatok folyamatos 
egyeztetése érdekében az OP tagjai heti 
rendszerességgel tartanak koordináci-
ós megbeszéléseket, szükség szerint a 
témát érintő ügyvivők bevonásával. Az 
eltelt időszakban az OP tagjai két alka-
lommal  – saját költségen – csapatépítő 
tréningen vettek részt,  melyek különösen 
a kezdeti időszak munkáját segítették 
elő, illetve a KNT előkészületeit szolgál-
ták. 
 SZTANÓ ZSUZSANNA NY. ŐRNAGY 

 ALELNÖK

ELNÖKSÉG – 2016 
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Együttes ülést tartott a BEOSZ elnöksége és Tanácsadó 
Testülete, a Szövetség 2017–2020 közötti célkitűzé-
seiről. A 2017. évi áprilisi küldöttgyűlésre beterjeszteni 
tervezett nagy horderejű anyaghoz tizenöten szóltak 
hozzá és egészítették ki javaslataikkal. A vitát követő-
en a közös napirend után külön folytatódott a munka.
A BEOSZ elnöksége az év hátra lévő feladatait és a 
következő év fontosabb teendőit tárgyalta meg, míg ez 
alatt a TT tagjai, a következő év munkatervét fogadták 
el. 

A tervek szerint ezentúl minden évben tartanak 
együttes ülést, ahol közösen tárgyalják meg a BEOSZ 
legfontosabb teendőit. Az már kivehető volt a mosta-
ni ülésen is, hogy a Szövetség szorosabb kapcsolatra 
törekszik a HÉF tagságával és az idősebb generációt 
képviselő szervezetekkel, különösen a HOKOSZ-szal.
A Szövetség elnöksége és a Tanácsadó Testülete ezen 
a rendezvényen köszönt el Kelemen József nyugállományú altábornagytól, megköszönve az áldozatos munkáját, melyet 
hosszú éveken keresztül végzett a Szövetség élén. A továbbiakban a XXV. Katonanemzedéki Találkozón szolgálati elfoglalt-
ságuk miatt részt venni nem tudóknak adott át elismeréseket a Szövetség elnöke. Az ülésen megemlékeztek Fekete József 
nyugállományú ezredesről és a közelmúltban elhunyt Vadászi Tibor nyugállományú vezérőrnagyról.

A nemzetközi nőnap a nők iránti tiszte-
let és megbecsülés kifejezésének napja. 
Gyökerei a másfél évszázados múltban 
keresendők, a nők évszázados küzdel-
mét eleveníti fel, melyet az egyenlő jo-
gokért és lehetőségekért vívtak. Az első 
március 8-hoz kötődő esemény 1857-ben 
történt, amikor március 8-án emberibb 
munkafeltételeket és magasabb fi zetést 
követelő textilipari nődolgozók tüntettek 
New York utcáin.

A társadalom fejlődésében mindvé-
gig központi szerepet játszottak a nők 
egyenjogúságával, szabad munkavál-
lalásával, az országos és nemzetközi 
ügyekben történő részvételük biztosítá-
sával kapcsolatos kérdések. Nemzetközi 
és nemzeti keretek között napjainkban is 
folyamatos feladat a női egyenjogúság 

védelme, mind teljesebb elismertetése, 
elfogadottabbá tétele.

 Magyarországon az első nőnapi meg-
emlékezésekre 1913-ban került sor. 
Azóta változó hangsúlyokkal, formai 
keretek között köszöntjük nőtársainkat 
március 8-án, a nemzetközi nőnapon. 
Kutatások bizonyítják, hogy az elmúlt 
évtizedek küzdelmeinek eredményeként 
a nők egyenjogúságát a jogi környezet 
megfelelően deklarálja, viszont az elavult 
társadalmi konvenciók még mindig élet-
ben tartják a „férfi  felsőbbrendűséget”, 
sőt, kísérletek történnek az idő kerekének 
visszaforgatására is.

Persze, ha távolabbra nézünk, a mi 
kultúránk, még a szerencsésebbek közé 
tartozik. A világ sok asszonyának és 
lányának ősi kultuszokkal szentesített 

természetes állapota emberi és női mivol-
tukban való kiszolgáltatottság, a minden-
napos megaláztatás.

TISZTELT HÖLGYEIM!
Engedjék meg, hogy a fenti általános 
gondolatok után köszöntsem a lapot ol-
vasó katonahölgyeket, a ma már nyug-
díjban lévő volt katonanőket, polgári 
alkalmazottként a hadseregben szol-
gált hölgyeket és nem utolsó sorban a 
katonafeleségeket, katonaözvegyeket. 
Sok-sok bók és szóvirág helyett őszin-
tén vallom, hogy a hadsereg sikereihez, 
eredményeihez jelentős mértékben járult 
hozzá az Önök felelősségteljes munkája, 
áldozatvállalása. Bajtársként, vagy a csa-
ládi hátteret biztosító feleségként, anya-
ként pótolhatatlant nyújtottak, nyújtanak.

Ma, amikor jelképesen átadunk Önök-
nek egy szál virágot, keveset nyújtunk, 
de sokat kérünk: legyenek továbbra is 
megbízható társaink az élet különböző 
területein, kezeljék továbbra is női tapin-
tattal gyarlóságainkat, fogadják megér-
téssel azt, ami elfogadtató, és biztosítsák 
számunkra még sokáig jó egészségben 
a legbecsesebbet: az otthont, a családi 
lét biztonságát, az elfogadó hátországot. 
Tudom, a nők türelme is véges, a nők 
sem hibátlanok. De a nők hibái – bölcsen 
írta Balzac – „majd mindig a jóba vetett 
hitükből vagy az igaz iránt táplált bizal-
mukból származnak”.

Sásik László ny. ezredes

KÖSZÖNTÉS NŐNAPON

A tkö i ő ők i á ti ti t éd l i d lj bb li é

A teremtés koronái.
Van, aki bizony sokszor a férfi ak fejére nő: a Nő. 

De a férfi  fején a Nő: korona.
Így lett a férfi ból a Nő által: király.

S aki a királyt sakkban tartja: a királynő.
Ifjú László

Együttes ülés 
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A média képviselőivel folytatott háttér-
beszélgetésen ismertette a Honvédelmi 
Minisztérium és a Magyar Honvédség 
2017-es terveit, elképzeléseit dr. Simicskó 
István. 

– Szeretnénk felfelé ívelő pályára 
tenni a Magyar Honvédséget a fejlesz-
téseken, a forrásbővülésen keresztül. Ez 
a törekvés a NATO-n belül hozott dönté-
sekkel is összhangban van – szögezte 
le a tárcavezető. A Magyar Honvédség 
a rendszerváltás után komoly változáso-
kon, a társadalomhoz, a gazdasághoz 
hasonlóan rengeteg próbatételen ment 
keresztül. 

– Az elképzelések általában mindig 
arra az eredményre vezettek, hogy 
állományában és képességeiben is 
csökkent a honvédség; átütő haderő-
fejlesztési koncepció, talán a Gripenek 
beszerzését leszámítva, nem is történt 
– mondta a miniszter. 

A tárca most szeretné erősíteni a 
honvédség képességeit, hatékonyabbá 
tenni működőképességét. 

– Új kihívásokkal kell szembenéz-
nünk a terrorcselekmények, a migrációs 
válsághelyzet révén. Válaszokat kell 
adnunk arra, hogyan képzeljük el Ma-
gyarország biztonságának garanciáit a 
mai változó nemzetközi környezetben 
– hallhattuk. 

A kormány már ennek jegyében fo-
gadott el egy komoly terrorellenes in-
tézkedési csomagot: az alaptörvénybe 
bekerült a terrorveszély-helyzet fogalmi 
köre, amelynek elrendelésével a Magyar 
Honvédség erre felkészített erői is segít-
hetik a rendőrség munkáját. 

– Katonáink missziós feladataik vég-
rehajtása során külföldön, így Irakban, 
Afganisztánban is hasonló, terrorelle-
nes műveletekben vesznek részt, ezért 
fontos, hogy itthon is garantálhassák a 

magyar emberek biztonságát a szüksé-
gesség és arányosság követelményei-
nek betartásával. 

Az MH Katonai Rendészeti Központ lét-
rehozása szintén a belbiztonság erősíté-
sét szolgálja, emellett az alakulat külföldre 
is kiajánlható, a nemzetközi missziókban 
is szükséges katonai rendőri, úgynevezett 
Military Police képességgel rendelkezik.  

Összesen mintegy 13 ezer katona tel-
jesített szolgálatot az ország déli határai 
mentén az elmúlt több mint egy évben. 
A határvédelmi feladatok ellátása komoly 
megterhelést jelent a személyi állomány 
és a honvédelmi költségvetés számára, 
azonban a haderő készen áll arra, hogy 
szükség esetén rövid időn belül növelje 
az érintett határszakaszon feladatot el-
látó katonák létszámát, és részt vegyen 
Magyarország határainak biztosításában. 
A kormány és a tárca felső vezetése 
messzemenően elkötelezett, és mindent 
megtesz katonáink feladatellátásának tá-
mogatása érdekében. 

Mindeközben a megközelítőleg ezerfős 
nemzetközi szerepvállalásunk sem csök-
kent. A világ számos pontján, három föld-
részen, mintegy 15 országban veszünk 
részt különböző missziós feladatokban. 
A Balkán térségében még minimális lét-
számnövekedés is várható: áprilistól át-
vesszük a Harcászati Tartalék Zászlóalj 
(TACRES BN) teljes biztosítását Portugá-
liától, a NATO KFOR műveleti feladatai-
ban. Zászlóaljszintű alegységet már hosz-
szú ideje nem telepítettünk határainkon 
kívülre: korábban ugyancsak a Balkánon 
és Irakban volt erre példa. 

– Az elmúlt időszakban sajnálatos 
módon egyre növekedett az instabil 
államok száma, ami fokozott biztonsá-
gi kockázatot jelent a magyar emberek 
és az európai közösség számára is, 
ezért nyitottak vagyunk a további erőfe-

szítésekre – szögezte le a miniszter. 
Példaként említette a visegrádi négyek 
megerősödött együttműködését, il-
letve a már ilyen keretek között vég-
zett balti légtérvédelmi feladatokat. 

A katonák megbecsülése

Szerteágazó feladataik teljesítése során 
a magyar katonák számtalanszor bizo-
nyították már rátermettségüket és felké-
szültségüket határainkon innen és túl, így 
kiemelten fontos, hogy a társadalom is 
megbecsülje őket. 

– Ez az egyetlen hivatás, amelynek 
művelői esküjükhöz híven készek arra, 
hogy akár az életüket is feláldozzák a 
haza védelmében – emlékeztetett a mi-
niszter. 

A tárca által indított bérfejlesztés 2019 
januárjáig évenkénti 5-5 százalékos nö-
veléssel folytatódik. Az első ötszázalékos 
emelés 2016. január elsején történt, a kö-
vetkező 2017 elején esedékes. Minderre 
a magyar gazdaság erősödése biztosí-
tott lehetőséget, hiszen modern korunk 
munkaerő-piaci versenyében a haderő-
nek is helyt kell állnia. Szintén a katonák 
megbecsülésének jele a béremelésen 
felüli munkaerő-piaci pótlék bevezetése; 
e bérjellegű kiegészítésben az illetmény-
fejlesztésen túl, iskolai végzettségükhöz 
igazodó mértékben részesülnek a le-
génységi állomány tagjai. Ezzel az illet-
ménykiegészítéssel az érettségivel ren-
delkező legénységi állományú katonák 
bruttó alapilletménye havi 220 ezer fo-
rintra, az érettségivel nem rendelkezőké 
– rendfokozattól függően – 180-220 ezer 
forintra emelkedett. Emellett az elmúlt tíz 
év legnagyobb béren kívüli juttatására is 
sor került, a fejenként 42 ezer forintnyi 
Erzsébet-utalvány biztosításával. Az új, 
korszerűbb és jobb minőségű egyenruha 

AZ ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSEK IDŐSZAKA 

Zrínyi 2026

Az elmúlt huszonhat év legnagyobb honvédelmi és haderő-
fejlesztési programját indítja el 2017 januárjától a Magyar 
Honvédség, Zrínyi 2026 néven – jelentette be dr. Simicskó 
István honvédelmi miniszter. A haderő társadalmi kapcso-
latainak szorosabbra fonása, illetve a tervezett technikai 
fejlesztések mellett folytatódik a katonák ütemezett illet-
ményemelése is.
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bevezetésének megkezdése is kedvező 
visszhangokra talált az állományon belül.

Dr. Simicskó István elmondta: noha a 
Honvéd Egészségpénztár károsultjainak 
ügyében a Honvédelmi Minisztériumot 
semmilyen felelősség nem terheli, a 
katonák iránt érzett felelősség okán 
a tárca költségvetéséből kártalanítják a 
volt egészségpénztári tag honvédségi 
dolgozókat, elveszett megtakarításaik 
pótlása érdekében. Ennek pontos pénz-
ügyi-technikai részletein még dolgoznak 
a szakemberek, de a jogalapot már 
megteremtették hozzá. Szintén komoly 
lépés az árvák kiegészítő támogatásának 
bevezetése, vagy a honvédelmi ösztöndíj 
program újraindítása. 

– A megtartó képességünk javul, las-
san kezd „beérni” az a katonaközpontú 
szemléletmód, amit az elmúlt egy évben 
tanúsítottunk – összegezte a miniszter. 

A honvédelem nemzeti ügy

A 2017-es terveket illetően dr. Simicskó 
István bejelentette: januártól Zrínyi 2026 
néven tízéves honvédelmi és haderő-fej-
lesztési programot indít a tárca, amely – 
visszatekintve az elmúlt negyedszázadra 
– a Magyar Honvédség modernizálása 
érdekében megvalósuló legnagyobb ilyen 
jellegű vállalkozás. Mindez több elemből 
áll, ezek egyike – a program honvédelmi 
elemeként – a területvédelmi elven szer-
vezett önkéntes tartalékos rendszer új 
alapokra helyezése. 

– Az ország védelmi képessége három 
fő pilléren nyugszik: a Magyar Honvéd-
ség képességein, szövetségesi rend-
szerünkön, valamint az állampolgárok 
elkötelezettségén. A honvédelmi törvény 
úgy fogalmaz, hogy a haza védelme 
nemzeti ügy, mindannyiunk közös ügye: 
a katonáké és a civileké egyaránt. Cé-
lunk megszólítani a civileket: legyen ott 
minden honfi társunk gondolkodásában, 
hogy a haza védelme fontos dolog, s 
abban mindnyájunknak van feladata és 
felelőssége is – fogalmazott a miniszter. 

Ennek szellemében felmerült, hogy 
területvédelmi elv alapján építik fel és 
működtetik majd a tartalékos rendszert.

– A haderő nem működhet tartalékok 
nélkül. A jelenleg mintegy 5500 főből álló 
tartalékos rendszer fenntarthatósága és 
bővíthetősége már középtávon is gondot 
okozhat. Ezért nyitni kell a fi atalok, illet-
ve olyan társadalmi csoportok irányába, 
akik magukénak érzik a haza védelmé-
nek ügyét, elkötelezettek és szeretnének 
részt vállalni ebben a feladatban. Széles 

társadalmi bázisra tervezzük felépíteni a 
megújuló tartalékos rendszert – mondta 
a miniszter. 

A program alapvető eleme a Honvé-
delmi Sportszövetség létrehozása, amely 
köztestületként tevékenykedik januártól. 
A sportszövetség elsődleges feladata 
a honvédelmi nevelés, valamint a hon-
védséghez és a honvédelemhez köthető 
sportágak felkarolása lesz, egyben köz-
vetítő csatornaként, kapuként működhet 
a honvédség és a társadalom között. 
A fenti elképzelések megvalósítását egy 
átfogó toborzókampány is támogatja majd.

– Nem értelmetlen militáns képzésről 
beszélünk. Szó sincs arról, hogy masí-
roztatni akarnánk a fi atalokat. A honvéd-
ség iránti elkötelezettséget szeretnénk 
erősíteni, és lehetőséget biztosítani 
mindenkinek, aki részt akar venni a haza 
védelmében, hiszen a honvédség így 
tudja még hatékonyabban ellátni alapren-
deltetését – fejtette ki dr. Simicskó István. 

Racionális fejlesztések 

A fenti célkitűzések természetesen 
nem választhatók el a haderőfejlesz-
téstől és a modernizációs folyamatok 
beindításától sem. A kormány döntése 
értelmében évente a GDP 0,1 száza-
lékával nő a védelmi költségvetés, ami 
kellő alapot teremt és biztonságot ad 
az ésszerű fejlesztések tervezéséhez, 
végrehajtásához. A programot tíz évre 
tervezik, ennek megfelelően termé-
szetesen átgondolt folyamatokra és jól 
ütemezett kivitelezésére van szükség, 
hiszen nem egyszeri többletforrásról és 
annak felhasználásáról van szó, hanem 
a fokozatosság elvén működő folyamat-
ról. Éppen ezért kiemelten fontosak az 
átlátható, racionális beszerzések, legyen 
szó akár új, akár használt haditechnikai 
és egyéb eszközökről. 

