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A Szlovén Veterán Harci Szövetség (ZVVS) meghívására a Bajtársi Egye-
sületek Országos Szövetségének delegációja kétnapos látogatást tett Szlo-
véniában. A delegációt Hazuga Károly ny. altábornagy, a szövetség elnöke 
vezette, tagjai voltak Esküdt Lajos ny. ezredes, elnökhelyettes, Vilner Péter 
ny. ezredes, alelnök és Udvardy Endre ny. alezredes, ügyvivő. A magyar 
küldöttséget a közel harmincezer tagot magában foglaló, és országosan 
tizenhárom régióban tevékenykedő szövetség elnöke, Ladislav Lipič tábor-
nok, valamint az elnökség tagjai fogadták. Az első napi rövid muraszombati 
városnézést követően a két fél megbeszéléseket folytatott a szövetségek fel-
adatáról, szervezeti felépítéséről, az elkövetkező időszak feladatairól és – ami 
talán a legfontosabb – a további együttműködés irányairól, lehetőségeiről. 
A megállapodást Szécsénykúton, a Bajtársi Emlékezés Parkjában írták alá.  
Ez a nap faültetéssel indult, amely szimbolizálja a két szövetség közötti 
barátságot és az együttműködés fejlesztésének egyöntetű akaratát, az európai 
béke melletti kiállást.

Az aláírt együttműködés alapját a két szövetség közötti, korábbi években is 
megnyilvánuló – és különösen a határ menti tagszervezetek által végzett – ki-
emelkedő partneri kapcsolat alapozta meg. Az együttműködési megállapodás 
a szövetségek közös célkitűzésére, a közös támogatott és elfogadott értékekre 
épül, így többek között:
✴ a kölcsönös kapcsolatok fejlesztésére;
✴ a közös és nemzetközi programok kialakítására;
✴ a katonai hagyományok és közös történelmi események méltó 

megünneplésére;
✴ a honvédelmet érintő közös eszmecserékre;
✴ a tudás és tapasztalatok átadására;
✴ továbbá az együttműködésre a sport és a rekreáció területén.
A megállapodást a két szövetség elnökei aláírásaikkal tették hivatalossá.

VILNER PÉTER NY. EZREDES, 

ALELNÖK

SZLOVÉNIÁBAN JÁRTUNK
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BAJTÁRSI HÍRLEVÉL – AZ ELSŐ HÚSZ ÉV
Ahhoz képest, hogy az első újság 1588-ban jelent 
meg Frankfurtban, évente kétszer, Messrelation 
(Vásári Tudósítások) címmel, ahhoz képest, hogy 
az első napilap 1702-ben Londonban látott nap-
világot, ahhoz képest, hogy az első hírlapot 1705-
ben olvashatták Magyarországon – latin nyelven –, 
ahhoz képest, hogy az első magyar nyelvű, Magyar 
Hírmondó megjelent 1780-ban, a mi újságunk 
pedig még csak 20 évvel ezelőtt, nos, úgy tűnhet a 
kedves olvasónak, hogy még nincs nagy múltunk.  
Hogyan is lehetne, hiszen a kiadója is alig múlt 25 
éves.

1996-ban úgy gondoltuk, hogy szükségünk van 
egy saját kiadványra egyrészt a szélesítendő de-
mokrácia, másrészt a figyelemfelkeltés, továbbá 
az aktuális, illetve a „jó” ügyek átadása miatt. Nem 
másokról, hanem magunkról akartunk tájékoztatni. 
Az irányultság tehát nem ideológiai jellegű volt, és 
ma sem az. (Hogy miről is írtunk első számunkban, 
az megtekinthető a BEOSZ honlapján!)

Először, s elég sokáig nem is rendszeresen 
jelentünk meg, nem színes oldalakkal, kevés pél-
dányszámmal, és mindenféle támogatás nélkül. 
A máig meglevő „ingyenesség” sem volt utolsó 
szempont. Hamarosan kiderült, hogy az olvasókat 
érdeklik a szövetség hírei, a tagegyesületek ese-
ményei. Ahogy nőttek az olvasói igények, úgy lett 
egyre több a beküldött írások száma is. Meggyő-
zően erősítették meg, hogy e lapra szükség van, 
jó kezdeményezésnek minősítették, kritikai vé-
leményeikkel, javaslataikkal sokat segítettek az 
önkéntes szerkesztőknek. Tény, hogy a szerkesztők 
nagy felelősséggel és szabadsággal dolgoztak, a 
direkt irányítás sosem létezett. A cenzúra ma sem 
megengedett, az öncenzúra nem ajánlott. Hazudni 
nem szabad: ez a lap törvénye a mai napig is.

Kezdetben kezdetlegesen írták a lapot, majd jött 
a számítógépes szerkesztőségi munka, s ahogy bő-
vültek a lehetőségek, ahogy gazdagodott a tartalom, 
ahogy egyre többen küldték be javuló színvonalú, 
közlésre szánt írásaikat, úgy bővült a terjedelem, a 
megjelenés gyakorisága. A szokásos információ-
szolgáltatás mellett kulturális értékteremtés, ese-
mények-évfordulók, a kiemelkedő személyek és 
egyesületek bemutatása is egyre nagyobb teret 
kapott. A hírlevél igen hamar a BEOSZ szellemi 
műhelyévé változtatta a lap szerkesztőségét, és ki-
adói felelőseit.

A lap készítői előnyben részesítették a rövi-
debb írásokat a tanulmányjellegű írásokkal szem-
ben. Fontos követelmény volt, hogy ismerjék a 
BEOSZ-t, az olvasók igényeit, olvasási szokásai-
kat. Nagyon hasznosak voltak a helyi eseményekről 
szóló tudósítások. Senkinek nem kellett a politikai 
irányítás nyűgeivel küszködni, s máig pontosan 
tudják, hogy hol vannak a falak, meddig lehet 
elmenni. Őrizték a Szövetség érdekeit, formálták 
annak arculatát. 

A Bajtársi Hírlevél sohasem volt szélsőséges, 
máig olvasóbarát maradt. Fontos az is, hogy megje-
lentetése, színessé tétele, ténylegesen újsággá való 
minősítése, terjesztése (köszönet az együttműködő-
támogató Zrínyi Kft-nek,) nem a BEOSZ üzleti 
vállalkozása! S bár hallani néha egy-egy ellenzői 
hangot, én úgy vélem, hogy a BEOSZ önálló és 
ilyen formájú kiadványára a jövőben is szükség 
lesz, ezért az elnökség vállalja fel annak periodi-
kus megjelentetését a jövőben is! Szerintem mára 
már az újság a BEOSZ legfontosabb, hagyomá-
nyos formájú tömegkommunikációs eszköze, mely 

mellett, és egymást 
kiegészítve ott van a 
Szövetség honlapja, 
Facebook-oldala! 
A Bajtársi Hírlevél 
mindkét változatban, 
formában megjele-
nik, nyilvánossága 
így is biztosított.