Dr. Simicskó István a légi szállítási 
képesség erősítését emelte ki legsürge-
tőbb feladatként, hiszen a negyvenéves 
An–26-osok üzemidő-hosszabbítása 
hosszú távon már nem oldja meg a 
helyzetet – ráadásul az Antonov-gyár a 
fegyveres konfi ktus sújtotta Ukrajnában 
működik. Ezért született döntés olyan 
repülőgépek beszerzéséről, amelyek 
révén megtartható a honvédség szállí-
tóképessége. Lépéseket tett a tárca a 
Jak–52-esek kiváltása érdekében, illet-
ve tervezik azoknak az eszközöknek a 
beszerzését is, amelyek a kisrepülőgé-
pektől a vadászgépekig segítik a pilóták 
professzionális kiképzését, felkészítését.

– Természetesen helikopterképesség-
re is szükségünk van. Átmenetileg azt 
a döntést hoztuk, hogy négy Mi–17-es 
helikoptert újítunk fel. Ezek a nagyjavítás 
után hét évig el tudják látni feladataikat. 
Ez nem váltja ki azt a célkitűzést, hogy 
kellenek új, illetve újszerű forgószárnyas 
eszközök is – fogalmazott a honvédelmi 
miniszter. 

A program egyik elemeként szükség 
van a légvédelmi képességek erősíté-
sére; e részkoncepció megvalósítása a 
szakmai indokok mellett többek között az 
olimpiai pályázat miatt is fontos, de szin-
tén kiemelt fi gyelemmel kezelik a száraz-
földi haderőnem fejlesztését. Bizonyos 
üzemidő-hosszabbítások, nagyjavítások 
is tolódtak forráshiány és egyéb okok 
miatt. 

– Szeretnénk e téren áttörést elérni, 
amennyire a pénzügyi lehetőségek meg-
engedik – jelentette ki a miniszter. 

A kibervédelem területén szintén szük-
ség van bizonyos fejlesztésekre. 

– A Zrínyi 2026 programhoz szorosan 
illeszkedik, hogy új nemzeti biztonsági 
stratégiát készítettünk, amely már a kor-
mány előtt van. Mivel az ágazati straté-
giákat a nemzeti biztonsági stratégiából 
kell levezetni, változni fog a katonai stra-
tégia is – mondta a tárcavezető. 

Kiváló kapcsolatok

A nemzetközi politikai porondon 2017 
egyik legfontosabb változása az új ameri-
kai elnök hivatalba lépése lesz. Egy kér-
désre válaszolva dr. Simicskó István azt 
mondta: mindenképpen bizakodóan tekint 
a transzatlanti kapcsolatok pozitív változá-
sára az új elnök beiktatását követően. 

– A katonai kapcsolatok eddig is kiváló-
ak voltak, évente átlagosan negyven had-
gyakorlaton veszünk részt, a legtöbb eset-
ben amerikai katonákkal együttműködve, 
illetve közös feladatokban. Washington-
ban elismerik iraki, afganisztáni és nyu-
gat-balkáni szerepvállalásunkat, nagyra 
értékelték a honvédség bekapcsolódását 
a balti légtérvédelembe, illetve a lövész-
század felajánlását is. Mindenképpen arra 
lehet számítani, hogy a katonai kapcso-
latok mellett most a politikai kapcsolatok 
is felértékelődni, javulni fognak, a katonai 
együttműködés iránt pedig továbbra is el-
kötelezettek vagyunk. Ezzel együtt az a 
cél, hogy megerősítsük az európai védel-
met: biztonságunkért nekünk is többet kell 
tennünk – emelte ki a miniszter.

DRAVECZKI-URY ÁDÁM

FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ
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A Magyar Honvédség erőin felül mintegy 
húszezer önkéntes tartalékos katonára 
van szükség – erről beszélt a Figyelő-
ben megjelent interjújában a honvédelmi 
miniszter. Dr. Simicskó István kérdésre 
válaszolva leszögezte: nem tervezik a 
kötelező sorkatonaság visszaállítását, 
és azt is elmondta, hogy nagyjából már 
összeállt az az ösztönző rendszer, amely-
lyel vonzóvá teszik a tartalékos katonai 
képzést. A Magyar Honvédség létszá-
ma 30 ezer körüli, ezen felül rendszerbe 
állt nagyjából 5500 önkéntes tartalékos. 
Dr. Simicskó István szerint legalább 30 
ezres haderőre van szükség, és emellett 
kell egy „valós képességekkel rendelke-
ző”, mintegy 20 ezer emberből álló tarta-
lékos állomány. „Ez a minimális program, 
s e mellé kell a megfelelő haditechnika: 
légvédelem, légierő, tüzérség, páncélo-
sok stb., hogy egy reális elrettentő erővel 
rendelkező, ütőképes honvédségünk le-
gyen” – fogalmazott a miniszter. 

Simicskó István kitért arra is, hogy a 
hazai védelmi ipar újraélesztése fon-

tos kormányzati célkitűzés. Ehhez a 
Nemzetgazdasági Minisztériummal és 
a Belügyminisztériummal közösen lét-
rehozták a hadiipari munkacsoportot is 
–  fejtette ki a miniszter, aki például a 
gyalogsági fegyverzet, „pisztoly, gép-
karabély, mesterlövész puska és egyéb 
könnyű fegyverzet vonatkozásában” lát 
esélyt a magyar gyártókapacitás bein-
dítására. A társtárcákkal már folyik az 
egyeztetés, és a honvédelmi miniszter 
bízik abban, hogy már az idén le tudják 
rakni a magyar hadiipar egyes szegmen-
sei újbóli fellendítésének alapjait, és így 

akár jövőre valós termelés is lehet ebből. 
A honvédelmi miniszter az interjúban 
kiemelte a honvédség modernizációját, 
a fejlesztések fontosságát. Ehhez a kor-
mány biztosítja a költségvetési fedezetet, 
folyamatosan növelik a honvédelmi költ-
ségvetést. Dr. Simicskó István szerint a 
jelenleg tervezett fejlesztési koncepció 
alapján 2026–2027-re prognosztizálható, 
hogy Magyarország eléri a NATO által 
elvárt 2 százalékos GDP-arányos honvé-
delmi költségvetést.

FOTÓ: ARCHÍV

HONVEDELEM.HU

A Honvédelmi Minisztérium kártalanítást 
nyújt az állomány azon tagjai – valamint 
bizonyos feltételek teljesülése esetén 
azon volt tagjai – részére, akiket a Hon-
véd Egészségpénztárt (a továbbiakban: 
HEP) érintő sajnálatos események követ-
keztében anyagi veszteség ért.

A kártalanítási igényeket 2017. február 
1-jétől 2020. január 31-ig formanyomtat-
ványon lehet benyújtani az illetékes pénz-
ügyi ellátó szervnél. 

A formanyomtatvány – annak mel-
lékletével együtt – átvehető az illetékes 
pénzügyi és számviteli szervnél/szer-
vezeti elemnél, illetve letölthető a www.

honvedelem.hu, a www.kormany.hu/
hu/honvedelmi-miniszterium és a www.
ugyfelszolgalat.mil.hu honlapról. 

A munkáltató szerint illetékes pénzügyi 
és számviteli szerv 30 napon belül ellen-
őrzi a kérelemben feltüntetett személyi 
adatok helyességét és a jogviszonnyal 
kapcsolatos jogszabályi feltételnek való 
megfelelést, valamint a mellékletek meg-
felelőségét (amennyiben szükséges, a 
kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel), majd 
elbírálás végett továbbítja a HM VGH ré-
szére. 

A HM VGH a kártalanítási kérelem tár-
gyában 60 napon belül dönt. E határidő 
indokolt esetben 30 nappal meghosszab-
bítható. (A kártalanítási eljárás határide-
jébe nem számít be a HEP jogutódjának 
megkeresésétől a válasz beérkezéséig, 

továbbá a hiánypótlásra felhívástól annak 
teljesítéséig terjedő időtartam.) 

A HM VGH a kártalanításként megálla-
pított összeg kifi zetése iránt az esetleges 
jogorvoslatra való tekintet nélkül, a döntés 
meghozatalától számított 10 munkanapon 
belül intézkedik. 

A kártalanítási igény érvényesítésével 
kapcsolatos ügyfélszolgálata általános 
tájékoztatás nyújtására és a már benyúj-
tott kártalanítási kérelmek elbírálásának 
helyzetével kapcsolatban esetlegesen 
felmerülő kérdések megválaszolására a 
HM VGH telefonos („call center”) hétfő-
től, csütörtökig 8.00 és 16.00 óra között, 
pénteken 8.00 és 13.00 óra között rendel-
kezésre áll a 06-1/236-5111 telefonszám 
(HM központ) tárcsázását követően a 25-
967; 25-985 ill. 27-490-es mellékeken. 

Húszezer önkéntes tartalékosra van szükség

Kártalanítás

2017. második felében igényelheti a nyug-
díját az az 1954. első felében született 
személy, aki addig megszerzi az előírt 
minimális szolgálati időt. Egész évben igé-
nyelheti a nyugdíját az a hölgy, aki jövőre 

teljesíti a kedvezményes nyugdíj felté-
teleit.

Kik mehetnek jövőre nyugdíjba?
2017-ben az 1954. január 1. és június 

30. között született személyek töltik be a 

63 év 183 napos nyugdíjkorhatárukat, így 
ők az előírt életkor betöltésével igényel-
hetik az öregségi nyugdíjukat, 2017. július 
1. és december 31. között. (Az 1954. má-
sodik felében született személyek csak 
2018. első félévében töltik majd be a 63 
év 183 napos nyugdíjkorhatárukat, így ők 
2017-ben még nem, csak 2018-ban igé-
nyelhetik a nyugdíjukat.)

Nyugdíjba menne?
(Forrás: www.nyugdijguru.hu; Dr. Fekete András; 2016.12.15.)
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Az életkor betöltésén kívül további 
feltétel, hogy legalább 20 év szolgálati 
idővel rendelkezzenek (a teljes nyug-
díjhoz), vagy ha nincs meg a 20 évük, 
akkor legalább 15 év szolgálati idővel 
rendelkezzenek (az úgynevezett rész-
nyugdíjhoz).

Emellett 2017-ben az év során bár-
mikor igényelheti az öregségi nyugdíjat 
az a hölgy, aki teljesíti a nők kedvezmé-
nyes nyugdíjának – 2017-ben is válto-
zatlan – feltételeit, vagyis megszerzi a 
40 évi jogosultsági időt és azon belül fő-
szabályként a legalább 32 évi munkával 
szerzett szolgálati időt.

Mind a korbetöltött, mind a kedvez-
ményes nyugdíj közös feltétele, hogy a 
nyugdíjigénylő azon a napon, amelytől a 
nyugdíját megállapítják, nem állhat sem-
milyen munkavégzésre irányuló (biztosí-
tással járó) jogviszonyban.

Mit kell tennie annak, aki korbetöltött 
öregségi nyugdíjat kíván 2017-ben igé-
nyelni?

Először is tisztáznia kell, hogy a 
korhatár betöltése napján (amelyre az 
1954. első felében született személy 
esetében 2017. második felében kerül 
majd sor) fennállnak-e az öregségi 
nyugdíj előfeltételei: azaz a korhatára 
betöltése mellett megszerezte-e a szük-
séges szolgálati időt, illetve megszüntet-
te-e a TB biztosítási jogviszonyát.

Az öregségi nyugdíjra való jogosult-
ságnak hármas előfeltétel-rendszere 
van:

– a korhatár betöltése,
– a megfelelő szolgálati idő megszer-

zése, valamint
– a biztosítással járó jogviszony meg-

szüntetése.
Teljes nyugdíj
Az öregségi teljes nyugdíjra az jogo-

sult, aki a rá irányadó öregségi nyug-
díjkorhatárt betöltötte, legalább 20 év 
szolgálati időt szerzett és biztosítással 
járó jogviszonyban sem belföldön, sem 
külföldön nem áll.

A teljes nyugdíj összege főszabály-
ként nem lehet kevesebb, mint a min-
denkori nyugdíjminimum (az öregségi 
nyugdíj minimális összege, ami immáron 
sokadik éve változatlanul havi 28500 Ft.

Résznyugdíj
Öregségi résznyugdíjra az jogosult, 

aki húsz év szolgálati idővel nem ren-
delkezik, de legalább tizenöt év szolgá-
lati időt szerzett, a rá irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltötte és biztosítás-
sal járó jogviszonyban sem belföldön, 
sem külföldön nem áll.

A résznyugdíj összege alacsonyabb 
is lehet, mint a mindenkori nyugdíjmini-
mum.

A korhatár betöltése és a szükséges 
szolgálati idő megszerzése mellett a har-
madik előfeltétel:

Az igénylő azon a napon, amelytől 
kezdődően az öregségi teljes vagy rész-
nyugdíjat megállapítják, a társadalombiz-
tosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tör-
vény (a Tbj.) 5. § (1) bekezdés a)–b) és 
e)–g) pontja szerinti biztosítással járó 
jogviszonyban:

– sem Magyarországon,
– sem – a szociális biztonsági rend-

szereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és 
családtagjaikra történő alkalmazásáról 
szóló közösségi rendelet hatálya alá 
tartozó személy esetében – EU/EGT-
államban, ideértve Svájcot is

– sem – a szociálpolitikai (szociális 
biztonsági) egyezmény hatálya alá tar-
tozó személy (ha az egyezmény eltérően 
nem rendelkezik) – a szerződő államban 
nem állhat.

A Tbj. 5. § (1) bekezdésének e) és g) 
pontja szerinti egyéni és társas vállal-
kozó esetében nincs szükség a biztosí-
tással járó jogviszony megszüntetésére, 
mivel az érintett személyi kör biztosítási 
jogviszonya a nyugdíjazás időpontjától 
kezdődően – a törvény erejénél fogva 
– automatikusan átalakul kiegészítő te-
vékenységet folytató vállalkozói jogvi-
szonnyá.

Mikor nyújtható be legkorábban a 
nyugdíjigény?

Az öregségi nyugdíj attól a naptól álla-
pítható meg, amelytől valamennyi jogo-
sultsági feltétel teljesült.

A nyugdíjigényt legkorábban e nap 
előtt egy hónappal lehet benyújtani.

Mit kell tenni már most annak, aki 
2017-ben nyugdíjat kíván igényelni?

A nyugdíjbiztosítási adategyeztetést – 
a megszerzett és elismert szolgálati idő, 
továbbá az 1988 óta elért, nyugdíjalapot 
képező keresetek tisztázását – célszerű 
haladéktalanul elkezdeni. Az adategyez-
tetést az 1955–59 között született évjá-
ratokkal hivatalból megkezdte az ONYF, 
a korábban vagy később születettek 
pedig bármikor kérhetik az adategyezte-
tést. Az 1954-ben született személynek 
tehát kérnie célszerű az adategyeztetést, 
ha ezt még nem tette meg! 

A saját kérésre történő nyugdíjbiztosí-
tási adategyeztetés lehetséges módjai:

1. elektronikus úton, az Ügyfélkapun 
keresztül. Ennek mikéntjéről szól a kö-
vetkező összefoglalóm:

http:/ /www.drfarkasandras.hu/
e lvesze t t -pa rad icsom/hogyan-
egyeztessunk-szolgalati-idot

2. hatósági bizonyítvány kérése révén:
Ezen a nyomtatványon kérhet hatósági 

bizonyítványt:
h t t p : / / w w w . o n y f . h u / m / p d f /

nyomtatvany/Krelem%20-%20hatsgi%20
bizonytvny%20kiadsra.pdf

Ha külföldön is szerzett szolgálati időt, 
akkor ezen a nyomtatványon kell kérnie 
a hatósági bizonyítványt:

h t tps : / /www.ony f .hu /m/2015 /
Nyilvantartas/hatsgi%20bizonytvny%20
nemzetkzi%202015.pdf

A mellékelt részletes összefoglalóm-
ban megtalálják a nyugdíj előfeltételeiről, 
az adategyeztetésről, a szolgálati idő 
igazolásáról, a nyugdíjigény benyújtásá-
ról szóló összes szükséges információt 
a szükséges nyomtatványok elérhetősé-
gével együtt (a szabályok a jelen állapot 
szerint 2017-ben is változatlanok lesz-
nek):

h t t ps : / /www.nyugd i j gu ru .hu /
elveszett-paradicsom/az-oregsegi-
nyugdij-megallapitasarol-2015-ben 

Vagyis a nyugdíjkorhatár közeledtével 
a teendők időrendben összefoglalva a 
következők:

1) nyugdíjbiztosítási adategyeztetés 
(legalább fél évvel a korhatár betöltése 
előtt célszerű megtenni, ha külföldön 
szerzett jogviszonyról is szó lehet, akkor 
pedig még korábban);

2) a biztosítással járó jogviszony meg-
szüntetése a nyugdíj kezdőnapját meg-
előző napra. Az erre irányuló eljárást a 
felmondási/felmentési idők függvényé-
ben a korhatár betöltése előtt 6-8 hónap-
pal érdemes elkezdeni, ha számíthatunk 
arra, hogy a munkáltatónk hajlandó lesz 
munkáltatói felmondással/felmentéssel, 
vagy ezek hiányában legalább közös 
megegyezéssel megszüntetni a jogviszo-
nyunkat;

3) a nyugdíjigény benyújtása (1 hónap-
pal a korhatár betöltésének napja előtt).

Mit kell tennie annak a hölgynek, aki 
a nők kedvezményes öregségi nyugdíjat 
kívánja 2017-ben igényelni?

Az a hölgy, aki 2017-ben  teljesíti a nők 
kedvezményes nyugdíjának feltételeit, a 
következő összefoglalóimból tájékozód-
hat a teendőiről:

https://www.nyugdijguru.hu/elveszett-
paradicsom/a-nok-kedvezmenyes-
nyugdija-2015-ben 
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A BEOSZ kezdetektől fogva, így mai 
alapszabályában is „felvállalja a Szö-
vetségbe tömörült szervezetek és azok 
tagjainak országos szintű érdekvédelmét, 
az alapvető emberi és polgári jogok, a 
társadalmi kontroll és az össztársadalmi 
érdekek érvényesítését; a szolidaritás, 
a bajtársiasság és az együvé tartozás 
tudatának erősítését, valamint a magas 
szintű és igényű közös tevékenység szer-
vezését.”

Ennek érdekében dolgozott és dolgo-
zik a honvédelmi ágazat és a nyugállo-
mányúakat átfogó országos intézményi 
keretek között. A Szövetségen belül 
fontos szerepet töltöttek be az érdekek 
felismerésében, az érdekfeltárásban a 
Nyugállományú Katonák és Honvédségi 
Nyugdíjasok Országos fórumai. A VI. és 
VII. fórum az érdekvédelmi tevékeny-
ségünk gyengeségeit szedte csokorba, 
majd az érdekfeltárásnak e fontos fóruma 
2012–2016-os ciklus alatt kiüresedett, sőt 
meg is szűnt.

Közben a környezet, a helyzet válto-
zott. A korábban nyugállományba kerül-
tek csoportját a politika ketté osztotta s 
maradtak nagy számban nyugállományú-
ak és keletkezett körükben egy járandó-
ságos réteg. Ez utóbbiakból nem éppen 
kedvező ösztönzők hatására kezdődött 
meg az önkéntes tartalékos rendszer lét-
rehozása, ami a korösszetétel miatt sok 

problémát generált, és jelent ma is egy 
nem hatékony megoldást. 

Szövetségünkben jelen vannak a rend-
védelmiektől nyugállományba kerültek és 
a közülük is járandóságossá váltak. Az a 
kísérletünk, hogy az érdekeik védelmére 
segítünk létrehozni egy országos szövet-
séget, amely a Belügyminisztérium égi-
sze alatt teszi a dolgát, kudarcot vallott. 
A szövetség ímmel-ámmal működik, de 

a problémák maradtak a BEOSZ keretein 
belül. Alapszabályunk értelmében ne-
künk az ő érdekvédelmüket is el kellene 
látnunk.

Tény az, hogy az elmúlt négy évben 
gyengült az érdekvédelmi tevékenység. 
Elmaradt az alapmozzanat, az érdek-
feltárás. Ennek hiányát érzékelve került 
sor 2016 novemberében az Észak-alföl-
di Régióban egy érdekfeltáró értekezlet 
megtartására, Nyíregyházán. A régióban 
működő 8 BEOSZ tagszervezet több mint 
félezer tagja közül a nyugállományú ka-
tonák: 26%, a járandóságosok: 0,04% 
a rendvédelem szervezeteitől nyugállo-
mányba kerültek: 0.7% járandóságosok: 
0.9% arányt képviselnek. Érdekesség, 
hogy a katona járandóságosok csak a 
Nyíri Honvéd Egyesületben jelennek 
meg, addig a rendvédelmi járandóságo-
sok 6 tagszervezetben lelhetők fel.

Az értekezlet levezetésére a BEOSZ 
érdekvédelmi ügyvivőjét és a Szövetség 
érdekvédelmi munkájában érdemeket 
szerzett, korábbi elnököt (most tisztelet-
beli elnök), (mindkettő Hadik-díjas) kértük 
fel. A résztvevők között képviselték 
magukat a katona nyugdíjasok, a 
katona járandóságosok s közülük a 
tartalékosok. A rendvédelmiek ügyével 
ezen az értekezleten tudatosan nem 
foglalkoztunk. 

A felvezető előadásokat követően volt 
lehetőség a meglévő problémák felve-

ÉRDEKFELTÁRÁS NÉLKÜL NINCS ÉRDEKVÉDELEM
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Hét civil szervezet összefogásával 
megalakult a Honvédelmi Sportszövet-
ség.

A köztestület alakuló közgyűlésén 
alapító tagként a Honvéd Sportegye-
sületek Országos Szövetsége, a Bu-
dapesti Honvéd Sportegyesület, a Ma-
gyar Sportlövők Szövetsége, a Magyar 
Tartalékosok Szövetsége, a Magyar 
Vívó Szövetség, a Magyar Judo Szö-
vetség, valamint a Magyar Technikai 
és Tömegsportklubok Országos Szö-
vetsége vett részt. 

A Honvédelmi Sportszövetséget 
az Országgyűlés által 2016. novem-
ber 22-én több mint 80 százalékos 
támogatottsággal megalkotott 2016. 
évi CXXXII. törvény hívta életre. Hon-
védelmi rendszerünk hatékonyságára 
ugyanis a Magyar Honvédség teljesít-
ménye mellett az állampolgárok hon-
védelem ügyéhez történő hozzáállása 
és az abban való részvétele is meg-
határozó befolyással bír. Kiemelten 
fontos az állampolgárok honvédelmi 
szempontú aktivitása, képességeik be-

csatornázása, az egyének egészséges 
hazafi as érzületének és honvédelmi 
felkészültségének erősítése. 

A Honvédelmi Sportszövetség 
közfeladata az állampolgárok önkén-
tes vállaláson alapuló honvédelmi 
felkészülésének biztosítása. Ennek 
megfelelően, az általános fi zikai fel-
készültségen túlmenően támogatja a 
honvédelmi ismereteket, különösen 
a lőkészséget, a tájékozódási képes-

séget, a fegyveres és fegyvertelen 
önvédelmet, valamint a honvédelmi 
szempontból hasznosítható, speciális 
technikai tudást fejlesztő sportokat és 
tevékenységeket, valamint biztosítja az 
ezekhez szükséges biztonságos körül-
ményeket és infrastrukturális hátteret.

A szervezet a tényleges működést 
a bírósági bejegyzést követően kezdi 
meg.

FOTÓ: SZABÓ LAJOS ZÁSZLÓS 

MEGALAKULT A HONVÉDELMI SPORTSZÖVETSÉG

tésére, a kérdések megfogalmazására. 
Ezeket egy összefoglaló tájékoztató 
keretében a BEOSZ érdekvédelemmel 
foglalkozó alelnökéhez eljuttattuk, tehát 
a Szövetség elnöksége részére rendelke-
zésre áll.

E tájékoztató anyagból, néhányat ki-
emelve, szeretnénk a tisztelt olvasó, a 
hasonló cipőben járó bajtársak részére 
közzé tenni. 

A honvédelem ügye foglalkoztatja a 
korábban benne dolgozókat s a ma is 
tartalékosként szolgálókat, akik iránta 
felelősséget tanúsítottak és ma is tanúsí-
tanak. Tudnak értékítéletet alkotni a mai 
rendszer kedvező vonásairól s a benne 
lévő feszültségekről. A mai tartalékos 
rendszert rossz hatásfokúnak ítélik meg 
s hiányolják belőle a pozitív ösztönzőket. 
Napi tapasztalataik alapján vetették fel a 
mai hivatásos és tartalékos állomány kö-
zötti bizalmatlanság kérdését. Fellelhető 
a megosztottság a tartalékosok között is, 
megalázónak tartják a most alkalmazott 
rendfokozati rendszert. Vannak káros 
anomáliái a rendvédelmiek és a katonák 
visszabiztosításának. A szerződéses 
kötelezettségteljesítés sem mindenkire 

egyformán érvényes, sok a kivételezés, 
az egyenlőtlen leterhelés a vezető szer-
vekhez és csapatokhoz lebiztosítottak 
között. Sokat ront a hatásfokon az értel-
metlen feladatok teljesítése, az ellátás 
terén mutatkozó hiányosságok megléte. 
Összességében a tartalékos rendszer 
alapkoncepcióját tartják hibásnak. Most a 
rendszer kiépítése, bővítése időszakában 
talán hasznosíthatóak lennének az eddig 
szerzett tapasztalatok.

Egyike ezeknek az, hogy a hivatásos 
állományhoz hasonlóan, akik 60 éves ko-
rukban senior kategóriába kerülnek, az 
önkéntes tartalékosra ez nem vonatkozik, 
az egészségkárosodás problémaköréről 
nem is beszélve, valami hasonlót kellene 
alkalmazni. 

Az állománykategóriák közötti feszült-
ségek alapjának alapvetően a megbe-
csülés hiányát tekintik. A nyugállomá-
nyúaktól megvont előléptetés lehetősége 
onnan származik, hogy az a hivatásos 
állomány körében is problémás. Látják 
és elmondják, hogy a hivatásos állomány 
helyzete is bizonytalan, például rokkant-
ság esetén a járandóság megállapítása, 
a nyugállományba kerülés.

Kérdésként vetődött fel a megyei ér-
dekvédelmi irodák munkájának megkér-
dőjelezése, a megyei katonai referatúrák 
szerepének nem ismerete, hiszen a hon-
védség és a társadalom kapcsolatában 
nem látni őket.

Sérelmezték a Balatonfüreden szedett 
napi 1500 Ft térítési díjat s tették szóvá, 
hogy a Honvédkórházban a vidéki igény-
jogosultak ellátása nem megoldott.

A teljesség igénye nélkül felvetett 
problémák jelzésén, feltárásán túl voltak 
ésszerű javaslatok s alapvetően a hon-
védelem ügye iránti féltő elkötelezettség 
nyilvánult meg.

Úgy gondoljuk, hogy a Szövetség el-
nöksége, illetékes munkatársai csak úgy 
tudnak érdekeket képviselni, ha ismerik 
ennek a 8-9000 fős közösségnek a napi 
gondjait, problémáit. A mindennapi ér-
dekfeltáró munkát nem lehet megspórol-
ni, mert előbb utóbb elveszítjük a képvi-
seltek bizalmát. Szükség van rendszeres 
fórumokra s a Szövetség a tapasztalat, 
a tudás piacán akár átadóként is megje-
lenhetne.

TÓTH SÁNDOR NY. EZREDES,

 AZ  ÉRDEKFELTÁRÓ ÉRTEKEZLET SZERVEZŐJE
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Mátraderecske község, valamint Derecs-
ke város polgármesterei – tiszteletük 
és hálájuk jeléül – felajánlották, hogy a 
határon szolgáló katonák részére ma-
gyaros ételt szolgálnak fel Mélykúton. 
A délelőtti órákban már javában rotyo-
gott a két, szarvaspörkölttel teli bogrács a 
mélykúti bázis udvarán. Kiss Róbert ezre-
des, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis 
törzsfőnöke – aki jelenleg az MH Alföldi 
Ideiglenes Alkalmi Kötelék parancsnoka 
is – elmondta: a helikopterbázis katonai 
közigazgatásilag három területen, Jász-
Nagykun-Szolnok, Heves és Nógrád 
megyében biztosítja a különféle katonai 
rendezvényeket. „Így kerültünk kapcso-
latba Mátraderecske, illetve testvérte-
lepülése, Derecske polgármestereivel, 
akik a mai napon megvendégelték a 
határon szolgálatot teljesítő katonákat” 
– hangsúlyozta az ezredes, hozzátéve: 
nagy örömmel fogadták a felajánlást, 
amelyet ezúton is szeretne megköszön-
ni és bízik abban, hogy ez az együtt-
működés továbbra is folytatódni fog. 
Pontban délre elkészült a pörkölt, ame-
lyet a Heves megyei Mátraderecske 
polgármestere, Derecske önkormány-
zati képviselői, valamint a szakácsok 
közösen, közel kétszáz főre készítettek. 
Forgó Gábor, Mátraderecske polgár-
mestere elmondta: a két önkormányzat 

szeretné kifejezni háláját és tiszteletét 
a határon szolgáló katonáknak. „Mátra-
derecske 1800 lelket számláló kis tele-
pülés, ahol a lakosok pontosan tudják, 
a katonáknak is köszönhető, hogy bé-
kében és biztonságban ünnepelhették 
a karácsonyt és a szilvesztert. Ezért a 

nyugalomért és biztonságért szeret-
nénk kifejezni hálánkat ezzel az ebéd-
del” – hangsúlyozta a polgármester.
A közös ebéd előtt Kótai Róbert száza-
dos, római katolikus tábori lelkész mon-
dott asztali áldást.

FOTÓ: RÁCZ TÜNDE 

KÖSZÖNET A HATÁRON SZOLGÁLÓKNAK
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ESKÜT TETTEK A HATÁRVADÁSZOK

A „VILÁG IGAZA” 
Gidófalvy Lajos főhadnagyra, posztu-
musz ezredesre, az egykori XIII/1. KISKA 
(kisegítő karhatalmi) Zászlóalj parancs-
nokára és hős katonáira emlékezett a 
Gidófalvy Emlékbizottság Budapesten, 
az Andrássy Hotel előtt. Gidófalvy Lajos 
a második világháborúban harcolt a fa-
sizmus és az embertelenség ellen, az ül-
dözöttek megmentéséért. A Yad Vashem 
Intézet 1996-ban a „Világ Igaza” címmel 
jutalmazta, 1998-ban pedig, a Magyar 
Köztársaság belügyminisztere a „Bátor-
ság Érdemjel” kitüntetésben részesítette, 
kiemelkedő katonai helytállásáért. 

Bősze József nyugállományú alezre-
des, a Gidófalvy Emlékbizottság elnöke 
megemlékező beszédében elmondta: 
„Abban a sötét korszakban e ház lakói 
sem kerülhették el az embertelenséget, 
amikor a nyilasok fegyverrel, az árva-
ház elhagyására kényszerítették őket. 
Gidófalvy Lajos ezredes és KISKA kato-

nái azonnal az árvák megsegítésére si-
ettek, majd a kibontakozó fegyveres harc 
után a gyerekeket a Radetzky-laktanyába 
és a Szív utcai egyik épületbe terelték. 
Méltán vált e hely nemzeti kegyeleti 

hellyé, bízunk abban, hogy az idő vég-
telenségéig fennmarad. Ez a hitünk hat 
át bennünket, mintegy 800 gyermekre 
emlékezve.” 

ERDŐS LÁSZLÓ NY. EZREDES 

Az illegális migráció növekedése miatt tavaly augusztusban határozott a kormány a Készenléti Rendőrség létszámának növelésé-
ről. Elsőként a határvadászok hivatásos állományba vett tagjai tették le az esküt.

k á Ké lé i R dő é lé á á k ö lé éA ill áli i á ió ö k dé i l b h áá

Honvéd kadétképzés indul szeptem-
berben egy budapesti és egy szekszár-
di iskolában. A Honvédelmi Miniszté-
rium (HM) szerint az új képzési forma 
bevezetése „a haza védelmére kész 
felnövő generáció kinevelését” szol-
gálja.

A fi atalság honvédelmi nevelése 
olyan közös cél, melynek érdekében 

a tanároknak, a diákoknak és a kato-
náknak össze kell fogniuk. Az újfajta 
képzés elindítását azzal indokolták, 
hogy szükség van egy kifejezetten a 
honvédség számára hasznos előkép-
zettséget jelentő, középiskolai, érett-
ségit adó képzési formára, a katonai 
pálya iránt érdeklődők és ezáltal a 
tiszti és altiszti utánpótlás létszámának 

növelésére. Az új ágazati szakképzést 
a 2017/2018-as tanévben két helyen 
indítják el: a Szekszárdi Szakképzési 
Centrum Ady Endre Szakképző Iskola 
Kollégiumában, valamint a Budapesti 
Műszaki Szakképzési Centrum Than 
Károly Ökoiskolájának, Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolá-
jában. 

 SZEPTEMBERBEN INDUL A HONVÉD KADÉTKÉPZÉS
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A BEOSZ DAR jogelőd szervezete az 
1987-es haderő átalakításkor, az akkor 
felszámolt MN 7. Gépesített Lövész Had-
osztály alakulatainak helyőrséget adó 
Csongrád, Hódmezővásárhely, Jánoshal-
ma, Kalocsa Kiskunfélegyháza, Kiskőrös, 
Mezőtúr, Szeged, Szentes, korábbi ka-
tonavárosokban működő nyugállományú 
szervezetek összefogásával jött létre, 
Kiskun Egyesületek (KE) néven, melynek 
szervezője Deli József ny. ezredes volt, 
aki később a DAR vezetője is lett.

1990-ben megalakult a BEOSZ, ahol az 
alapítók között találhatjuk a későbbi DAR-
tagokat is, úgymint Jánoshalma, Szentes, 
majd később egyre több, a Szövetséghez 
csatlakozó KE-szervezetet is. A követ-
kező két évben csatlakoztak a KE-hez a 
BEOSZ alapító tagjaként Baja, valamint 
a BEOSZ új tagjaiként Kiskunhalas, Sza-
badszállás, Szentes (második), és Oros-
háza szervezetei. 1997-ben kezdődtek a 
Kiskunfélegyháziak kezdeményezésére 
az évente megrendezett Bajtársi Talál-
kozók (BT), amelyeket mindig valamelyik 
arra jelentkező tagszervezet rendezett 
a KE, majd a DAR vezetőinek támoga-
tásával. 1998-ban kezdődtek, és évente 
ismétlődtek a BEOSZ DAR tagszervezeti 
elnökök egyhetes Továbbképző és Egész-
ségmegőrző Összevonásai (TOKEMÖV), 
amelyek munkával és közösségi pihenés-
sel teltek. 