A 16 éven keresz-
tüli alapítói és kiadói 
felelősségem, olva-
sói ragaszkodásom, 
és támogatásom (havonta félreteszek egy-egy száz 
forintost, így az év végére még marad is belőle) 
miatt talán nemcsak jogom, hanem kötelességem 
is néhány észrevételt megtennem a lappal kapcso-
latban.

A Bajtársi Hírlevél tartalmában és küllemében 
megújulva ma is őrzi népszerűségét: köszönet az 
egykori íróknak, szerkesztőknek! Meggyőződé-
sem, hogy a lap a hasonló célú és tartalmú kiad-
ványok egyik legjobbja lett! Elfogadott, igényelt, 
és anyagilag egyre több személy által támogatott. 
Javuló szerkesztés, egyre jobb tördelés, színes, 
érdekes fotók, könnyen kezelhető terjedelem és 
formátum. Egyre felkészültebb tudósítói hálózat. 
Ami hiányosság: nincs kihasználva a lap reklám-
hordózói lehetősége, talán keveset akciózik, az 
írások némelyike tartalmában kevésbé kritikus, 
igen visszafogott, keveset foglalkozik a fiatalabb 
korosztály ügyeivel, kevésnek tartom a jó nevű 
és hírű emberek megszólalását, megszólaltatását. 
Keveslem a beérkezett tudósítások, információk 
kommentálását, bátrabban kellene alkalmazni a 
lapírás műfajait (elemző, tényfeltáró riportok, 
jegyzet, glossza, kommentár, nyílt levél, kritika, 
karcolat, interjú, nyilatkozat stb.), és egy kis humor 
is jöhetne. A hírlevél fontos szerepet tölt be a tagok 
informálásában, és számos témában az elnökséget 
is tájékoztatja. Ezekre a továbbiakban is szükség 
van.

Ez a lap az, aminek látszik. Újság, amely elolva-
sásra inspirál, támogatásra ösztönöz. Én ragaszko-
dom hozzá. Szól nekem a BEOSZ múltja tisztele-
téről, hagyományairól, értékeiről, egyszerre naptár, 
programismertető, szórakoztató és tájékoztató: 
ezért lett ez a kiadvány a szövetségi tagok fontos 
olvasmánya, ezt forgatja immár egy egész nemze-
dék. Persze, van már rengeteg sajtó, TV, internet és 
okostelefon. Unokáim már azt sem tudják, mi volt 
az a távirat, velük már én is Skype-on beszélek. (S 
ha majd azt akarom, hogy kijöjjenek a síromhoz, 
oda Wi-Fi lehetőséget telepítek.) Nekem a Bajtársi 
Hírlevélre még szükségem van, s remélem, nem 
csak én gondolom így.

A húsz év eltörpül a legrégebbi magyar újság 
„korához” képest: a Kincses Kalendárium éppen 
120 éve jelent meg először. Nekem ez a 20 év is 
tiszteletet parancsol. Amikor pedig megemlékezhe-
tünk a Bajtársi Hírlevél megjelenésének évforduló-
járól azt javaslom, hogy mégse a nyomtatott betűt, 
a társadalmi munkás kiadót  és szerkesztőséget, a 
kéziratokat beküldők százait köszöntsük. Sokkal 
inkább az OLVASÓT, akik képzeletemben egyre 
többen lesznek, s velem együtt forgatják a húsz-
éves, a mai és jövőbeni Bajtársi Hírlevél számait.

SIPOS GÉZA NY. EZREDES, 
TISZTELETBELI ELNÖK

vonta félreteszek egy-egy száz 
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Töretlen lendülettel

A Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetsége (BEOSZ) április végén tartotta 
meg éves beszámoló közgyűlését. 
A közgyűlés dokumentumait a Szövet-
ség elnöksége írásban küldte meg a 
küldötteknek, így a fő tisztségviselők 
csak szóbeli kiegészítéseket fűztek az 
előterjesztésekhez. Az alapdokumentu-
mok a Szövetség internetes honlapján 
olvashatók. Miután Vilner Péter ny. ez-
redes, a BEOSZ alelnöke, levezető elnök 
megnyitotta a közgyűlést, köszöntve a 
küldötteket és a meghívott vendégeket, 
elsőként a BEOSZ elnöke, Hazuga Ká-
roly ny. altábornagy tartotta meg elő-
adását. Mint elmondta, a beszámolási 
időszakban tevékenységüket kedvezőt-
len külső környezeti tényezők nem befo-
lyásolták. A munka alapját a civil szerve-
zetekre vonatkozó törvényi szabályok és 

a Szövetség Alapszabálya képezte, napi 
tevékenységüket a Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzat (SZMSZ) és a Számviteli 
Politika keretei között tervezték és végez-
ték. Bevezetőjét követően így folytatta:

„A Szövetség szervezeti életében, mű-
ködésében az elmúlt évi tisztújítás jelen-
tős változást hozott. Változtattunk döntési 
rendszerünkön, elnökségi üléseinket havi 
rendszerességgel terveztük, jelentősen 
csökkentettük az operatív elnökség ha-
táskörében hozott döntések számát. 
Áttértünk a heti koordinációs megbe-
szélésekre, a mindennapi munkánkban 

jelentősen megnőtt az informatikai eszkö-
zök és lehetőségek használata.

A feladat- és hatáskörök módosítása 
megkövetelte az SZMSZ módosítását is, 
melyet a júliusi elnökségi ülésen fogadtunk 
el. Munkánkat egyre több munkatárs segí-
tette – és segíti most is – a feladatok előké-
szítése és végrehajtása folyamatában.  

Tagság és érdekvédelem

A Szövetség tagságának személyi ösz-
szetétele lényegében nem változott. 
A tagságunkat hét régióban, hetvenhét 
tagegyesület és két tagszövetség (a Ma-
gyar Veterán Repülők Szövetsége, és a 
Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsé-
ge tizenöt tagszervezettel) alkotja. A Szö-
vetségben ma is jelentős hányadot képvi-
selnek a honvédségtől nyugállományba 
vonultak, a hozzátartozóik, az özvegyek, 
de jelentőes arányt képviselnek a más 
fegyveres, rendvédelmi szervezetektől 
nyugdíjba vonultak, és kisebb mértékben, 
de jelen vannak az aktív és a polgári állo-
mányúak is.