2000-ben a BEOSZ a tagszervezetek 
irányítása és az együttműködés javítása 
érdekében tagjait négy régióba szervezte, 
ekkor jött létre a Dél-alföldi Régió is. 2002-
től a BEOSZ a közigazgatási rendszert 
alapul véve már hét régióban folytatja 
tevékenységét, a mai napig. A BEOSZ 
DAR az átszervezést követően három me-
gyében: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád 
megyében, változó számú településen, 

változó számú tagszervezettel működött, 
illetve működik most is. Ezt követően 
csatlakoztak a DAR-hoz: Békéscsaba, 
Kalocsa (második), Kecskemét, Kiskun-
halas (második), a BEOSZ-hoz újonnan 
csatlakozó szervezetek, valamint a sze-
gedi rendőrök és az orosházi határőrök 
is. Ebben az időszakban honosodott meg 
a Jánoshalmán évente megrendezésre 
kerülő régió szintű hősök napi megemlé-
kezés. Ugyancsak rendszeressé váltak az 
évente más-más tagszervezetnél tartott 
„Katonaözvegyek”, majd később ezt ki-
bővítve az „Özvegy katonák” találkozói. 
A jogszabályok változása miatt szakmai 
összevonásokat is rendeztünk tagszer-
vezeteink szakmai felelőseinek, katonai 
igazgatási szakértők vezetésével. De 
rendszeresek a honvédelmi, fegyvernemi 
(tüzér, légvédelmi rakéta-tüzér, repülő) és 
szakmai (műszaki, vegyivédelmi), vala-
mint idősek napi és évfordulós megemlé-
kezések is.

2003-tól a Kiskőrösiek indították el a 
„Kistérségi bajtársi találkozókat” (KBT), 
hasonlóan az RBT-hez, együtt a János-
halmán, Kalocsán, Kiskunfélegyházán, 
Kiskunhalason, Szabadszálláson, működő 

tagszervezetekkel, amelyhez később a 
kistérségtől távoli Szegediek is csatlakoz-
tak. Ezek a találkozók jól szolgálták és 
szolgálják a tagszervezetek tevékenysé-
gének, élet- és munka körülményeinek 
kölcsönös megismerését.

A DAR 2006-ban érte el szervezeti mé-
reteinek csúcsát, amikor 14 településen 
20 tagszervezete volt, tagjainak létszáma 
meghaladta a 2000-et, majd néhány évvel 
később sajnálatos módon fogyatkozni 
kezdett a tagszervezetek és a tagság 
száma is.

2007-ben a DAR vezetője Deli Józse-
fet követve, Sinyi Imre ny. ezredes lett, 
akinek a kezdeményezésére összehívtuk 
a BEOSZ DAR közgyűlését, ahol Sinyi 
ny. ezredest a szervezet elnökévé, előd-
jét tiszteletbeli elnökké választottuk meg. 
A közgyűlés alapító okiratot is alkotott, 
melyet a Csongrád Megyei Bíróság önálló 
jogi személyként közhasznú szervezet-
ként nyilvántartásba vett BEOSZ DAR 
elnevezéssel, Szeged székhellyel.

2009-ben a DAR közgyűlése Horváth 
Balázs ny. mk. ezredest választotta elnö-
kének és tiszteletbeli elnökének elődjét, a 
székhelye Szabadszállásra került. Ebben 
az időszakban formálódott meg a szerve-
zet logója, készült el a zászlaja, valamint a 
tagság részére a kitűző.

2012-ben ismét új elnököt választott 
a DAR közgyűlése, a székhelye pedig 
Kalocsára került, vezetési rendszere 
teljesen átalakult. A hét tagú elnökség-
ből az elnök, aki egyben régióvezető is, 
az elnökhelyettes, a titkár, a gazdasági 
vezető alkotta DAR elnökség vezető cso-
portját, akik Kalocsán látják el feladatukat. 
A három alelnök Kecskeméten, Szegeden 
és Orosházán dolgozik, élő kapcsolatban 
a megyei katonai igazgatási szervekkel. 
Az elnökséget két választott tanácsadó és 
egy nőfelelős is segíti. Tevékenységükről 
a háromtagú felügyelő bizottság évente 
beszámol a DAR közgyűlésen. A DAR je-
lenleg 12 településen 14 bejegyzett, 15-50 
éves múlttal rendelkező tagszervezettel, 
összesen 1202 taggal működik, a BEOSZ 
mellett mindenek előtt a települések ön-
kormányzatainak hathatós támogatásával, 
de említésre méltó számos helyi intéz-
mény és vállalkozás támogató közremű-
ködése is, amiért köszönet mindenkinek.

A DAR 2016 szeptemberében, Kalo-
csán tartott „Összevont bajtársi találko-
zót” (ÖBT). Az ÖBT keretében sorra 

A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ – A „DAR”
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A tizenegy évvel ezelőtt Hejce közelé-
ben lezuhant szlovák katonai repülőgép 
tragédiája összeköti a magyar és a szlo-
vák népet – mondta dr. Simicskó István 
honvédelmi miniszter a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei településen tartott meg-
emlékezésen.

A Kassára tartó gép az esti órákban 
zuhant le a Hejce fölé magasodó Borsó-
hegyen. A tragédiában negyvenkettő, a 
koszovói KFOR békemisszióból hazatérő 
katona vesztette életét.

A tragédiáról minden évben megemlé-
keznek Hejcén a szeretteiket elvesztők, 
a katonatársak, a szlovák haderő és a 
Magyar Honvédség vezetői, a mentésben 
egykor részt vevők és a helybéliek.  Dr. 
Simicskó István emlékeztetett, hogy a 

két ország hadserege szövetségesként 
együttműködik számos külföldi misszió-
ban, közös gyakorlatokon és adott eset-
ben a schengeni határok védelmében. 

„Történelmünk és sorsunk közös” – jelen-
tette ki a tárcavezető. 

Peter Gajdos beszédében elmondta: az 
eltelt 11 év nem változtat semmit azon, 
hogy a katonák halála „sebet ejtett” a szlo-
vák hadsereg és a hozzátartozók lelkén, 
akiknek a tragédiával meg kellett birkóz-
niuk. Hozzátette, hogy az ilyen tragédiák 
idején válik igazán fontossá az emberség 
és az empátia. „ A magyar fél évek óta, 
hangsúlyozom, évek óta ápolja ezt az em-
lékhelyet, amely örökös emléket állít hő-
seinknek” – mondta. Kiemelte azt is, hogy 
ezért köszönet illeti a honvédelmi tárcát 
és a hejcei embereket is. A tragédia év-
fordulóján tartott megemlékezésen mások 
mellett jelen volt dr. Benkő Tibor vezérez-
redes, Honvéd Vezérkar főnök és Milan 
Maxim vezérezredes, szlovák vezérkar 
főnök is.                            FOTÓ: RÁCZ TÜNDE

HONVEDELEM.HU

került az évente megrendezendő, im-
máron XX. DAR Régió baráti találkozó 
(RBT) és a XIV. DAR Kistérségi bajtársi 
találkozó (KBT), valamint a Honvéd és 
Rendvédelmi Szervek Bajtársi Egyesüle-
te (HORESZBE) 45. és a Kalocsai Lég-
védelmi Katonák Hagyományőrző Köre 
(KLKHK) 15. évfordulós megemlékezése.

A találkozó első helyszínén a kalocsai 
színházban ünnepi állománygyűlésen 
köszöntöttük az évfordulós tagegyesü-
leteket és a vendégeket, köztük a DAR 
tagegyesületek településeinek polgár-
mestereit, a tagegyesületeket támogató 
intézmények, vállalkozások vezetőit, majd 
bemutatkozott a DAR, a HORESZBE, a 
KLKHK és Kalocsa városa. Az állomány-
gyűlés résztvevőit köszöntötte dr. Ruszin 
Romulusz dandártábonok, Szabó József 
ezredes, Hazuga Károly ny. altábornagy. 
Az ünneplők zászlaira szalagokat kötöt-

tek Kalocsa Város Önkormányzata, szá-
mos támogató katonai és rendvédelmi 
szervezet, a BEOSZ, a HTBKOSZ és a 
REHOSZ, valamint a DAR tagegyesüle-
tek képviselői. Az ünneplő szervezetek 
és arra érdemes tagjai HM, HVK, ÖHP, 
BEOSZ, DAR, HORESZBE és KLKHK 
szintű elismeréseket vehettek át. Az állo-
mánygyűlést követően a „Mezei virágok”, 
kalocsai népviseletbe öltözött népdalköre 
katonanótákat adott elő.

A találkozó második helyszínén a „Ka-
locsa Katonaváros” honvédelmi emlék-
parkban, a Foktői úti laktanya közelében, 
rövid megemlékezést hallhattak a részt-
vevők Kalocsa katonatörténetéről. Majd 
az MH 5. Bocskai István Lövész dandár 
hódmezővásárhelyi zenekara és díszelgői 
közreműködésével, katonai tiszteletadás 
mellett koszorút helyeztek el az emlékmű 
talapzatára a HVKF, a KIKNYPK nevé-

ben, valamint a BEOSZ elnöke. Továbbá 
az MH 15. Légvédelmi Rakéta és jogelőd 
Légvédelmi Tüzérezred emlékkövére 
koszorút helyeztek el a jogutód MH 12. 
Arrabona Légvédelmi Rakétaezred pa-
rancsnoka nevében.

A találkozó harmadik helyszínén a 
közelmúltban felújított Érsekkertben ha-
talmas rendezvény sátorban foglalt helyet 
a közel 200 résztvevő, ahol a Honvéd 
Művészegyüttes Kamarazenekara szó-
rakoztatta a megjelenteket. Pohárkö-
szöntőt mondtak a BEOSZ a REHOSZ 
és a DAR elnökei, valamint a HTBKOSZ 
alelnöke, akik a bajtársiasság jegyében a 
szövetségek és tagegyesületek további 
összefogására szólítottak fel a tagságot 
érdekképviseletének, érdekvédelmének 
megvalósíthatósága céljából.

DR. KOVÁCS GYÖRGY NY. EZREDES

A DAR ELNÖKE 

TRAGÉDIÁRA EMLÉKEZTEK
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CSAK POZITÍVAN!
Az MH Budapesti Nyugállományúak Klub-
ja szervezésében látogatást tettünk a bu-
dapesti Zwack múzeumban. Nagy érdek-
lődés előzte meg a látogatást, 43 tagunk 
jött el a meghirdetett múzeumlátogatásra, 
annak ellenére, hogy az 1700 forintos be-
lépő nem túl baráti ár a nyugdíjasok ré-
szére.   

Megérkezésünk után egy nagyon ked-
ves tárlatvezető, Szakács Brigitta fogadta 
a csoportunkat. Végig kalauzolt bennünket 
a múzeummá alakított emeleti gyártörté-
neti kiállításon. Megtudtuk, hogy Zwack 
József 1840-ben alapította Budapesten 
a gyárat, a mai Bajcsy-Zsilinszky út 10. 
szám alatt, amely 1892-ben költözött a 
jelenlegi Soroksári úti telekre. A tárlóban 
korabeli fotón látható a múzeumi teremben 
a háború előtt palackozó és csomagoló 
részleg üzemelt. Vitrinekben mutatják be 
az alapító dr. Zwack József és a későbbi 
örökösök eredeti fotóit. De itt látható az 

Unicum gyár megalakulásától napjaink 
előállított termékek, érdekes üvegpalackok 
a gömbölyű üvegformák. A vizes ember 
reklámplakátja, amin egy hajótörött örül 
a himbálódzó üvegpalacknak. Ez az Uni-
cum reklám arculatává vált. A történetét 
is megismertük, a plakát az1905-ben 
meghirdetett legcsúnyább férfi  rajzpályázat 
győztese volt. A részvevők a tárlatvezető 
hölgytől megtudták, hogy mi az angyalok 
jussa, számunkra ez a kifejezés újdonság 
volt. A tárlatvezetés során megismertük az 
ital és a család hat generációs történeté-
nek minden fontos eseményét.

Ezt követően lementünk a földszinti 
díszterembe, ahol 20 perces fi lmet nézhet-
tünk meg a Zwack családról és az Unicum 
történetéről. Az Unicumot először Zwack 
doktor, a császár udvari orvosa különbö-
ző gyógynövény kivonatokból készítette 
gyógyszerként II. József Habsburg csá-
szárnak 1790-ben. A császár megkóstol-
va azt így szólt: „Das ist ein Unicum” (ez 

egyedülálló). Innen ered a később össze-
téveszthetetlen gömbölyű üvegbe palac-
kozott gyógynövény ital neve. A fi lmből 
megtudtuk, hogy a II. világháborúban a 
gyár 3 bombatalálatot kapott, amely súlyos 
károkat okozott, majd a németek kivonu-
lásuk előtt felgyújtották. Háború után hely-
reállították, de 1948-ban államosították, a 
család hamis receptet adott át az állam-
nak, ezért a nép ellenségei lettek. A család 
kalandos körülmények között kényszerült 
elhagyni az országot. Olaszországban te-
lepedtek le, ahol az eredeti titkos recept 
alapján kezdték gyártani az Unicumot, 
amelyet külföldön forgalmaztak. 

A gyár életében a rendszerváltás hozott 
fordulatot, 1989-ben (ötödik generációs) 
Zwack Péter visszavásárolta (20 millió 
dollárért) a korábban államosított családi 
tulajdonát és ismét megkezdte az erede-
ti Zwack Unicum gyártását. Az Unicum 
hungarikum, Magyarország nemzeti itala-
ként ismerik. Az Unicumot a világ minden 

LÁTOGATÓBAN AZ UNICUMNÁL
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A honvédelmi és a rendvédelmi feladato-
kat ellátó szervezetek állományának illet-
ményemeléséről tartott sajtótájékoztatót 
a Belügyminisztériumban Vargha Tamás, 
a Honvédelmi Minisztérium parlamenti 
államtitkára, miniszterhelyettes, valamint 
Kontrát Károly, a Belügyminisztérium par-
lamenti államtitkára. 

Vargha Tamás, a honvédelmi tárca par-
lamenti államtitkára elmondta: a magyar 
gazdaság erősödésével a honvédelmi 
költségvetés is növekszik. A kormány 
és a minisztérium által meghirdetett, 
2016-tól 2026-ig tartó honvédelmi és 
haderőfejlesztési program során évente a 
GDP 0,1 százalékával növekszik a védel-
mi költségvetés, amely így tíz év múlva 
meg fogja közelíteni a NATO felé vállalt 2 
százalékos határértéket. 

Vargha Tamás hangsúlyozta: a Magyar 
Honvédségnél az embert tekintik a leg-
főbb értéknek, ezért vezették be a katonai 
életpályamodellt, amelyet folyamatosan 
új elemekkel bővítenek. „A bérfejlesztés 
2015-ben kezdődött, akkor első lépésben 
30 százalékkal emelkedett a katonák ke-
resete. Ez minden évben öt százalékkal 
növekszik, így 2019-re eléri az 50 száza-
lékos illetménybővítést” – mondta Vargha 
Tamás. A miniszterhelyettes kiemelte a le-
génységi állomány bérének idei növelését 
is, amelynek során az érettségivel rendel-
kezők esetében bruttó 166 ezerről bruttó 
220 ezer forintra növelték az alapbért, 
míg az érettségivel nem rendelkező kato-
nák körében az őrvezetők fi zetése bruttó 
190 ezerre, a közkatonáké 180 ezerre, a 

tizedeseké havi 200 ezerre, míg a sza-
kaszvezetőké havi 220 ezer forintra nő a 
munkaerő-piaci pótlék bevezetésével. 

A honvédelmi miniszterhelyettes el-
mondta: az illetményemelések harmadik 
része a több elemből álló béren kívüli jut-
tatás, amelynek 2017-es évi megoldásai-
ról dr. Simicskó István honvédelmi minisz-
ter éppen az elmúlt hetekben állapodott 
meg a három nagy honvédelmi szakszer-
vezettel. „A gondoskodás jegyében szü-
letett meg az egészségkárosodási ellátási 
rendszer is, amely 2017. január 1-jétől lép 
életbe” – folytatta Vargha Tamás. Ezzel 
teljessé vált a 2015-ben elindított katonai 
életpálya rendszere. 

 Az életpálya harmadik pillérével a hon-
védség egy teljes életpályán keresztül, 
egészségi állapottól függetlenül biztosít 
munkát, egzisztenciát az évtizedes szol-
gálati idővel rendelkező katonák számára. 

„Ennek értelmében a Magyar Honvédség 
azokat a katonákat is továbbfoglalkoz-
tatja valamilyen formában, akik szolgá-
lati idejük alatt, önhibájukon kívül válnak 
egészségügyileg alkalmatlanná. Abban az 
esetben, ha ez nem lehetséges, a tárca 
egészségkárosodási járulékot biztosít az 
illetőnek.”

Kontrát Károly, a Belügyminisztérium 
parlamenti államtitkára a sajtótájékoztatón 
kiemelte: a katonák és a rendőrök napról 
napra a magyar emberek biztonságáért 
dolgoznak, így természetes, hogy a kor-
mány mindent megtesz bérnövelésük 
érdekében. Az államtitkár kijelentette, a 
Belügyminisztérium állományába tartozók-
nak is megvalósul 2019-re az 50 százalé-
kos béremelés, ez az összeg a hivatásos 
állomány mintegy hatvanezer tagját érinti. 

FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ

HONVÉDELEM.HU

TOVÁBB NŐ A KATONÁK ÉS A RENDŐRÖK BÉRE

részébe exportálják. A receptje hétpecsé-
tes családi titok, több hónapon keresztül 
tölgyfahordóban érlelik.

A fi lmvetítés után átmentünk a régi 
lepárló épületébe, ahol bemutatták az 
Unicum előállításának technológiáját és a 
hozzá szükséges 40 féle gyógynövényt. 
Az épület alatt található a kétszintű pince, 
ahol érlelik, szűrik és tárolják a kész Uni-
cumot. Ötszáz hatalmas tölgyfa hordó kö-
zött mentünk és a tárlatvezető hölgy me-
sélt a pince történetéről. Elmondta, hogy 
a háborúban a németek megitták az itt ha-
gyott likőröket, majd jöttek az oroszok, akik 
elvitték az üres hordókat és pontonhidakat 
építettek a tölgyfa anyagból. Csak egy ha-
talmas, több ezer literes hordót hagytak 
a helyén, mert nem tudták megmozdítani 
(ami még ma is használatban van,1937-

ben készült, darabonként szállították le 
és itt állították össze). A bemutató végén 
a pincében hordóból csapolt Unicum és 
Unicum Szilva kóstolót kaptunk. Ezek a 
likőrök sokkal ízesebbek, aromásabbak 
voltak, mint a kereskedelemben kapha-
tók, megtudtuk az okát is, a hordókban 
az italokat még szűrés előtt tárolják. Így 
még több gyógynövény szárazanyagot 
tartalmaznak. A látogatóknak egyöntetű 
véleménye szerint szűretlenül sokkal fi -
nomabb, zamatosabb, mint szűrés után. 
A pincéből gyalog mentünk fel a földszint-
re, voltak, akik már itt érezték az alkohol 
hatását. Talán azok, akik repetáztak, vagy 
akik besegítettek a szomszédjuknak a má-
sodik pohár leküzdésében. 

A tárlatvezetőnk a pincéből felérve, a 
lepárló épület bejárata fölött egy nagyon 

érdekes és ritka domborművet mutatott, a 
Zwack család eredeti címerét.

Befejezésként a mintaboltban nemcsak 
valamennyi, a Zwack által gyártott és for-
galmazott italt vásárolhattuk meg, hanem 
pólókat, bögréket, posztereket és egyéb 
emléktárgyakat is. Itt olvasható az a jel-
mondat, hogy UNICUM csak pozitívan!

A Zwack múzeum látogatása alatt a fi a-
tal tárlatvezetőnk minden szavát élveztük, 
mert korát meghazudtolóan nagyon felké-
szült, érthetően, kellő hangerővel adta át 
az Unicum és a Zwack család történetét. 

A távolmaratottaknak javaslom, hogy 
szenteljen 2 órát a múzeum meglátoga-
tására, mert a magyar ipartörténelem ki-
emelkedő értékével gazdagodhatnak.  

SOÓS TAMÁS NY. ALEZREDES

HÍRADÓ TAGOZAT ELNÖKE
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Bolyai János születésének 214. évfordu-
lójára közös rendezvénnyel emlékezett 
meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
(NKE HHK), valamint a Zrínyi-Bólyai 
Nyugállományúak Klubja.

Az NKE Hungária körúti campusán 
rendezett ünnepségen a nyugállományú 
katonák mellett a HHK és az MH Ludo-
vika Zászlóalj képviselői koszorút he-
lyeztek el a campuson található Zrínyi és 
Bólyai szobroknál. A rendezvény ezt kö-
vetően a díszteremben folytatódott, ahol 
dr. Szászi Gábor alezredes tartott elő-
adást az egyetem és a kar működéséről. 
A Katonai Logisztikai Intézet igazgatóhe-
lyettese elmondta: amíg a 80-as évek-
ben még négy helyen – Szentendrén, 
Szolnokon, a Népligetben és a Hungária 
körúton – folyt felsőfokú katonai képzés, 
addig 2012-től csak a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem berkein belül valósul 
meg. Elhangzott, hogy a Hadtudományi 
és Honvédtisztképző Kar várhatóan né-
hány éven belül a Hungária körútról a 
Ludovika Campusra költözik majd. „Azóta 
jelentős változások történtek a Magyar 
Honvédségben is, az akkori 150 ezres 

létszám nagyon lecsökkent, amihez a 
honvéd tisztképzésnek is igazodnia kel-
lett” – fogalmazott Szászi Gábor. 

A rendezvényen a jelenlévők megte-
kinthették a „Híres katonák bélyegeken” 
kiállítást, illetve zenés műsorral is ked-
veskedtek nekik a szervezők. 

FOTÓ: UNI-NKE.HU; HONVEDELEM.HU

BOLYAIRA EMLÉKEZTEK AZ EGYKORI HALLGATÓK

A magyar kultúra napján, a Stefánia-
palotában rendezett ünnepségen, a 
megemlékezés kiemelt gondolata Babits 

Mihály szavai voltak: „Ápoljuk és őrizzük, 
gazdagítsuk és utódainknak adjuk tovább 
nemzeti létezésünk virágait, a magyar-

MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
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ság színét, a magyarság kincsét, a 
magyar kultúrát”. Az  emlékezés al-
kalmával nyitották meg a „Férfi tánc” 
című fotókiállítást. Az ünnepségen 
honvédelmi miniszteri, vezérkar fő-
nöki, és a társadalmi szervezetek 
által alapított elismeréseket adtak 
át.  Honvédelmi miniszteri elisme-
résben részesült többek között,  a 
Balassi Bálint Bajtársi Egyesület 
kórusának tagja, az ismert magyar 
nóta énekes, Gyulai Erzsike is. Az 
eseményt a Magyar Táncegyüttes 
Kalotaszeg című darabjának bemu-
tatója zárta.
                                                                                

KISÉRI-NAGY FERENC

Cegléden, a Református Nagytemplom-
ban, a magyar kultúra napja alkalmából, 
sok százan szavalták együtt Jordán 
Tamás Kossuth-díjas színművésszel a 
Himnuszt, a „Nemzet együtt szaval” prog-
ram keretében. Ez volt ebben az évben 
e jeles nap központi rendezvénye, ami 
a televízió és internetes csatornák útján 
határainkon túlra is eljutott.

Az ünnepség a Dózsa György Honvéd 
Nyugdíjas Egyesület életében is megha-
tározó volt, mivel itt adta át Takáts László 
polgármester a „Cegléd Város Kultú-
rájáért Díj” elismeréseket, okleveleket. 
A képviselő testület döntése alapján a 
három elismerésből kettőt egyesületünk 
két  tagja, Békés Mihály ny. alezredes és 
Fábri Attila ny. őrnagy vehetett át. 

-kovács-

ELISMERÉSEK CEGLÉDEN
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Szokatlan témájú helytörténeti munkával 
járult hozzá egy ma már feledésbe me-
rült, ám a maga korában megdöbbentő 
és botrányos eset hátterének, történé-
seinek tisztázásához Nacsa Ferenc, a 
Tapolca és környéke Honvéd Bajtársi 
Egyesület elnöke.   A közelmúltban el-
készült kortörténeti dokumentum, (amely 
egy korábban sok szempontból homályos 
történet tisztázását  szolgálja),  a Wass 
Albert  Könyvtár és Múzeum helytörténeti 
gyűjteményét  gazdagítja 2016 decem-
berétől.

Tapolca és laktanyái hosszú év-
tizedekig jelentős szerepet töltöttek 
be hazánk honvédelmi rendszerében.  
A közel  három és fél évtizedig tartó Ká-
dár-korszaknak azonban bealkonyult, s a 
sorkatonaság megszűnése után néhány 
évvel, politikai, illetve katonapolitikai 
döntések következményeként, a tapolcai 
laktanyák is elvesztették szerepüket és 
kiüresedtek.

„A Göcsej Expressz halála, fekete 
vonattá vált a Göcsej Expressz Tapol-
cán” című helytörténeti jegyzet, egy 
korszak végének utolsó hónapjaiba, 
pontosabban 1990 nyarára repíti visz-
sza az olvasót. Nacsa Ferenc nyugal-
mazott törzszászlós, egyesületi elnök, 
így ajánlja művét az olvasóknak: Tanúja 
és részese voltam a dokumentumban 
feldolgozott  események sorozatának. 
A történet 1990. július 30-án játszódik, 
a hivatalos rendszerváltás után tíz hó-
nappal, amikor a demokráciát tanulták, 

a szabadságjogokat kötelezettség nélkül 
gyakorolták, és senki nem tudhatta azt, 
hogy a törvények hogyan és miként ala-
kulnak a jövőben.  A történet szereplői, 
a Magyar Honvédség egyes alakulatai, 
hivatásos és sorkatonák, bizonytalan 
rendőrök, ijedt vasutas alkalmazottak, 
és megrettent utasok voltak. Olyan ese-
mények láncreakciója következett be, 
amit a tapasztaltabb alegységparancs-
nokok előre feltételeztek, s ők a várható 
eseményekre fi gyelmeztették az egység-
parancsnokokat is. A katonai vezetés 
valós félelme, olyan helyzetet teremtett, 
amely jól tükrözi az akkoriban kialakuló 
társadalmi helyzetet is. Egy társadalmi 
érzékenységet érintő politikai és szoci-
ális döntés, a kialakult katonai tradíci-
ók, és íratlan szabályok fi gyelmen kívül 
hagyása olyan lavinát indított el, amely 
„fekete vonattá” változtatta a Balaton 
északi partján is közlekedő, Budapest – 
Zalaegerszeg útvonalon haladó Göcsej 

Expresszt. A katonai terminológia sze-
rint, a „garázdaság és rongálás” kivizs-
gálása során a bizottsági jegyzőkönyvek 
óvatos és szakszerű megfogalmazások-
kal éltek. E „helytörténeti jegyzet” azt a 
tényt hivatott helyretenni, hogy tapolcai 
katonák valójában a garázdaság meg-
szüntetésében és a rend helyreállításá-
ban vettek részt, nem pedig előidézték, 
illetve megvalósították azokat – állítja 
írásában Nacsa Ferenc, nyugalmazott 
törzszászlós, a Tapolcai Honvéd Bajtársi 
Egyesület elnöke. Dr. Décsey Sándor a 
Wass Albert Könyvtár és Múzeum igaz-
gatója érdeklődésünkre elmondta, hogy 
örömmel vették és  illesztették be Nacsa 
Ferenc munkáját a könyvtár helytörté-
neti gyűjteménybe, hiszen az intézmény 
egyik nagyon fontos feladata, hogy a 
város múltjának lehető legtöbb emlékét 
megőrizze, s azt a későbbi kutatások, 
kutatók számára hozzáférhetővé tegye.

TÖREKY LÁSZLÓ

S

Elfeledett történet, dühös katonákkal, szétvert 
szerelvénnyel
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Elismerések Miskolcon

A Petőfi  Sándor Bajtársi Egyesület 
szervezésében Kiskunfélegyházán ün-
nepi koszorúzások keretében emlékez-
tek meg a doni harcok eseményeiről és 
tiszteletüket fejezték ki az elesett ka-
tonák emléke előtt. A városi sportcsar-
noknál lévő doni hősök emlékoszlopnál 
a szervezők nevében Deli József ny. 
ezredes köszöntötte a város, a katonai 
és rendvédelmi szervezetek jelenlévő 
képviselőit, a BEOSZ elnökét és nem 
utolsó sorban megjelent érdeklődőket, 
klubtagokat és diákokat. Köszöntőjé-
ben a BEOSZ elnöke Hazuga Károly 
ny. altábornagy idézte fel a 74 évvel 
ezelőtti doni harcokat és a városhoz 
kötődő Magyar Királyi 7. Zrínyi Miklós 
gyalogezred III. zászlóalja katonáinak 
áldozatos küzdelmét. Kiemelte, hogy 
az emlékezés olyan katonáknak hősök-
nek szól, akik példát mutattak hazafi -
ságból, bajtársiasságból, hősiességből. 
A megemlékezés az „öreg” laktanya 

falán elhelyezett emléktáblánál folyta-
tódott, majd a résztvevők közösen fel-
keresték a felső-temetőben lévő hősök 
emlékművét és itt mécsesek gyújtásá-
val emlékeztek meg a városhoz kötődő 
elhunyt katonákra és mindazokra, akik 
a doni harcok során hősies küzdelem-
ben vesztették életüket. A rendezők 
munkáját dicséri a jól szervezett méltó 
megemlékezés, melynek során a janu-

ári időjárás csekély ízelítőt adott abból 
a hidegből melyet a katonák átélhettek. 
A megemlékezés rendezői  azonban 
számunkra ezt is igyekeztek kedves 
gesztussal feloldani és két esemény 
között meleg teával kedveskedtek a 
jelenlévőknek. 

SZTANÓ ZSUZSANNA 
NY. ŐRNAGY 

ALELNÖK 

Kiskunfélegyházi megemlékezés 

A Miskolci Helyőrségi Hagyományőrző 
Egyesületben köszöntötték a legidősebb 
tagokat, hiszen klubunk tagságának átlag-
életkora 76 év. Ha utána számolunk, akkor 
a hivatásos állományúak és a HM köz-
alkalmazottak 50 éves koruk környékén, 
1990-ben, a légvédelmi tüzérezred és köz-
vetlen alakulatai megszüntetésekor mentek 
nyugdíjba. Vendégeinket, Szombati Emese 
mk. őrnagy asszonyt, a 4. sz. Katonai Igaz-

gatási és Érdekvédelmi Iroda vezetőjét, 
Fekete Eszter úrhölgyet, a Hívásfogadó 
Központ mb. osztályvezető helyettesét és 
tagjainkat Fekete Dénes elnök köszön-
tötte. Az őrnagy asszony a HM nevében 
köszönte meg az egykori ht. és ka. állo-
mány fáradságos munkáját és kívánt nekik 
még hosszú nyugdíjas éveket erőben és 
egészségben. Nem jött üres kézzel, három 
tagunkat oklevél és ajándékcsomag elis-

merésben részesítette: Lászlófalvi Jánost 
(szül. 1926), legidősebb klubtagunkat, 
Fazekas Józsefet, legrégebbi klubtagunkat 
(1985-től), illetve Czél Ferencné úrhölgyet. 

A klub vezetősége 10 főnek a Miskolc-ta-
polcai barlangfürdőbe szóló belépőt, illetve 
10 főnek két ezer forintos COOP vásárlási 
utalványt adományozott. A rendezvény 
szerény fogadással zárult.

FOTÓ: LORGER KÁROLY, SZÖVEG: FEKETE DÉNES
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A „PÁSZTORPISTA” 80 ÉVES

Nem évfordulóra jött össze a Helyőrségi Nyugállományúak Klub-
ja Gyöngyösön, mégis a tagság nyolcvan százaléka megjelent. 
Az éves beszámolón túl, teljes tisztújításra is sor került. Jelen 
volt Fekete István ny. ezredes, a BEOSZ Észak-magyarországi 
Régió vezetője, Holló István őrnagy, az egri Katonai Igazgatási 
és Érdekvédelmi Iroda vezetője, Hiesz György, Gyöngyös város 
polgármestere. 

A beszámoló kitért a legutóbbi tisztújítás óta eltelt időszakra is. 
A választmány összességében jó eredményekről adott számot. 
A beszámoló hosszabban foglalkozott az idősödő korosztállyal. 
A tagság átlag életkora 73 és fél év. Van 57 éves BM járadékos 
és a három legidősebb tagunk ebben az évben tölti be a 88. 
életévét. Ők mindhárman aktív tagjai a közösségnek. 80 éves 
vagy idősebb 23 fő. Nem könnyű ilyen életkori szóródás mellett 
programot adni. Klubunk a rendszerváltást követően nyitott a 
nem katonai kötődésű személyek irányába is. A tagsági viszony 
feltételeként szabtuk meg az alapszabályunkban a honvédelem, 
a katonai hagyományok tiszteletét, megőrzését. Ennek tudható 
be, hogy számos olyan rendezvényt honosítottunk meg a város-
ban, amelyeken a civil szervezetek is egyre nagyobb létszámban 
vesznek részt. Ilyen többek között megemlékezés a doni kataszt-

rófáról, a honvédelem napjáról, de a’48-as honvéd sírok látogatá-
sa, a BEOSZ Észak-magyarországi Regionális napja, amelyeken 
iskolák, intézmények is képviseltették magukat.