Az arányok jól mutatják azt a ten-
denciát, amiről évek óta beszélünk. Az 
egyesületek tagjainak korosodása saj-
nos megállíthatatlan folyamat. Ezért a 
szövetségnek nemcsak érdeke, hanem 
kötelessége is megoldásokat találni és 
támogatni az egyesületeket a tagságuk 
bővítésére irányuló törekvéseikben. Van-
nak jó példák előttünk: a váci egyesület 
például nyitott a civil társadalom felé az 
elmúlt pár évben, és megduplázta tagja-
inak számát.

A Szövetség eredményeihez jelen-
tős mértékben hozzájárult a MEBSZ –
MVRSZ és HOHE-vel (pártoló) folytatott 
stabil együttműködés és a célkitűzések 
közös megvalósításában való részvétel. 
A beszámolási időszakban új megálla-
podást kötöttünk a Honvéd Zrínyi Sport-
egyesülettel. Az új szerződés elősegíti a 
tagság sporttevékenységének, egészsé-
ges életvitelének előmozdítását. 

A Szövetség érdekképviseleti te-
vékenységének legfontosabb színtere 
a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum 
(HÉF), amely 25 éve tölt be fontos sze-

BEOSZ-KÖZGYŰLÉS 2017
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repet a HM-tárca érdekegyeztetési rend-
szerében. Munkánkat a két szakszerve-
zet vezetésével jó együttműködésben és 
egyetértésben végeztük. Kölcsönösen 
támogattuk egymást az állomány szol-
gálati, élet- és munkakörülményeivel, 
rekreációjával, egészségügyi ellátásával 
kapcsolatos egyeztetéseken, üléseken. 
A minisztérium vezetésével közös si-
kerként könyveltük el a 2016. december 
2-án aláírt 2017. évi bérmegállapodást.

A Szövetség 25. évfordulója alkalmá-
ból rendezett ünnepi megemlékezésen 
Vargha Tamás miniszterhelyettes így fo-
galmazott: „…., a bajtársiasságot alapul 
véve működik az érdekképviseleti szer-
vezetek és a Honvédelmi Minisztérium 
által huszonöt éve alapított Honvédelmi 
Érdekegyeztető Fórum, melynek munká-
ját a kölcsönös tisztelet és megbecsülés 
jellemzi”. 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy 
érdekvédelmi tevékenységünk nem egy 
látványos elemekkel tűzdelt esemény, 
hanem egy olyan folyamatos háttér-
munka, amelynek eredményeit termé-
szetesnek, magától értetődőnek tartjuk, 
szinte észrevétlenül épülnek be minden-
napjainkba, esetleges kudarcaink pedig 
súlyos kritikát vonnak maguk után. Bár, 
azt hiszem, emberileg ez így természe-
tes. Ami még talán nagyon fontos, az a 
realitás! Az Idősügyi Munkacsoport az 
elmúlt évben két alkalommal ülésezett, 
a gondoskodási körbe tartozók között 
felmerült gyakorlati kérdések, problémák 
témaköreivel.

Segítségnyújtás, gondoskodás

Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány el-
múlt évi tevékenységéről, a segélyezés 
tapasztalatairól a Bajtársi Hírlevél már-
ciusi számában olvashatnak részletes 

tájékoztatást. Csak egy mondatot emel-
nék ki: A HM szociális gondoskodási kö-
rébe tartozók közül 677 fő részére 718 
alkalommal 30 003 250 Ft-ot fi zetett ki 
az alapítvány. Itt szeretném megemlíteni, 
hogy ma Magyarországon több mint 30 
ezren tartoznak a HM-tárca gondosko-
dási körébe. Ezzel szemben csak 13–14 
ezren tagjai valamilyen szervezetnek 
vagy nyugdíjasklubnak. A többiekről 
nincs információnk, sem nekünk, sem a 
tárcának. Ezért 2017-ben a Szövetség 
egyik fő feladatának tekintjük felkuta-
tásukat, a gondoskodási körbe történő 
bevonásukat. Csak megjegyzem, ők is 
lehetnek potenciális utánpótlása az egye-
sületeknek. Hangsúlyozni szeretném, 
hogy a Szövetség minden nyugállomá-
nyú katona, gondoskodási körbe tartozó 
személy érdekképviseletét ellátja, bármi-
lyen fórumról is legyen szó.

A Nyugdíjasok Országos Képvisele-
tével (NYOK) mint országos érdek-
képviseleti szervezettel folyamatos a 
kapcsolatunk. Részt veszünk szakmai 
rendezvényeiken, a nyugdíjasokról szóló 
törvények tárgyalásán, véleményezésén. 
Jelenleg ezen keresztül tudjuk képviselni 
az egyesületek nem nyugállományú ka-
tona tagjainak érdekeit. Minél teljesebb 
körű képviseletük érdekében a Szö-
vetség együttműködési megállapodást 
szándékozik kötni a LIGA Szakszerveze-
tekkel.

A Társadalmi Véleményező Munka-
csoport ülésein tárgyaltuk a honvédelem 
ügye iránt elkötelezett civil szervezetek, 
személyek elismeréséről szóló felterjesz-
téseket. A munkában való részvételünket 
nehezíti, hogy gyakran nincs elegendő 
információnk a tagegyesületek által felter-
jesztett személyekről, így a döntési folya-
matba sem tudunk érdemben beleszólni. 
Ezúton is szeretném felhívni az egyesüle-
ti vezetők fi gyelmét, arra kérve őket, hogy 

a régiókon keresztül, a Szövetségnek is 
küldjék meg a felterjesztett személyek 
adatait, hogy tudjuk, kiket képviselünk, 
kik mellett kell érvelnünk.

Itt szeretnék néhány szót szólni az 
egyesületek szociális, érdekvédelmi és 
kegyeleti tevékenységéről. A tagegyesü-
letek zömében jó, olykor kiváló kapcso-
latot ápolnak az MH Katonai Igazgatási 
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
Érdekvédelmi és Toborzó Irodáival és 
munkatársaival. Szinte kivétel nélkül ren-
delkeznek megállapodási szerződéssel, 
ami a kölcsönösségen és együttműkö-
désen alapulva nyújt hasznos és hatha-
tós segítséget a szociális és kegyeleti 
területen a rászorultaknak. Emellett az 
egyesületek egyre kiterjedtebb kapcsola-
tot tartanak fenn a bajtársi és lakóközös-
ségekkel, a hivatalos látogatások mellett 
nagyon fontos szerepet tölt be minden 
szervezet életében a saját közösségen 
belüli beteglátogatás, gondoskodás, ápo-
lás. Esetenként szükség lehet a katonai 
igazgatási és a polgári igazgatási szervek 
tevékenységének összehangolt kezde-
ményezésére, mint azt a közelmúltban 
Tapolcán bekövetkezett családi tragédia 
példája mutatja, ahol a helyi egyesület és 
az önkormányzat példás együttműködése 
valósult meg.