A tisztújítás keretében két tagunk, Prezenszki Lászlóné és 
Somogyi Tibor főtörzszászlós több évtizedes munka után kérte 
választmányi tagságból történő felmentését. Tevékenységüket 
méltatva, gravírozott emléktárggyal köszöntük meg eddigi mun-
kájukat, és továbbra is várjuk őket a programjainkra. 

Fekete ezredes szólt a BEOSZ előtt álló feladatokról, majd 
elismerő oklevéllel és emlékplakettel jutalmazta a klub elnökét.

A tisztújítás a jelölőbizottság jó előkészítő munkája eredmé-
nyeként a tervezett személyek megválasztásával zajlott.

ENGELLEITER ZOLTÁN, RÉGI-ÚJ ELNÖK

NYITÁS A CIVILEK FELÉ 

A helyőrségi klub nagytermében tartotta 
éves beszámoló közgyűlését a Noszlopy 
Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klub-
ja. A rendezvényen részt vettek: Dér 
Tamás, Kaposvár Megyei Jogú Város 
alpolgármestere, Gavlik Péter mk. ezre-
des, az MH 64. Boconádi Szabó József 
logisztikai ezred, Horváth Jenő őrnagy, 
az MH Katonai Igazgatási és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság 4. sz. To-
borzó és Érdekvédelmi központ, valamint 
Lóki Ferenc mk. őrnagy,  az MH 54. 
légtérellenőrző ezred 12. radar század 
(Juta) parancsnokai. Elfogadták a meg-
hívást a korábbi helyőrség- és megyei 
hadkiegészítő parancsnokok, valamint az 
együttműködő civil szervezetek vezetői. 

A közgyűlés határozatképes volt.  Pető 
László ny. alezredes beszámolt az egye-
sület 2016-ban végzett tevékenységé-
ről. A beszámoló kiemelten foglalkozott 
a határon szolgálatot teljesítő kaposvári 
honvédek elismerésre méltó helytállásá-
val. Kérte a jelenlevő parancsnokokat, 
hogy adják át az egyesület köszönetét 
beosztottjaik részére. Az elmúlt év leg-
jelentősebb eseményeként értékelte azt 
a kaposvári Noszlopy Gáspár Közgaz-
dasági Szakközép iskolával kialakított jó 
kapcsolatot, aminek eredményeként az 

egyesület március 15-én iskolazászlót 
adományozott az oktatási intézmény ré-
szére.

Az elnöki beszámoló után került sor 
a Pénzügyi és az Ellenőrző Bizottság 
beszámolójára. Az „Összefogás” alapít-
vány kuratóriumának elnöke tájékoztatta 
a tagságot az alapítvány helyzetéről és 
további sorsáról.

A közgyűlés határozatot hozott a 2017. 
évi tagdíjról és programról. A tagság 
örömmel fogadta az emberi erőforrások 
miniszterétől kapott e lismerő oklevelet.

A közgyűlés hivatalos részének befe-
jezése után a vendégek és az egyesület 
tagsága 80. születésnapja alkalmából 
köszöntötte Pásztor István nyugállomá-
nyú ezredest, a klub korábbi elnökét. Az 
ajándékok átadása során a város alpol-
gármestere kiemelte Pásztor Istvánnak a 
város érdekében több évtizeden keresz-
tül végzett elismerésre méltó munkáját. 
Mindenki további boldogságban eltöltött 
szép éveket és jó egészséget kívánt ré-
szére. Pető László ny. alezredes

ELNÖK
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Közgyűlés  a  Marcali Bajtársi Egyesületnél

A Marcali Bajtársi Egye-
sület megtartotta hagyo-
mányos évi közgyűlését 
a Civil Szervezetek Há-
zában. A közgyűlést  meg-
tisztelte  jelenlétével dr.  
Sütő László,  Marcali város 
polgármestere, és Mé-
száros  Károly  őrnagy,  a 
kaposvári  Toborzó  és  Ér-
dekvédelmi  Központ  mun-
katársa.

A napirendi pontok  kö-
zött  szerepelt  az elnökség 

beszámolója az elmúlt év munkájáról, 
az egyesület  gazdálkodásáról, anyagi, 
pénzügyi helyzetéről, valamint  az  ellen-
őrző  bizottság  jelentése.

A  közgyűlés megkezdése előtt meg-
emlékeztünk az elmúlt évben elhunyt  
bajtársainkról.  Ezután Szentes István 
elnök  ismertette   az  elnökség  be-
számolóját  a  2016.  évi  munkáról,  a  
végrehajtott   feladatokról,  a  progra-
mokról, majd Samu Zoltán részletesen  
elemezte  a  Bajtársi  Dalárda  munkáját. 
A  következő  felszólalóként Hajdú  Lász-
ló értékelte az egyesület gazdálkodását, 
és a pénzügyi  helyzetét. Bartsch Zoltán   
az  ellenőrző  bizottság elnöke beszámolt  

az   elmúlt  évi  ellenőr-
zésekről, az egyesület  
okmányolási  rendjéről.

A  hozzászólások után 
mindhárom dokumentumot  
egyhangúlag fogadta el a  
tagság.

A szünet után Gombos 
János vázolta az  egyesü-
let 2017. évi  munkatervét,  
majd  Hajdú László az éves 
pénzügyi  tervet. A két ez 
évi tervezetet szintén  egy-
hangúlag fogadta el a köz-
gyűlés.                     

 -KŐRÖSI-

A Marcali Bajtársi Egye
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A Lenti Fegyveres Erők és Testületek 
Nyugállományúak Klubja megtartotta 
évzáró közgyűlését a Lenti Városi Mű-
velődési Központ Zrínyi termében. Barta 
Ödön elnök, nagy lelkesedéssel tartotta 
meg éves beszámolóját a klub 2016. évi 
életéről, eseményeiről. A pénzügyi és fel-
ügyelő bizottsági beszámolók után azon-
ban az elnök szomorú tényként állapítot-
ta meg, hogy hajlott kora következtében, 
valamint számos súlyos betegsége miatt, 
amelyek már évek óta nehezítik veze-
tői munkáját, elérkezettnek látja az időt, 
hogy végérvényesen átadja az elnöki te-
endőket az arra jelentkező és a tagság 
bizalmát élvező bajtársának. A jelenlévők 
közül azonban idős korukra való tekintet-
tel senki nem vállalta fel a klub további 
működésének irányítását. Ekkor kért szót 
Horváth László, Lenti város polgármeste-
re – aki mellesleg sorkatonai idejét a lenti 
laktanyában töltötte – hozzászólásában 
hangsúlyozta, hogy kiemelkedően jó a 

helyi önkormány-
zat és a klub kap-
csolata, Lenti min-
dig számíthatott a 
katonákra. 

Mindenki előtt 
ismert, hogy a 
közösség a város 
egyik legnagyobb 
létszámú és legis-
mertebb civil szer-
vezete. A bajtársi 
közösség példát 
mutatott a ma-
gyar katonai ha-
gyományok ápolásában, a honvédelem 
ügyében, a bajtársiasságban, a közösség 
összefogásában. Ezek a tettek olyan po-
zitív társadalmi értékek, hogy a jövőben 
is az önkormányzat minden erkölcsi és 
anyagi segítséget megad a közösségnek, 
mivel köztudomású, hogy a helyi katonai 
alakulat évekkel ezelőtt megszűnt. 

A jelenlévő tagság jó érzéssel, nagy 
örömmel fogadta a gondjaik megoldására 
tett polgármesteri javaslatot, amelyet kö-
szönettel elfogadtak, mi több, Barta Ödön 
– nem hivatalosan ugyan –, továbbra is 
vállalta a közösség összefogását.

LADISZLAJDESZ LÁSZLÓ NY. ŐRNAGY

Példás támogatás
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A Győri Fegyveres Erők és Testületek 
Nyugállományú klubja megtartotta beszá-
moló közgyűlését. Tagságunk több mint 
kétharmada jelen volt. Megtisztelte köz-
gyűlésünket városunk vezetésének kép-
viselője, az MH12. Arrabona Légvédelmi 
Rakéta Ezred parancsnoksága, városunk 
rendőrkapitánya, a „KIEG” képviselője, a 
megyei és városi nyugdíjas egyesületek 
elnökei, valamint több városi nyugdíjas 
klub vezetője. 

Kiss Géza ny. pv. ezredes először az 
elmúlt év munkájáról számolt be, majd a 
2017. évi munkatervet ismertette. Köz-
gyűlésünk elfogadta a 2016 évi mérleget 
és az idei költségvetést. Klubunk tagjai 
közül többen elismerésben részesültek 
közösségünk érdekében végzett mun-
kájukért. Győr város rendőrkapitánya 5 
főnek Szent György Emlékplakettet, a 
„KIEG” 4 főnek oklevelet, az Arrabona 
Városi Nyugdíjas Egyesület 3 főnek 
könyvjutalmat adott át.

Csizmadia István festőművész két 
klubtagunknak, festményeit bemutató 
albumot ajándékozott. Klubunk 4 főnek 
ajándéktárggyal köszönte meg munká-
ját. Közgyűlésünk kezdetekor Marcsa 

György ny. őrnagy, befejezésekor Markó 
László ny. őrnagy szavalattal színesítette 
esténket.

SZŐKE ISTVÁNNÉ KLUB TITKÁR

FOTO: KRIVANEK TIBOR

Számos meghívott vendégünkkel közö-
sen, jubileumi közgyűlésen ünnepeltük 
a Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd 
megalakulásának 15. évfordulóját. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy szinte minden 
meghívottunk elfogadta meghívásun-
kat, s megtisztelte jelenlétével szerény 
ünnepségünket. Közgyűlésünkön kö-
szönthettük Szűcs Pál ezredest, az MH 
Összhaderőnemi Parancsnokság (MH 
ÖHP) Légierő Haderőnem megbízott 
főnökét, Vanyur Tibor ezredest, az MH 
Katonai Igazgatási és Központi Nyil-
vántartó Parancsnokság (MH KIKNYP) 
parancsnokát, Vilner Péter ny. ezredest, 
a Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetsége (BEOSZ) alelnökét, dr. Honfi  
Attila ny. ezredest, a Bajtársi Egyesüle-
tek Országos Szövetsége idősügyi ügy-
vivőjét, Molnár Eszter őrnagy asszonyt, 
az MH Katonai Igazgatási és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság 3. Katonai 
Igazgatási Központ (Székesfehérvár) ér-
dekvédelmi főtisztjét, Berdó Gábor nyug-
állományú századost, a BEOSZ Közép-
dunántúli Régió régióvezetőjét, Novák 
Kovács Zsoltot, városunk alpolgármes-
terét, a Sárbogárdi Múzeum Egyesület 

elnökét, Fodor Jánost, a Mozdulj a Vá-
rosért Egyesület elnökét, Horváth Ferenc 
nyugállományú rendőr alezredest, a 
Sárbogárdi Nyugdíjas Rendőr Egyesület 
elnökét, Horváth Istvánt, a Sárbogárdi 
Kulturális Egyesület elnökét, a művelődé-
si ház vezetőjét, valamint a Városi Nyug-
díjasklub képviselőit.

Bár ünnepi hangulatban, de a hétköz-
napi feladatok részét képező éves beszá-
moló közgyűléssel kezdtünk, melyen a 
vezetőség beszámolt az egyesület előző 
évi tevékenységéről, terveink megvaló-
sulásáról, az egyesület gazdálkodásáról. 

Miután a közgyűlés a beszámolókat elfo-
gadta, döntöttünk a 2017. évi terveinkről, 
annak pénzügyi hátteréről. A BEOSZ 
közgyűlés küldötte megválasztását köve-
tően az ünneplésé lett a főszerep. 

Elsőként egy rövid „önéletrajzban” 
tekinthettünk vissza az elmúlt tizenöt év 
eseményeire. Vendégeink sem jöttek 
üres kézzel. A történeti visszatekintést 
követően az MH KIKNYP képviselője 
olvasta fel a Honvéd Vezérkar főnöké-
nek köszöntő levelét, majd adta át em-
léklapját. Az MH ÖHP parancsnoka által 
adományozott emléklapokat Szűcs Pál 

JUBILEUMI KÖZGYŰLÉS

A GYŐRIEK IS ELSZÁMOLTAK



Január végén tartotta a Határőr Nyug-
díjasok Soproni Egyesülete az éves be-
számoló k özgyűlését. Mihályi Ervin ny. 
hőr. mk. alezredes, az egyesület elnöke 
részletesen beszámolt a 2016. évi tevé-
kenységükről és a pénzügyi helyzetről, 
majd előterjesztette a 2017. éves költség-
vetési tervet és az egyesület programját. 
Külön kiemelte, hogy a betervezett ren-
dezvényeken az egyesület tagjai minden 
esetben nagy létszámban jelentek meg 
és folyamatosan aktívan segítették az 
elnökség munkáját. Köszönetet mondott 
Sopron Megyei Jogú Város Polgármeste-
ri Hivatalának és a BEOSZ elnökének az 
anyagi és erkölcsi támogatásért, a város 

rendőrkapitányának pedig a természet-
beni segítségért, amelyek együttesen 
színvonalas, felejthetetlen hangulatú 
rendezvények megvalósítását tették le-

hetővé. A közgyűlés a beszámolót és az 
előterjesztéseket elfogadta.

VINCZE ISTVÁN

ezredes adta át. Átlagon felüli közössé-
gi munkája elismeréseként emléklapot 
vehetett át: Farkas István, Gyurka Tibor, 
Kakas József, Banda Lajos és Révész 
Csaba.  Az MH KIKNYP parancsnoka 
egy nagyon szép plakettel köszönte meg 
az érdekvédelemben nyújtott segítsé-
günket. A BEOSZ alelnöke a szervezet 
emléklapját és plakettjét adta át egyesü-
letünknek. Gál Sándorné BEOSZ emlék-
lapot és könyvet vehetett át. Ugyancsak 
emléklapot adományozott egyesületünk-
nek a BEOSZ KDR régióvezetője. Ked-
ves meglepetés volt a Horváth Ferenc 
ny. r. alezredes, a Sárbogárdi Nyugdíjas 

Rendőr Egyesület elnöke által adomá-
nyozott emléklap. Az egyesület vezető-
sége, februári előadásra szóló színház-
jeggyel köszönte meg Kozula Ferencné, 
Szente Ferenc, Varga Imréné és Gróf 
Ferenc munkáját. A rendezvény előkészí-
tése során a vezetőség úgy döntött, hogy 
mind a vendégek, mind a tagok számára 
egy erre az alkalomra készített égetett 
agyag plakett átadásával teszi emléke-
zetessé a rendezvényt. A plakettek a 
sáregresi fazekas műhelyben készültek.

Vendégeink az elismerések átadása 
során méltatták a klub tevékenységét. 
Vilner Péter és dr. Honfi  Attila ny. ezre-

deseket személyes élmények kötik Sár-
bogárdhoz. A katonai főiskola elvégzése 
után mindketten itt kezdték tiszti pályáju-
kat. Beszédükben röviden megosztották 
a jelenlevőkkel a korabeli Sárbogárddal 
kapcsolatos emlékeiket.

Az elismerések átadását és a köszön-
tőket követően a magyar kultúra napja 
tiszteletére a Himnuszt hallgattuk meg 
felvételről Sinkovits Imre előadásában, 
majd Tieger Tímea és Krezinger Tibor 
szó rakoztatták a jubileumi közgyűlés 
résztvevőit.

GÁL SÁNDOR

HBE SÁRBOGÁRD ELNÖKE

Felejthetetlen év

A Gábor Áron Nyugállományúak Klub-
ja (Várpalota) megtartotta évértékelő 

közgyűlését. A beszámolót követően 
elfogadták a 2017. évre tervezett prog-

ramjaikat és az ezekhez rendelt pénz-
eszközöket. Különböző szintű elisme-
réseket adtak át, majd megválasztották 
az új vezetőséget és elfogadták az alap-
szabály módosítását. A rendezvényen a 
város alpolgármestere, Katona Csaba, 
a Honvédelmi Minisztérium Társadal-
mi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály 
osztályvezetője, Hornyák Erika alezre-
des asszony, az MH Bakony Harckikép-
ző Központ parancsnoka, Vokla János 
ezredes vettek részt. A BEOSZ-t Esküdt 
Lajos ny. ezredes képviselte, de jelen 
volt a Közép-dunántúli Régió vezetője, 
Berdó Gábor Károly ny. százados, vitéz 
Horváth Csaba a Vitézi Rend országos 
törzskapitánya, Soós Gyula őrnagy, a 
veszprémi érdekvédelmi iroda vezetője 
és Hajnal István ny. vezérőrnagy, a klub 
tiszteletbeli tagja is.    

ESKÜDT LAJOS NY. EZREDES

 ELNÖKHELYETTES

Jó hangulatban
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A Szabolcsi Honvéd Műszaki Hagyo-
mányőrző Bajtársi Egyesület Nyíregy-
házán tartotta a 2016. évi beszámoló 
közgyűlését. A rendezvényen részt 
vett Hazuga Károly ny. altábornagy, a 
BEOSZ elnöke, az Észak-alföldi Régi-
óhoz tartozó társ szervezetek elnökei, 
Nagy Ferenc őrnagy az MH 5. Bocskai 
István Lövészdandár képviseletében, 
valamint Bodnár Gáspár a FETIVIZIG 
igazgatója és közvetlen munkatársai. 
Az elnöki köszöntő után meghallgattuk 
az „Üzenet a Magyarokhoz” című verset 
Tóth Attiláné előadásában.