Hagyományápolás, 
katonanemzedékek

A honvédelem ügyének támogatása, 
szolgálata, a magyar történelmi katonai 
hagyományok ápolása Szövetségünk 
egyik alapvető feladata volt országos, 
régió-, tagszervezeti és tagegyesületi 
szinten egyaránt. Gyakorlatilag majd-
nem napi szinten végeztük ebből adódó 
feladatainkat. Országos megemléke-
zéseken és kegyeleti rendezvényeken, 
nemzeti és kegyeleti emléknapokon, 
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évfordulókhoz kötődő hadtörténelmi, kul-
túrtörténeti eseményeken, fórumokon, te-
lepülési rendezvényeken nyugállományú 
társaink képviselték a Magyar Honvédsé-
get, a katonai értékrendet és szemléletet. 
A honvédelem ügyének mindennapi köz-
vetítői voltak szerte az országban, Bu-
dapesten, Kiskunfélegyházán, Kalocsán, 
Nyíregyházán, Szegeden, Kaposváron, 
Székesfehérváron, Győrben és még so-
rolhatnám. A rendezvények nagy része 
integrált szervezésben, a települések 
önkormányzataival, a Magyar Honvédség 
szervezeteivel, más civil szervezetekkel 
való példás együttműködésben valósult 
meg például Kiskőrösön, Szentendrén, 
Szolnokon, Győrben, Debrecenben, Vár-
palotán, Szombathelyen, Székesfehérvá-
ron, Tatán és az ország számos települé-
sén. Szövetségi szinten az elnökség több 
mint hatvan rendezvényen vett részt, a 
régiók rendezvényeit nem számolva.

Kiemelt jelentősége volt a XXV. Kato-
nanemzedéki találkozónak Balatonaka-
rattyán, és nem csak a jubileumi évfordu-
ló miatt. Rendhagyó módon, nemzetközi 
találkozóval kezdtük az eseményt, melyre 
meghívtuk külföldi partnerszervezeteink, 
illetve a tagegyesületeinkkel kapcsolat-
ban álló külföldi egyesületek vezetőit. 
A találkozó ismételten bebizonyította, 
hogy e rendezvény a hagyományápolás 
és a hagyományőrzés egyik legfontosabb 
rendezvénye, ahol ismételten együtt volt 
a múlt és a jelen, együtt gondolkodva a 
jövő érdekében.

Nemzetközi kapcsolatok

Nemzetközi kapcsolatainkat a korábbi 
évek gyakorlata alapján szerveztük. 
A kapcsolattartás módja kétszintű. Az 
együttműködő országok nemzeti szö-
vetségeivel a BEOSZ elnöksége,  a köz-
vetlen szomszéd országok határ menti 
szervezeteivel a régiók és egyesületek 
tartják a kapcsolatot. A Nyugat-dunántúli 
régió az egyik legmozgalmasabb terület. 
Kölcsönösen látogatják Ausztria burgen-
landi tartományában az osztrák Bajtársi 
Szövetség és az osztrák békefenntartók, 
illetve a győri, soproni, szombathelyi 
egyesületek rendezvényeit. Ezenkívül jó 
kapcsolatuk van a szlovén veterán szö-
vetség határ menti szervezeteivel és a 
veterán rendőrök szervezetével is. A Dél-
dunántúli régió Marcali Bajtársi Egyesüle-
te és a Dalárda a Szlovén Tiszti Szövet-
ség Lendvai Területi Szervezetével tart 
kapcsolatot. A Közép-dunántúli régiónál 
minden évben szlovén, szlovák, osztrák 

delegációk vesznek részt a pákozdi em-
lékműnél megtartott ünnepségen, illet-
ve a várpalotai megemlékezéseken. Az 
Észak-magyarországi régióban a szlo-
vák katonák és rendőrök egyesületeivel 
működnek együtt. (Rimaszombat). Az 
Észak-alföldi régió a román (Szatmár-
németi) és szlovák (Kassa) kapcsolatok 
erősítésében érdekelt. A Közép-magyar-
országi régióból a Balassi Bálint Bajtársi 
Egyesület aktív kapcsolatot tart a szlovák 
és cseh partnereikkel, a Honvéd Sport-
horgász Egyesület évente megrendezett 
horgászversenyén általában partnereink 
versenyzői is részt vesznek. 

Talán a nemzetközi napnak is köszön-
hetően, partnereink aktívabbak lettek, 
sorra kapjuk a meghívásokat, együttmű-
ködési kezdeményezéseket. Az elmúlt 
év végén újítottuk meg együttműködési 
megállapodásunkat a Román Nemzeti 
Tartalékos és Nyugállományú Katonák 
Szövetségével, pár héttel ezelőtt pedig 
a Szlovén Veterán Szövetséggel. Ha 
anyagi lehetőségeink engedik, ebben 
az évben is tervezünk szövetségi szintű 
közös találkozót velük.

Nyilvánosságunkról

Kommunikációs tevékenységünkről né-
hány gondolatot. Amikor ez a terület kerül 
szóba elnökségi üléseken vagy más fó-
rumokon, Erdős Lacinak és Magócsi Zo-
linak már borsódzik a háta, mert ilyenkor 
rendszerint arról beszélünk, hogy ezen 
a területen javítanunk kell, meg kell újul-
nunk stb. Azt gondolom, amit az internet 
adta lehetőségekből ki lehet hozni szö-
vetségi és egyesületi szinten, a realitáso-
kat is fi gyelembe véve, azt megtesszük. 
A honlapunkra és a Facebook-oldalunkra 
gondolok. Mindkettő nagyon színvonalas, 
folyamatosan frissülnek, a szövetség, az 
egyesületek, de még a Magyar Honvéd-

ség mindennapjainak eseményei is meg-
találhatók bennük. Arra kell törekednünk, 
hogy még több hírt, még több eseményt, 
rendezvényt tudjunk megosztani a két 
felületen az érdeklődőkkel, pártolókkal, 
szimpatizánsokkal, és természetesen 
egyesületeinkkel. Ezen a területen kell 
előbbre lépnünk.