Ezt követően az elnökség alapos 
beszámolója következett az elvégzett 
tevékenységekről, kiemelve a katonai 
emlékek, hagyományok ápolását. Szak-
mai nap keretében az egyesületünk 
megismerte a Szamos–Krasznaközi ár-
védelmi területet. A beszámoló kitért az 
MH 5. Bocskai István Lövészdandár, a 
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
és a Nyír Márvány Kft. nem pénzbeli 

segítségére.  A nyertes, de várólistára 
került pályázatok ellenére az egyesület 
több mint egymillió forint bevételt ért el, 
amely biztosította a közhasznú munkák 
végrehajtását. A 2017. évre beadott két 
pályázathoz az önerő rendelkezésre áll.

A beszámolót, valamint a 2017. évi 
munka és pénzügyi tervet a levezető 
elnök közreműködésével a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta. Így az elnökség 
2017. évi munkájához a pénzeszköz 
biztosított. A beszámolót követően a 
FETIVIZIG-gel 2002-ben kötött együtt-
működési megállapodás megújítására 
és hivatalos aláírására került sor. Az 
együttműködés kiemelten az ár- és bel-
vízvédelmi, valamint a műszaki beavat-
kozásokkal járó feladatok végzésére ter-
jed ki. A megállapodást Bodnár Gáspár 
igazgató és Kovács József elnök írták 
alá. 

Az évértékelő rendezvényen nagy 
megtiszteltetésben volt részünk, amikor 
a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgató-

ság nevében Bodnár Gáspár igazgató 
csapatzászlót adományozott az egye-
sületünknek. Az átadás során elmondta, 
hogy a zászló nemcsak az egyesület és 
Vízügyi Igazgatóság jó kapcsolatának 
elismerése, hanem a honvédség és a 
vízügyé is. Kovács József elnök megkö-
szönte az adományozott zászlót és ígé-
retet tett, hogy az egyesület rendezvé-
nyein mindig ott lesz és hirdeti a közös 
munkát. Hazuga Károly ny. altábornagy 
a BEOSZ elnöke, a zászlóadományozás 
alkalmából emléklapot és BEOSZ zász-
lószalagot adott át. Köszönetét fejezte ki 
a katonai hagyományok ápolása, a civil 
szervezetekkel történő példás kapcso-
lattartás és a közösség összetartozása 
érdekében végzett kiemelkedő tevé-
kenységünk elismeréseként. Az átadott 
egyesületi zászlóra a BEOSZ Észak-al-
földi Régióba tartozó egyesületi elnökök 
zászlószalagot kötöttek.

KUKUCSKA GYÖRGY

EGYESÜLETI TUDÓSÍTÓ

Ismét egy teltházas, nagysikerű hang-
versennyel köszöntötte a 2017-es évet 
az Obsitos zenekar. A Kispesti Munkás-
otthon Művelődési Házában, „Dallamok 
szárnyán” címmel rendezett újévi gála-
műsor első részében, a Budapesti Ope-
rettszínház művészei, Kerényi Miklós 
Máté és Vágó Zsuzsi, majd az Obsitos 
zenekar adott felejthetetlen koncertet. 
A zenei étlapon, az indulókon túl, Bihari 
palotása, Monti csárdása, Kodály egy 
műve és Gershwin népszerű dallamai 
mellett, klarinét, hegedű és énekes szó-
listák tették felejthetetlenné az estet.

-SACI-
ZENEKARI HÍREK

ZÁSZLÓ SZALAGOKKAL
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Magyar Honvédség 
Szociálpolitikai Közalapítvány 
Közhasznú szervezet 
Telefonszámaink: HM: 02-222-095
1055 Budapest, Balaton u. 7-11. Városi: 06-(1)-474-1594
Levelezési cím: 1885 Bp., Pf.: 25. Fax számaink:
Honlap: http://www.hka.hu HM: 02-222-090
E-mail: titkarsag01@hka.hu
Városi: 06-(1)-474-1395

AZ MH SZOCIÁLPOLITIKAI KÖZALAPÍTVÁNY
2016. ÉVI SEGÉLYEZÉSI TAPASZTALATAI

Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány részére a Honvédelmi Minisztérium 46 000 Ft céltámogatást biztosított 2016. évre. 
Az év folyamán segélyezésre a 2015. évi segélykeret maradványával, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság szervezésében végrehajtott „Országfutás” program keretében gyűjtött támogatással, és a közalapítvány saját 
forrásával növelt összeg összesen: 60 525 800 Ft állt rendelkezésre. 

Az év folyamán 1200 kérelmet nyújtottak be, melyekből 963 fő 1024 alkalommal részesült 42 862 300 Ft támogatásban, 176 
fő kérelmét utasítottuk el. A HM szociális gondoskodási körébe tartozók köréből 718 fő részére 30 003 250 Ft-ot fi zettünk ki, 
míg 116 fő kérelmét utasítottuk el.

A közalapítvány titkársága a HVK Személyzeti Csoportfőnökséggel, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság (továbbiakban: MH KIKNYP) alárendeltségébe tartozó Katonai Igazgatási Központokkal, Toborzó és Ér-
dekvédelmi Központokkal és Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodákkal együttműködve végezte a munkát. A kuratórium 
döntéséről az érintettek, a parancsnokság és alárendeltjei is tájékoztatást kaptak. Azon személyek, akiknek a segélykérelmét 
a kuratórium nem támogatta, a döntésről írásban kaptak tájékoztatást. 

A közalapítvány – az elmúlt évekhez hasonlóan – együttműködött a BEOSZ, HODOSZ, HOSZ, HOKOSZ szervezeteivel 
is annak érdekében, hogy a szociális segély a rászorulók gondjainak enyhítését szolgálja, és megalapozott döntések szü-
lessenek. Az elmúlt évben a közalapítványnál közérdekű önkéntes tevékenységet végzők létszáma növekedett. Feladatuk 
elsősorban a lakókörnyezetükben élő, de semmilyen katonai nyugdíjas szervezethez sem tartozókkal való kapcsolatfelvétel, 
és tájékoztatásuk a közalapítvány szolgáltatásairól. Tevékenységüket az MH KIKNYP által kiállított megbízólevéllel végezték. 
A különböző lokális területeken a segélyezést elősegítő munka eltérő hatékonysággal folyt, mely a megyék eredményességét 
nagyban befolyásolta.

A HM szociális gondoskodási körébe tartozók közül 677 fő részére 718 alkalommal 30 003 250 Ft-ot fi zettünk ki. Továbbra 
is kedvezőtlen szociális helyzetben vannak az idős, beteg, anyagi gondokkal küzdő nyugállományú és járandóságos katonák, 
nyugdíjasok, az egyedül élők, illetve egy nyugdíjból élő házaspárok, valamint az özvegyek, árvák. Az év folyamán az árvák 
segélyezése külön fi gyelmet kapott. 200 alkalommal 164 fő, 8 455 850 Ft támogatásban részesült. 

A kifi zetett szociális segély egy főre eső átlagos összege 44 318 Ft. Az ebbe a csoportba tartozók közül van egy olyan 
réteg, akik a jelentős adósságok miatt továbbra is szinte mindennapi megélhetési gondokkal küzdenek. Újból tapasztalható az 
adósság miatti lakás elvesztés, valamint főleg időskorúaknál az elesettség, az önálló életvitelre való alkalmatlanság miatti idős 
otthoni elhelyezés igénye, illetve a megnövekedett térítési díjak miatt a biztos lakhatás elvesztésétől való félelem. Természe-
tesen e problémákat a közalapítvány által nyújtott segély megoldani nem tudja, és az igények a rendelkezésre álló pénzügyi 
lehetőségeket is jóval meghaladja. 

Olyan személyek esetében, akik – bár szociális és jövedelmi helyzetük kielégítő – váratlanul olyan helyzetbe kerültek, hogy 
anyagi támogatásuk indokolt volt, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság javaslatára, a kuratórium 
élt a méltányosság lehetőségével. 

A szociális segély igénylésével kapcsolatos tájékoztató a közalapítvány honlapján (www.hka.hu) olvasható, a segélykérő 
lapok onnan letölthetők. Az érdeklődők szóbeli információt a 06-1-474-1594 telefonszámon kérhetnek. 

Kérjük, támogassa adója 1%-val a közalapítvány munkáját.
Adószám: 19637482-1-41
Támogatását előre is köszönjük.

Közalapítvány Kuratóriuma
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Magyar Idők birtokába jutott tervezet 
alapján új rendszer váltaná fel a 2015-
ben megszűnt korkedvezményes nyug-
díjazás lehetőségét. Ennek az lenne a 
lényege, hogy a korábbi, mindenkire 
érvényes szabályok helyett, minden 
munkahelyre és munkakörre egyedi elő-
írások vonatkoznának annak függvényé-
ben, hogy a munkahelyeknek milyenek 
az adottságai. A rendszer neve „fokozott 
egészségkárosító kockázattal jellemez-
hető munkavégzés” lenne. A tervezet 
szerint felmérnék az egészségre ártal-
mas kockázati tényezőket munkavédelmi 
szempontból az adott munkahelyen.

Az egészségkárosítás egy részét 
a munkáltatóknak kötelező lenne 
kiküszöbölni, de vannak olyan helyze-
tek, amikor ez nem megoldható. A szak-
szervezetek szerint ezért azt, aki bizo-
nyítottan olyan munkát végez, aminek 
egészségkárosító hatása van, többlet-
juttatásokkal kellene kompenzálni. Ezt a 
tervet már a munkaadók is elfogadták, 
de a részletekről még egyeztetnek. 

A szakszervezetek az egészségkárosító 
munkavégzési idő csökkentésével, több 
szabadsággal, pluszjuttatással vagy rek–
reációs intézkedésekkel kompenzálná-
nak. A munkaadóknak az álláspontja az, 
hogy az egészségkárosító munkakörben 
dolgozók munkaideje nem csökken-
het, viszont azt el tudják képzelni, hogy 

az érintett munkavállalót részben más 
munkakörben is foglalkoztassák. Emiatt 
még a dolgozók átképzését is el tudják 
képzelni, de ahhoz ragaszkodnak, hogy 
az ebből eredő többletterhekhez járuljon 
hozzá az állam is.

STUBNYA BENCE

FOTÓ: BALÁZS ATTILA (MTI)

VESZÉLYES A MUNKÁJA? ÚJ SZABÁLYOK 
A LÁTHATÁRON 

Magyarországon 
minden év november 
25-e a Szovjetunióba 
hurcolt politikai fog-
lyok és kényszermun-
kások emléknapja. 
Ismeretes, hogy 1944 
után a sztálini rezsim 
a nemzet, és az or-
szág ellen olyan meg-
torlást vitt véghez, 
azzal az intézkedésével, mely alapján polgári lakosok százezreit, 
becslések szerint 600-800 ezer magyart vittek, hurcoltak el mun-
katáboraikba. Észak-magyarország falvaiból, Gömörből, a Takta 
és a Bodrog-közből közel 3500 személyt zsúfoltak vagonokba 
és 1945. január 31-én elindult velük a vonat a Donyec-medence 
ismeretlen lágereibe.

Kazincbarcika Német Nemzetiségi Önkormányzatával karöltve 
a Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület Sajószentpéteren, Szeren-
csen, Rátkán és Hercegkúton koszorúzással egybekötött za-
rándokúton adózott tisztelettel emléküknek. Az erőt és hitet adó 
emlékezés, az áldozatok emlékének megőrzését jelentette a 
rendezvény résztvevői számára.

HUSONYICZA GÁBOR

Emlékezés a „málenkij robotosokra” 
A Nagy Háború centenáriumának évfordulója alkalmá-
ból – Mednyánszki János a Kismegyeri Napóleon Ha-
gyományőrző Egyesület elnöke szervezésében – Len-
gyelország  /Galícia/ területén háromnapos kiránduláson 
vettünk részt. Utunk során több, jelentős  (Limanova, 
Przemys 

,
l, Luzna stb.) I. világháborús katonai temetőt, 

vár és erődrendszereket, emlékhelyeket látogattunk meg. 
Mindenhol megemlékeztünk, fejet hajtottunk, gyertyát 
gyújtottunk és koszorút helyeztünk el a háború következ-
tében elhunyt hős magyar katonák emlékére. A hazától, 
szeretteiktől távol nyugodjanak békében. Köszönet a 
szervezőknek, a résztvevőknek. 

TAKÁCS IMRE NY. HATÁRŐR ALEZREDES 

Emlékeztünk az elesettekre
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A Magyar Tartalékosok Szövetsége 
/MATASZ/  Fejér Megyei Szervezetének
elnöksége, vándorkiállítást szerve-
zett a Székesfehérvári Szakképzési
Centrum Deák János középiskolában. 
A kiállítás tárgyai a múlt és a jelen
eszközeiből, képeiből, dokumen-
tumaiból, felajánlott, féltve őrzött
relikviáit mutatja be. Ehhez a nemes 
célhoz csatlakozott Takács Imre
ny. határőr alezredes is az álta-
la összegyűjtött, a volt határőrség
anyagaival. Ezeket az anyagokat min-
dig más-más középiskolákban állítják ki 
a tanév folyamán, egyfajta  honvédelmi 
nevelési céllal. A kezdeményező Nagy 
Lajos ny. honvéd alezredes, a MATASZ 
elnöke volt.                                   -takács- 

Honvédelmi nevelés

A korábbi évek hagyományainak megfe-
lelően a budapesti Zrínyi-Bolyai Nyugál-
lományúak Klubjának évzáró rendezvé-
nyét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hungária krt.-i telephelyén, a Zrínyi 
Miklós laktanyában tartottuk a Bolyai 
napon, a matematikus és hadmérnök 
születésének 214. évfordulóján. 

A téli, zord idő ellenére a meghívott 
nyugdíjasaink közül közel kilencvenen 
fogadták el a Hadtudományi és Honvéd-
tisztképző Kar dékánjának, a Ludovika 
zászlóalj parancsnokának és klubunk 
elnökségének meghívását, s vettek 
részt rendezvényünkön.  Találkozónkat a 
Bolyai és a Zrínyi szobor koszorúzásával 

kezdtük, melyen részt vett a kar állandó 
állománya is. A koszorúzást követően 
várt bennünket a díszterem melege, ahol 
dr. Szászi Gábor alezredes tartott egy 
tájékoztatót a tisztképzés helyzetéről és 
az egyetem várható elhelyezésében, a 
tisztképzésben történő változásokról. 
Következett a nap egyik kiemelkedő 
programja, a Hálózat a Kultúráért és Mű-
vészetekért Egyesült cigányzenekarának 
és két énekesének koncertje. Reperto-
árjukban a magyar nóta és cigányzene 
mellett népszerű operettek és komolyze-
nei feldolgozások szerepeltek. A magas 
szintű művészi előadást szakértő közön-
ségünk többször vastapssal jutalmazta. 

A jelenlévők között igen népszerű volt a 
Holy Péter ny. alezredes által szerkesz-
tett s három tárlóban elhelyezett „Híres 
katonák bélyegeken” című kiállítás is.

Zárásra maradt a kötetlen baráti be-
szélgetés, ahol a nosztalgiázások mellett 
az aktív korban volt munkakapcsolatok, 
a család, az egészség és a humor is fő 
szerepet játszott. A rendezvény zárása-
kor sokszor elhangzott a „jövőre veletek 
ugyanitt!”. 

Végezetül ezúton szeretnék köszönetet 
mondani mindazoknak, akik segítették, 
és lehetővé tették nyugdíjasaink részére, 
hogy 2016 év végéjén egy meghatározó 
élményben legyen részük.

BENEDEK MIHÁLY

NY. ALEZREDES

ÉVZÁRÓ RENDEZVÉNY 

FELHÍVÁS AZ 1% FELAJÁNLÁSÁRA 
   
A nyugállományú egyesületek, az éves – szinte névleges – tagdíjon kívül, az 1%-os felajánlásokból számíthatnak, a be-
tegségeik miatt átmenetileg segítségre szoruló kollégák támogatására, vagy szervezeti működési költségeik fedezésére. 
A jövedelemmel rendelkező személyek, felajánlhatják adójuk 1%-át a nyugdíjas egyesületeink támogatására. Kérünk 
tehát minden egyesületi tagunkat, hogy gyermekeiket, rokonaikat, ismerőseiket, a környezetükben élőket kérjék fel az 
adójuk 1%-ának egyesületük részére történő felajánlására.

Az alábbi egyesületek, alapítványok kérik a tagjaikat, hogy a jövedelemmel rendelkezők megnyerésével, a tényleges 
katonák pedig a katonanemzedékek közötti szolidaritás jegyében – ha más irányban nem elkötelezettek –, a számukra 
legszimpatikusabb egyesületnek, alapítványnak ajánlják fel adójuk egy százalékát.