Írott sajtónk, a Bajtársi Hírlevél na-
gyon fontos eszköze a Szövetségen 
belüli tájékoztatásnak. 1997 áprilisá-
ban, húsz évvel ezelőtt jelent meg első 
alkalommal, s azóta tölti be hivatását a 
Szövetség céljainak bemutatásában, az 
egyesületek tájékoztatásában. Köszö-
nettel tartozunk a lap főszerkesztőinek, 
Kacsó Lajos ny. ezredes bajtársnak, aki 
1997-től 2007-ig szerkesztette a lapot, 
és Pintér Ferenc ny. ezredes bajtársnak, 
aki 2007-ben vette át a nehéz, fáradsá-
gos, konfliktusoktól sem mentes munkát. 
A Hírlevél következő számaiban Tóth 
Sándor ny. ezredestől és szimpatizánsa-
ink tollából jelenik meg méltatás a husza-
dik évforduló kapcsán.

A beszámolóra készülve összegyűjtöt-
tük az egyesületek elhelyezési problé-
máit. Sajnos sok gonddal találkoztunk. 
A legrosszabb helyzetben a Honvéd 
Sporthorgász Egyesület van, ahol a terü-
lethasználat jogi útra terelődött. A jelen-
legi helyzet szerint a Kincstári Vagyon-
kezelővel folytatott eljárás során első és 
másodfokon is elutasító döntés született. 
A küldöttgyűlést követően a HM illetékes 
szerveinél kezdeményezem az egyesüle-
tek elhelyezési feltételeinek áttekintését, 
és segítségüket kérem azok mielőbbi 
megoldásához.

A régiók és a tagegyesületek szerves 
részét képezik a helyi közösség életének, 
sok helyen annak meghatározói. Az ön-
kormányzatok számítanak a munkájukra 
és támogatják azt. Az egyesületek élnek 
az országos és a helyi pályázati, támoga-
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tási lehetőségekkel, bővítve ezzel anyagi 
forrásaikat. Jellemző a közös rendezvé-
nyek szervezése a helyi közösségek-
kel. Az összefogás és a közös rendez-
vényszervezés nagyszerű példái voltak 
a régiók kistérségi bajtársi találkozói, a 
jubileumi évfordulós megemlékezések, 
a kulturális események (kórustalálkozók, 
fellépések), a kegyeleti megemlékezé-
sek (doni hősök) és még sorolhatnám. 
A régiók, a tagszövetségek és a tagegye-
sületek az elmúlt évben is számos magas 
szintű, széles körű és színes programo-
kat szerveztek. A programok és rendez-
vények felsorolására idő hiányában nem 
vállalkozom, de mindenképpen szeret-
ném megköszönni áldozatos, fáradságot 
nem kímélő munkájukat.

Visszatekintve az elmúlt évre, összes-
ségében sikeres és eredményes évet 
zártunk. A tisztújítás nem okozott törést a 
Szövetség mindennapjaiban és életében. 
A Szövetség továbbra is meghatározó, 
értékteremtő, értékközvetítő tevékeny-
séget végző szervezet, melynek ereje 
tagságában, összetartásában rejlik.

A pénzügyekről

A Szövetség pénzügyeivel kapcsolatos 
beszámolót Vörös László Lajosné ny. 
ezredes terjesztette a közgyűlés elé, 
amit a küldöttek ugyancsak előre írásban 
megkaptak.  Összességében elmondha-
tó, hogy a Szövetség elérte azon célját, 
hogy az év végi záró pénzkészlete nem 
csökkent – sőt emelkedést mutatott – az 
előző évhez viszonyítva. E növekedés 
elsősorban a Nemzeti Együttműködési 

Alap (NEA) pályázatán nyert 1,5 M Ft 
időbeni, következő évre történő áthú-
zódásából adódik. 2016-ban a tagdíjak 
befi zetéséből származó bevétel a tervnek 
megfelelően alakult. Pozitív jelenség, 
hogy növekedett a tagdíjfi zetési fegye-
lem. A tagegyesületek megértették és 
teljesítették a 2016. áprilisi küldöttgyű-
lés által hozott döntést és a befi zeté-
sek annak megfelelően történtek meg. 
A beszámolási időszakban az éves bevé-
tel túlnyomó részét a HM-től támogatási 
szerződés alapján kapott összeg képezte 
(5 millió forint), de már elmondhatjuk azt 
is, hogy bevételeinket gyarapította a NEA 
pályázaton történő sikeres részvételünk, 
mely összeget kizárólag működési célra 
lehetett és lehet felhasználni. 

2016-ban – a Katonanemzedékek talál-
kozója (KNT) kapcsán – szponzori támo-
gatásban is részesültünk, ami nemcsak 
természetbeli támogatás volt, hanem 
konkrét pénzbevételt is eredményezett. 
Végül, de nem utolsósorban továbbra is 
bevételként jelentkeznek a Bajtársi Hírle-
vél postázási költségeire történő befi ze-
tések, melyek összege elérte a 350 ezer 
forintot. Az SZJA 1%-ból elért bevételünk 
az elmúlt évhez képest kétszeresére nö-
vekedett. 

A kiadások között az elengedhetetle-
nül szükséges működési kiadások (iro-
daszer, internet, banki és postaköltség 
stb.) mellett 2016-ban a KNT és az ahhoz 
kapcsolódó nemzetközi rendezvények 
kiadásai voltak a legjelentősebbek (1,3 
M Ft). Ugyancsak mérhető a régiók mű-
ködését szolgáló támogatási összeg (1,1 
M Ft), a jubileumi évfordulót ünneplő 

tagegyesületek elismerése (0,5 M Ft) és 
a tagszervezetek programjainak támo-
gatását szolgáló keretátadási kiadások 
összege (1,5 M Ft). 

A Felügyelő Bizottság jelentése, ame-
lyet Kocsi László alezredes, a FEB 
elnöke terjesztett elő, alátámasztotta a 
pénzügyi beszámolót, megállapítva, hogy 
a gazdálkodásban, működésben semmi-
lyen törvénytelenség nem történt.

A tanácskozás napirendjeinek sorában 
a BEOSZ Tanácsadó Testületének tájé-
koztatója következett, amelyet dr. Végh 
Ferenc ny. vezérezredes, a TT elnöke 
terjesztett elő. Ezt követte a Bajtársain-
kért Alapítvány kuratóriumi elnökének, dr. 
Abonyi Mátyás ny. ezresnek a tájékoz-
tatása, majd a közgyűlés a hozzászólá-
sokkal folytatódott.

Kedvező perspektívák

Erdős László nyugállományú ezredes
a Csángó lakótelepen egy I. és II. világ-
háborús emlékmű felállításának elősegí-
tése érdekében kért szót. Hét szervezet 
kezd az önkormányzat támogatásával 
adománygyűjtést. Három-négy hónap áll 
rendelkezésre, hogy az emlékmű elké-
szüljön. A hét szervezet azt kéri, hogy 
akár néhány forinttal is mindenki támo-
gassa az emlékmű pénzügyi alapjainak 
megteremtését. 

Kelemen József nyugállományú altá-
bornagy hozzászólásában az alapcélról, 
a honvédelem ügyének szolgálatáról, a 
magyar katonahagyományok ápolásáról 
és a szociális gondoskodás fontosságáról 
beszélt. Megállapította, hogy a BEOSZ 
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27 éve töretlenül működik, jól és ered-
ményesen végzi feladatait, ezért megkö-
szönte mindenkinek az eddigi munkáját.

Tóth Sándor nyugállományú ezredes 
véleménye szerint előrelépés történt a 
nemzetközi kapcsolatokban, az érdek-
védelem területén, viszont nem sikerült 
kiemelkedő eredményeket elérni. Elvesz-
tettük például az előléptetés lehetőségét. 
Nézete szerint növelni kell az elnökség 
érdekfeltáró szerepét, összefoglalva, az 
érdekvédelmi területen javítani szükséges.

Bukta Imre azt sérelmezte, hogy 
amennyiben egy szervezetnél nincs az 
év során személyi változás, akkor mégis 
miért kell az OBH felé újabb és újabb 
meghatalmazást benyújtani. 

Nacsa Ferenc nyugállományú 
főtörzszászlós tájékoztatta a megje-
lenteket egy tapolcai nyugdíjas katona-
család tragédiájáról. Elhunyt az apa és 
a feleség, és 3 gyermek maradt árván. 
A szerencsétlenül jártaknak bankszámlát 
nyitottak, ahol már közel 2,7 millió forint 
gyűlt össze. 

Pető László nyugállományú alezre-
des kifogásolta a nyugdíjasok helyzetét, 
kiemelve, hogy a korábban nyugállomány-
ba helyezettek nyugdíja messze elmarad 
a később nyugállományba kerültekétől. 
Problémaként emelte ki az előléptetés le-
hetőségének elmaradását. Sérelmezte, 
hogy 80. születésnapján Pásztor István 
nyugállományú ezredes miniszteri kitünte-
tése elmaradt. 27 éve dolgozik a közélet-
ben. Nagyon sok elismerést kapott, Ka-
posváron városi szinten elismert ember. 
A születésnapján mégsem azt az elisme-
rést kapta, amire felterjesztették.

Takács Attila Géza dandártábornok, 
az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Ki-
képző Parancsnokság parancsnoka 
hozzászólásában többek között elmond-
ta, hogy a parancsnokság sok teendője 
között, az elsők között ültek le a BEOSZ 
elnökével, Hazuga Károly ny. altábor-
naggyal, hogy áttekintsék az együttmű-
ködés lehetőségeit. Úgy véli, hogy sok 
olyan fejlesztés indul be a honvédségnél, 
amelyek érinteni fogják a BEOSZ-t is. 
A legfontosabb az, hogy mi lehet a 
BEOSZ jövője, és mi lehet a küldetése. 
Ez ugyan egy kicsit “NATO-san” hangzik, 
hogy küldetés, de már elkezdték kiépíteni 
a területvédelmi tartalékos rendszert, ami 
annyit jelent, hogy minden megyében 
lesz egy tartalékos zászlóalj, vagy ezred, 
amelyek területi alapon fognak működ-
ni. Munkájukhoz elengedhetetlen lesz a 
testületi szellem kialakítása, a csapatha-
gyományok megalapozása. Történészek 

is foglalkoznak a kérdéssel, feldolgozták 
minden megyére az első világháború 
időszakában az onnan toborzott ezredek 
történetét. Így fog összeállni, a megyei 
tartalékos zászlóaljak részére, hogy kiket 
tekinthetnek elődeiknek. Sokáig nem le-
hetett emlékezni az első világháborúban 
elesett katonákra. Nagyon pici párhuza-
mot vonva, óvatosan fogalmazva, van 
egy 1945–1989-ig terjedő időszak, amit 
megint úgy tűnik, meg akarunk tagadni. 
Apáinkat akarjuk megtagadni.  Volt egy 
hozzászóló, aki arról beszélt, hogy fel-
terjesztettek valakit elismerésre, és bizo-
nyos okokból adódóan, mivel az elmúlt 
rendszerben kapott valamilyen elisme-
rést, emiatt nem ismerik el most a mun-
káját. A BEOSZ tagságával kellene hely-
történeti kutatásokat végezni, szedjük 
össze az 1945 és 1989 között működő 
katonai szervezetek csapattörténeti köny-
veit, fotóit, emléktárgyait, leveleit, bármit, 
ami ezzel az időszakkal összefügg, fog-
laljuk ezeket egységes csapattörténeti 
szerkezetbe és publikáljuk az anyagokat. 
Ami eddig megjelent – akár a Végh tábor-
nok keze alól, akár bármely más publiká-
ló személy esetében –, az nagyon fontos, 
hogy a társadalom megismerje a kort.  El 
kell fogadtatnunk a társadalommal, hogy 
a magyar történelemnek része volt az I. 
világháború, a második világháború, és 
az 1945-től 1989-ig terjedő időszak is. 
Ha ezt meg akarjuk tagadni, akkor ön-
magunkkal, saját családunkkal megyünk 
szembe.  

Ez a jövő útja, hiszen ha rendszerbe 
áll 20 ezer tartalékos, szolgál 30 ezer 

aktív katona, és van 24 ezer nyugállo-
mányú katonánk plusz a hozzátartozók, 
ők együtt már mintegy nyolcvanezer főt 
tesznek ki. Ez egy olyan potenciál, amit 
nem lehet fi gyelmen kívül hagyni. Azokért 
a felvetésekért pedig, hogy kinek mennyi 
a nyugdíja, már az aktívak is  ki fognak 
állni, mert  nekik sem lesz mindegy, hogy 
amikor letelik a szolgálatuk, ők mennyit 
fognak kapni? Együtt az érdekképviselet 
is sokkal hatékonyabban valósítható meg. 