ADATOK AZ 1% FELAJÁNLÁSÁHOZ (A KÖVETKEZŐ OLDALON) 



30

kód     neve                  székhelye Adószám  
  Bajtársi Egyesületek 
 Országos Szövetsége Budapest 19021959-1-42  
 Bajtársainkért Alapítvány Budapest 18054891-1-42

100 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI 
 RÉGIÓ Budapest    
101 Zrínyi-Bólyai 
 Nyugállományúak Klubja Budapest 18198386-1-42 
103 Zrínyi Miklós Bajtársi 
 Egyesület Budapest  Folyamatban 
   a beolvadása 
   a 101 TE-be
104 Puskás Tivadar Híradó 
 Bajtársi Egyesület  Budapest 18168145-1-42 
105 Balassi Bálint Bajtársi 
 Egyesület Budapest  19661287-1-41 
107 Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas 
 Egyesület  Vác 18699959-1-13 
109 Dózsa György 
 Nyugállományúak Klubja Cegléd 18686840-1-13 
110 Platthy József Bajtársi  
 Egyesület  Táborfalva 18689675-1-13 
111 Kossuth Lajos Nyugdíjas 
 Klub  Szentendre 18707355-1-13 
113 Hunyadi János 
 Nyugállományúak Klubja Rétság 18635566-1-12 
114 Békefenntartók 
 Bajtársi Egyesülete Budapest 18193941-1-42 
115 Honvéd Sporthorgász 
 Egyesület Budafok 19624033-1-42 
117 Bem József Bajtársi 
 Egyesület Budapest 18196470-1-42 
119 Magyar Csendőr 
 Bajtársi Egyesület Gödöllő 18704479-1-13 
120 KMO Obsitos Fúvószenekari 
 Egyesület  Budapest 18265606-1-43 
121 WAT Magiszterek 
 Védegylete Budapest 18121733-1-42
200 DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ Kalocsa 
201 Petőfi  Sándor Bajtársi 
 Egyesület Kiskunfélegyháza 18355903-1-03 
202 Béri Balogh Ádám 
 Honvéd Klub Csongrád 18470219-1-06  
203 II. Rákóczi Ferenc 
 Bajtársi Klub  Szentes 18297870-1-06 
204 Honvédők Bajtársi 
 Egyesülete Szentes Szentes 18452835-1-06 
205 Fegyveres Erők és 
 Testületek Nyugállományúak 
 Klubja Békéscsaba 183758877-1-04
206 Fegyveres Testületek 
 Nyugállományúak Klubja Orosháza 18384796-1-04 
208 Szegedi Bajtársi Klub 
 Közhasznú Szervezet  Szeged 18467482-1-06 
 
210 Kuruc Vitézek 
 Nyugállományú Egyesület Kiskunhalas 19042295-1-03 
212 Bem József Honvéd 
 Nyugdíjas Egyesület Jánoshalma 18359639-1-03 
214 Honvéd és 
 Rendvédelmi Szervek 
 Bajtársi Egyesülete Kalocsa 19042312-1-03 
215 Kalocsai Légvédelmi 
 Katonák Hagyományőrző Köre Kalocsa 18358061-2-03 

216 Kiskőrös Helyőrség 
 Nyugállományúak Klubja Kiskőrös  19042099-1-03 
217 Honvéd Nyugdíjas Klub Szabadszállás 18368747-1-03 
218 Repülők és Rendvédelmiek 
 Bajtársi Egyesülete Kecskemét 19042271-1-03
300 ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ Nyíregyháza
301 Fegyveres Erők és 
 Rendvédelmi Szervek 
 Nyugdíjas Klubja Nyíregyháza 18808982-1-15 
302 Bocskai István Bajtársi 
 Egyesület Debrecen 19121303-1-09 
303 Honvédelmi és Rendvédelmi 
 Szervek Nyugdíjas Klubja Mezőkövesd 19065911-1-05
304 Helyőrségi Hagyományőrző 
 Egyesület  Miskolc 19072869-1-05 
305 Nyíri Honvéd Egyesület Nyíregyháza 18801387-1-15 
306 Szabolcsi Honvéd Műszaki 
 Hagyományőrző Bajtársi 
 Egyesület Nyíregyháza 18809794-1-15 
308 Nyírbátori Határőr 
 Igazgatóság Nyugdíjasai 
 Egyesülete Nyírbátor 18815256-1-15  
  
309 Vajányi Lajos Bajtársi 
 Egyesület Kazincbarcika 19334347-1-05 
400 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI 
 RÉGIÓ Szolnok 
401 Fegyveres Szervek 

 Nyugállományú Tagjainak 
 Klubja Jászberény 10198014-4-44
402 Gyöngyös Helyőrségi 
 Nyugállományúak Klubja Gyöngyös 19132262-1-10 
404 Mátra Honvéd Kaszinó 
 Kulturális Egyesület Gyöngyös  18574887-1-10  
405 Lenkey-s Bajtársi Egyesület Eger 18584965-1-10 
406 Karcagi Nagykun Bajtársi 
 Egyesület Karcag 18838491-1-16 
407 Mezőtúri Bajtársi Egyesület Túrkeve  18827714-1-16 
408 Fegyveres Erők és 
 Testületek Szolnok Városi 
 Nyugdíjas Egyesülete Szolnok 18821574-1-16  
409 Kablay Lajos Repülő Bajtársi 
 Egyesület Szolnok 18831470-1-16 
410 Gáspár András Bajtársi 
 Egyesület Hatvan 19142481-1-10 
413 Nyugállományúak Egyesülete  Jobbágyi  18640979-1-12  
414 Rendvédelmi Nyugdíjasok 
 Bajtársi Egyesülete Salgótarján 19160205-1-12 
415 Somoskőy István Honvéd 
 Egyesület Salgótarján 18636402-1-12 
416 Magyar Repülők Bajtársi 
 Egyesülete Szolnok  18831566-1-16 
418 Jász-Nagykun-Szolnok 
 Megyei Nyugdíjas Rendőrök 
 Egyesület Szolnok 18829060-1-16
500 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Várpalota
502 Wathay Ferenc Bajtársi 
 Egyesület Székesfehérvár 18502923-1-07  
503 Honvéd Bajtársi Klub 
 Tata Tata 18608012-1-11 
504 Honvéd Bajtársi 
 Egyesület Sárbogárd  Sárbogárd 18501269-1-07  
506 Tapolca és Környéke 
 Honvéd Bajtársi Egyesület Tapolca 18936283-1-19  
507 „””Gábor Áron”” 
 Nyugállományúak Klubja” Várpalota 18937325-1-19 
509 Perczel Mór Honvéd 
 Hagyományőrző Egyesület Kisbér 18616693-1-11 
510 Klapka György Honvéd 
 Horgász és Környezetvédő  
 Egyesület Szomód 18605600-1-11 
511 „””Meggyeserdő”” 
 Honvéd Nyugdíjas Klub” Devecser 19381071-1-19 
514 11. Harckocsi Hadosztály 
 Bajtársi Egyesület Tata 18038921-1-11  
515 Veterán Repülők és 
 Ejtőernyősök Veszprémi 
 Egyesülete  Veszprém                   19382027-1- 
19 
516 Veterán Repülők és 
 Ejtőernyősök Fejér megyei 
 Egyesülete Székesfehérvár 18493629-1-07 
600 NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Szombathely 
601 Vasi Honvéd Bajtársi 
 Egyesület Szombathely 19242983-1-18  
 604 Zalaegerszegi Honvéd Klub Zalaegerszeg 18956920-1-20  
 605 Határőr Nyugdíjasok 
 Soproni Egyesülete Sopron 18534922-1-08  
606 Fegyveres Erők és Testületek 
 Nyugállományú Klubja Győr 18970836-1-08 
609 Szombathelyi Határőr 
 Nyugdíjasok Egyesülete Szombathely 18887127-1-18 
610 Kőszegi Nyugállományú 
 Egyesület Kőszeg 18895502-1-18  
 612 Kismegyeri Napóleon 
 Hagyományőrző Egyesület Kismegyer 18985476-1-08 
613 Gyenesdiási Polgárőr Egyesület Gyenesdiás 19282831-1-20  
  19282831-1-20   
615 Csepreg Közbiztonságáért 
 Polgárőr és Bajtársi Egyesület Csepreg 18017056-1-18  
700 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ  
701 Noszlopy Gáspár Honvédny. 
 Klubja Noszlopy Összefogás 
 Alapítvány Kaposvár 19192565-1-14 
702 „””Zrínyi Miklós”” Honvéd 
 Nyugdíjas Klub Szekszárd „ Szekszárd 18854684-1-17 
703 Honvéd Nyugdíjas Klub Pécs Pécs 18321531-1-02 
704 Bajtársi Egyesület Nagyatád  Nagyatád 18766671-1-14  
706 Marcali Bajtársi Egyesület Marcali 19196284-1-14  
707 Gyékényesi Hegyőrség Gyékényes  18785544-1-14 
708 Magyar Veterán Repülők 
 Szövetsége Somogy Megyei 
 Egyesülete Taszár 18765553-1-14 
800 MAGYAR EJTŐERNYŐSÖK 
 BAJTÁRSI SZÖVETSÉGE Budapest  (12 tagszervezet)  
   18182147-1-43 
900 MAGYAR VETERÁNREPÜLŐ 
 SZÖVETSÉG Budapest (14 tagszervezet)  
   19017080-1-42 
1000 HONVÉD HAGYOMÁNYŐRZŐ 
 EGYESÜLET Budapest 19638737-1-42  
   (11 tagszervezet)

4

4

4
4

4
4

4

4

4
4

4

4

4

5
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1
5

6
6

6
6

6

6

6

6

6

6

7
7

7

7
7
7
7
7

8

 
9

 
1

 



31

VÉDŐSZENTJÜK: 
SZENT BORBÁLA

Várpalotán több évtizedes hagyománya van Szent Borbá-
la ünnepének. A bányász és katonaváros minden évben 

több napon át tartó színvonalas ünnepségekkel, megemléke-
zésekkel tiszteleg a bányászok, a tüzérek és a tűzszerészek 
védőszentjének legendája előtt.

A Gábor Áron Nyugállományúak Klubja a helyőrségi mű-
velődési otthonban és az intézmény előtti tüzér emlékmű-
nél emlékezett. A Bakony Harckiképző Központtal közösen 
szervezett rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Kontrát 
Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a tér-
ség országgyűlési képviselője és Campanari-Talabér Márta, 
Várpalota polgármestere. Ott volt Vokla János ezredes, az 
MH BHK parancsnoka, a városi rendőrkapitány, a kataszt-
rófavédelem képviselője, a jogfolytonos vitézi rend országos 
főkapitánya. A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségét 
Berdó Gábor ny. százados, a Közép-dunántúli Régió vezető-
je képviselte. Részt vettek a partner civil szervezetek vezetői, 
képviselői Székesfehérvárról és Várpalotáról.

Az ünnepi megemlékezést Dobszai József ny. alezredes, a 
klub elnöke nyitotta meg, majd dr. Kontrát Károly köszöntötte 
a résztvevőket. Beszédében Szent Borbála legendájáról em-
lékezett meg, majd a hagyományőrzés fontosságát emelte 
ki. Emellett elmondta, hogy mindig szívesen jön Várpalotára, 
ahol kiemelkedően jó a civil szervezetek tevékenysége és 
összefogása. Dobszai József ny. alezredes, a klub elnöke a 
várpalotai bányászat történetéről, a palotai szén jelentőségé-
ről, katonai felhasználásáról is beszélt. Berdó Gábor ny. szá-
zados pár perces hozzászólásában arról szólt, hogy Várpa-
lotán példaértékű a társadalmi összefogás. Megköszönte az 
önkormányzat támogatását, az együttműködő és partner civil 
szervezetek munkáját, illetve arra kérte a jelenlévőket, hogy 
Szent Borbála napján kegyelettel emlékezzenek a szakmák 
történetének bányász és tüzér áldozataira, illetve a 2016-ban 
áldozatul esett tűzszerészekre.  

A beszédek után elismerések, ajándéktárgyak átadására 
került sor. Dobszai József klubelnök a jelenlévők közül so-
kaknak köszönte meg a munkáját a bányász- és katonaéltre 
emlékeztető jutalom és emléktárgyakkal. Megköszönve és 
elismerve a több évtizedes együttműködést, a Bajtársi Egye-
sületek Országos Szövetségének emlékpajzsát dr. Buzási 
István bányamérnöknek, a Bányász Hagyományok Ápolá-
sáért Egyesület elnökének, illetve a BEOSZ emlékérmét 
Hargittai Lászlónak, a Bányász Nyugdíjas Klub elnökének 
Berdó Gábor ny. százados, a BEOSZ Közép-dunántúli Ré-
gióvezetője adta át. 

  -BERDÓ-
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–  Meséljen az elmúlt évtizedről!
Még nincs tíz éve!
 –  Akkor az elmúlt nyolcról, kilencről.
 Ildikó, a Baba-Mama Klub vezetője, szervezője nagyot sóhajt, de jókedvvel nyitja ki a számítógé-
pet, ahol előjön az ezernyi felvétel. Nézze ezt a mosolytengert! Nagyon nehéz a választás, mert 
olyan sok jó pillanat volt a gyerekekkel! Minden rendezvény fontos, az adott napon  az a fénypont.
 –  Mikor volt az az első? 
Ez az első emlék: 2009. december, Mikulás és karácsonyest. Nagy buli volt! Megszálltuk, elfoglal-
tuk a Bem összes termét.
 –  Hogy kezdődött?
Úgy, hogy az anyukák a játszótéren beszélgettek, Kovács Emike az elnökségből is lenn volt uno-
kájával, aki úgymond, bevitt bennünket a Bem Egyesületbe. Mi anyukák  beléptünk a nyugdíjasok 
körébe és attól kezve nem a lakásokon szorongtunk egy névnapon, születésnapon, hanem “mulat-
tunk” egyet a gyerekeinkkel. Kedvet kaptunk és 2010-ben folytattuk. Máig műsoron van a farsang, 
a húsvét, a gyereknap, a grillezés, a bográcsozás. Később medencézés, ugró-vár, kertészkedés, 
disco, kreatív foglalkozások, halloween(dísztök faragás) következett. Ilyenkor 15-20 család van 
együtt. A legnagyobb létszámú délutánonkon 28 család vett részt. A születés és névnapi partik 
után, időnként éjszakai szülői értekezeteket szervezünk.
 – Éjszakai szülői?
Így hívjuk. Minden szülő dolgozik, mindenki rohan – én eladóként dolgozom, látom, érzem a 
feszültséget a vásárlókban, amiből ránk is ragad, hétről-hétre csak a gondok kötnek le bennünket. 
Ezért időnként, amikor a gyerekeinket lefektetjük, átadjuk az őrséget az apukáknak, barátunknak, 
szerelmünknek, és lejövünk ide a klubba. Nagyon sokat jelentenek ezek a zenés összejövetelek, 
mert ezek olyan “ereszd el a hajamat” hangulatban eltöltött csevegő és társalgó, tapasztalatátadó, 
táncos murik.
 –  Kik a segítők?
A kismamák, Gyenese Annamária, Veres Viktória, Varró Erzsi, meg a papák, Varró, Germán 
apuka, meg akik éppen akkor ráérnek! Előtte felkészítjük a termeket, felrakjuk a díszítő elemeket. 
Amikor a gyekek jönnek, már kész meseország  várja őket.
 –  Csak tapsol egyet, és szaladnak az anyukák?
Nem éppen. Nem tervezünk előre, de mivel mindenki dolgozik, feszült, fáradt, ezért nagy szer-
vezés, bürokrácia nem fér az időnkbe. 2017-ben már a farsangon gondolkodunk: leadjuk a Bem 
elnökségének az időpontot, egyeztetünk, mikor szeretnénk, aztán szükebb körben megbeszéljük, 
és meghírdetjük, mikor, mi, hogyan lesz. Ha azt lájuk, hogy kevesen jelentkeznek, áttesszük a 
bulit más időpontra. Ezért is jelent sokat nekünk a rendszeresen megtartott zenés szülői értelezlet, 
tánccal, énekkel kibélelve.

A beszélgetést végighallgatta  Ildikó csillagszemű kislánya is.  – Yousef  Nármin vagyok!  Cso-
dálkozásomra elmondja, hogy  a kőbányai Bem-iskolában (ahol kitűnő tanuló) nem jelent nagy 
újságot jelenléte, perzsa eredetű neve, mert van itt arab, Fülöp-szigeteki, kinai, vietnami diák 
is. Nármin egy szuszra elmondja, hogy nagyon szereti a kutyákat, macskákat, ezért állatorvos 
szerene lenni, mert a kutyák segítségre szorulnak, szükségük van az emberekre, de az emberek-
nek is szükségük van a kutyákra, macskákra, lovakra. 
–  Befejezésül egy felvételt kérek. 
Nem szeretem, ha fényképeznek. – hangzik a komoly elutasítás, de segítségemre siet a csillag-
szemű, aki csak hozzábújik  anyukájához, szembe néz a kamerával, egy kattanás, és már meg is 
vagyunk Nem is fájt. Remélem az olvasóknak sem. 

x
Az alapítók gyerekei ide jártak az óvodába. Miután kiröpítették a fi atalokat, megalapították a Bem 
József Bajtársi Egyesületet, bejöttek kártyázni, beszélgetni, időt tölteni. Majd megszülettek az 
unokák, akikből  már megvan az egyesület hátországa! “Nem mi öregszünk csak a fi atalok lesznek 
egyre többen körülöttünk.” (Schwilgin Frigyes, kanadai magyar költő)                                     
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