Homola Csaba ny. dandártábornok, 
mint a BEOSZ TT tagja, írásban nyújtot-
ta be a hozzászólását a közgyűlésnek. 
Többek között a Tanácsadó Testület 
tevékenységéről leírta, hogy igyekezett 
konstruktívan hozzájárulni a szövetség 
munkájához, az elnökség útmutatása 
alapján kereste a Szövetség előtt álló fel-
adatok megoldásának útjait. A Szövetség 
új elnöke igyekezett megtalálni a szerve-
zet előtt álló feladatok megoldási módjait. 
Sikerült egyre több egyesületnél szemé-
lyes tapasztalatokat szerezni a közössé-
gek munkájának sikereiről, nehézségeiről. 
Meglátásai, a közösség iránt megnyil-
vánuló empátiája, a közös útkeresésre 
mutató megnyilvánulásai mindenhol igen 
kedvező fogadtatásra találtak. Elmondta: 
A Szövetség előtt álló legfontosabb fel-
adatnak – mint ahogy ezt már többször 
kinyilvánította – a fi atalítást tekinti. Közös 
erőfeszítéssel meg kell találnunk az utat 
a járandóságos katonákhoz, a tényleges 
állományhoz. Megoldásra vár az egye-
sületek működési feltételeinek megbíz-
ható biztosítása. A szerveződő tartalékos 
rendszer, a Honvédelmi Sportszövetség 
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talán egymáshoz is közelebb hozhat ben-
nünket, megjavíthatja a mi egyesületeink 
működési feltételeit is.

Igen jóleső érzéssel fogadtuk, hogy a 
Szövetség kiállt azért, hogy a Honvéd 
Egészségpénztár károsultjai között a 
nyugállományú katonák is részesüljenek 
kártérítésben, hiszen váratlan kiadások-
ra, betegségekre, vagy például a fogaik 
javíttatására gyűjtögették jövedelmük egy 
részét. Köszönet érte!

Az 2017-es év feladatai

A vita lezárását követően, a közgyűlés 
elfogadta a beszámolókat. A következő 
napirend az 2017-es tervezett felada-
tok megvitatása, elfogadása volt, amit 
Hazuga Károly ny. altábornagy terjesz-
tett elő. Az írásban kiküldött tervezeteket 
szóban is kiegészítette.     

Többek között elmondta, hogy az 
előttünk álló év fontos mérföldkő lehet a 
Szövetség megújulásában, hosszú távú 
működésében. A Szövetség jól műkö-
dő, erős alapokon nyugvó tradicionális 
szervezet, meghatározó szerepet tölt 
be honvédelem ügyének szolgálatában. 
A környezetünkben végbement válto-
zások, ma is zajló folyamatok azonban 
megkövetelik hosszú távú célkitűzése-
ink, kapcsolataink újragondolását. Ennek 
érdekében az elmúlt évben kezdemé-
nyeztem az elnökség és a Tanácsadó 
Testület együttes ülésének összehívását 
a Szövetség jövőjével, lehetőségeivel, 
kapcsolatrendszerének fejlesztésével 
kapcsolatos témakörök megvitatására. 
Az ülésen arra az elhatározásra jutot-
tunk, hogy ki kell dolgozni a Szövetség 
tízéves, 2026-ig előretekintő stratégiáját, 
amely alapján be tudja tölteni küldetését, 

amelyben választ ad a korosodás és lét-
számgondok megoldására, a Szövetség 
és a társadalmi szervek kapcsolatára, 
a Szövetség és a honvédelmi szervek 
kapcsolatára, valamint az igénybe vehető 
forrásokra.

A stratégiaalkotás egy nehéz és 
hosszú folyamat, amelyet felelősen, 
jól átgondolva, nem kapkodva kell vé-
gigvinnünk. Ebben a folyamatban min-
denki véleményére kíváncsiak vagyunk, 
tudnunk kell, mit várnak tőlünk tagjaink, 
bajtársaink.

Ennek érdekében kérdőíves felmérést 
kezdeményeztünk a Szövetség egyesü-
leteinek tagsága körében, hogy világos 
képet kapjunk a tagságunk véleményé-
ről, értékítéletéről, a Szövetség megíté-
léséről, a továbblépés lehetőségeiről. 
Ezeknek a kérdőíveknek a begyűjtése a 
mai napon megtörtént. Feldolgozásukat 
megkezdjük, eredményére alapozzuk 
hosszú távú elképzeléseinket. Terveink 
szerint a KNT-n foglalkozunk részletesen 
a kérdőívek kiértékelésével és a munka-
anyag bemutatásával.

Ezzel párhuzamosan megkezdtük 
együttműködési megállapodásaink át-
tekintését, megújítását. Ennek eredmé-
nyeként kerül ma ünnepélyes aláírásra 
az MH Katonai Igazgatási és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság vezetőjével 
a régóta várt együttműködési megálla-
podásunk. Kidolgozás alatt van az MH 
Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző 
parancsnoksággal kötendő együttműkö-
dési megállapodás, melyet reményeink 
szerint hamarosan aláírunk.

Valószínű, hogy a Szövetségnek ez 
az év az együttműködési megállapodá-
sok éve lesz, hisz szeretnénk megújítani 
megállapodásainkat a honvédséghez kö-

tődő társadalmi szervezetekkel, és újat 
kötni a Honvédelmi Sportszövetséggel.

Korábban már említettem, idén két 
fontos területre szeretnénk koncentrálni, 
a szociálisan rászorulók felkutatására, 
valamint a hadisírgondozás feladataira.

A Szövetség 2017. évi programját, 
munka- és rendezvénytervét a tavalyi 
küldöttgyűlésen elfogadott négyéves 
ciklusra vonatkozó célkitűzések és alap-
elvek alapján terveztük. A tervezés során 
kiemelt fi gyelmet fordítottunk a Szövet-
ség alapszabályában megfogalmazottak 
maradéktalan érvényesítésére. Ebben 
az évben szeretnénk változtatni a szö-
vetségi szintű rendezvények megvalósí-
tása terén. A központi rendezvényeink 
egy részét szeretnénk közelebb vinni a 
tagegyesületekhez, a tagsághoz, ezért 
ezeket a régiókban szervezett, de szö-
vetségi szintű, fi nanszírozású rendezvé-
nyekként szerepeltettük a tervekben.

Ezzel a célunk, hogy ezeken a rendez-
vényeken a régiókhoz tartozó egyesüle-
tek teljes tagsága tudjon részt venni, tud-
junk közelebb kerülni az egyesületekhez, 
ismerjük meg jobban a mindennapjaikat, 
sikereiket, gondjaikat. (Például: nyugállo-
mányúak konferenciája, szakmai napok, 
érdekvédelmi konferencia) Adott rendez-
vényeknek csak kistérségi szinten van 
létjogosultságuk, például polgármesterek 
találkozója. Természetesen a Katona-
nemzedékek Találkozója idén is központi 
rendezvénye lesz a Szövetségnek, mely-
nek keretében nagyon szeretnénk meg-
rendezni a Szövetség Kórusfesztiválját.

A közgyűlés a vitát, az ügyrendi kérdé-
sek megtárgyalását követően jóváhagy-
ta a munka-, rendezvény- és pénzügyi 
terveket, a munka végére ebéddel tettek 
pontot.
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Közel ötven szervezettel van aktív 
együttműködési megállapodása az MH 
Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző 
Parancsnokság alárendeltségébe tar-
tozó országos hatáskörű alakulatnak, 
az MH Katonai Igazgatási és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokságnak (MH 
KIKNYP): ez a szám eggyel nőtt, ami-
kor a Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetségével (BEOSZ) is hivatalossá 
tették a közös munkát. 

A BEOSZ beszámoló küldöttgyűlé-
sén, a hagyományos napirendi pontok 
után, hivatalosan is megerősítették 
az eddigi közös munkát Hazuga Ká-
roly nyugállományú altábornagy, a 

BEOSZ elnöke és Szűcs Imre ezre-
des, az MH KIKNYP parancsnoka.

FOTÓ: ESKÜDT LAJOS 
NYUGÁLLOMÁNYÚ EZREDES 

KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉG

A nyári szezon természetesen a nya-
ralás, pihenés, kikapcsolódás időszaka 
akkor is, amikor már nyugdíjasok va-
gyunk. Sokak számára nagyon fontos 
időszak, hiszen ilyenkor lehetünk többet 
az unokákkal és nem utolsósorban se-
gíthetünk a szülőknek a gyermekek nya-
raltatásának megoldásában. Nem feled-
kezhetünk meg arról sem, hogy vannak a 
gondoskodási körbe tartozók között olyan 
családok is ahol még kiskorú gyermeke-
ket nevelnek, és számukra is fontos a 
nyári pihenés megoldása. Érdemes tehát 
ilyenkor nyár elején áttekinteni a lehető-
ségeket, és különösen aktuális ez a köz-
elmúltban történt változások miatt. 

Az idei év egyik kiemelt újdonsá-
ga a 8–12 éves gyermekek üdültetési 
lehetősége (gyermektáboroztatás). 
A balatonakarattyai üdülő területén 2017. 
június 23-tól – egyhetes turnusokban – 
szakképzett táboroztatók segítségével 

lesz lehetőség a gyermekek üdültetésére. 
A táborozás költsége 57 150 Ft, mely-
hez az MH Szociálpolitikai Közalapítvány 
kérelemre 45 000 Ft támogatást nyújt 
abban az esetben, ha a család egy főre 
eső nettó jövedelme a 71 000 Ft/főt nem 
haladja meg. Az üdülő tájékoztatójából 
kiderül, hogy az üdülés unoka esetében 
is lehetséges, azonban ennek támoga-
tására nincs lehetőség csak akkor, ha a 
nagyszülő a gyermek törvényesen kijelölt 
gyámja. Az üdüléssel kapcsolatos részle-
tekről, így különösen a turnusok időpont-

járól, az igénybevétel módjáról és a prog-
ramokról a www.beosz.hu, a www.hka.
hu és a www.honvedudulo.hu honlapo-
kon lehet tájékozódni, ahol a szükséges 
nyomtatványok is letölthetők. Segítséget 
és tájékoztatást adnak továbbá az érdek-
védelmi irodák munkatársai is.

Az írás elején említett jogszabályi 
módosulás nem érintette az üdülésre 
jogosultak körét, az igénylés módját és 
az igénybe vehető napok számát sem. 
A gondoskodási körbe tartozók (a nyug-
állományú katonák, a hozzátartozók, a 

Hurrá, nyaralunk! Nyaralnánk?  
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Az elmúlt évben rajzkiállítással csat-
lakozott Székesfehérvár repüléstörté-
netének 100. évfordulója tiszteletére 
szervezett emlékévhez a Vasvári Pál 
Általános Iskola. A kiállításra több mint 
120 alsó és felső tagozatos diák készí-
tett alkotást.

Az iskola több programmal is kap-
csolódott a város repüléstörténetének 
centenáriumi emlékévéhez. Az intéz-
mény pincegalériájában korabeli fotók, 
élethű makettek és eszközök idézik 
fel az elmúlt 100 esztendőt. Az MH 
Összhaderőnemi Parancsnokság Galé-
riájában április 27-től tekinthető meg a 
kiállítás.

Laczkó Gábor igazgató megnyitójá-
ban kiemelte: nincs az országban még 
egy olyan város, ahol egy időben négy 

repülőtér is működött, illetve olyan 
jelentős katonai hagyományokkal ren-
delkezne, mint Székesfehérvár. Hang-
súlyozta: az iskola oktatásában fontos 
szerepet tölt be a honvédelmi nevelés, 
amely nemcsak elméleti szinten, hanem 
a tettekben is megvalósul.

Huszár János vezérőrnagy, az MH 
Összhaderőnemi Parancsnokság pa-
rancsnoka megköszönte az együttmű-
ködést az igazgatónak, a kiállítás ko-
ordinátorának, Matyi József tanítónak, 
valamint a felkészítőnek, Heer Anita 
rajzszakos tanárnőnek. A vezérőrnagy 
emléklapot adományozott Andó Anna, 
Kolek Zsombor és Szabó Vilma tanulók 
részére kiemelkedő munkájukért.

FOTÓ: MARICS ILDIKÓ SZÁZADOS

Repüléstörténeti kiállítás az MH Összhaderőnemi Parancsnokságon

honvédségi nyugdíjasok stb) számára 
továbbra is az elő- és utószezon igény-
bevétele biztosított, és a főszezoni üdü-
lés csak a szabad férőhelyek terhére 
lehetséges. Bővült viszont a lehetőség 
Erdőbénye (7. számú KORK) igénybe-
vételével, és jelentősen változott az ellá-
tás színvonala Balatonakarattyán. Itt az 
elmúlt években folyamatosan történtek 
jelentős felújítások és bár a munkálatok 
még véglegesen nem fejeződtek be, 
máris tapasztalható a szolgáltatások bő-
vülése, az elhelyezési körülmények javu-
lása. Mindez természetesen az árakban 
is tükröződni fog, ezért a döntés (igény-
lés) előtt érdemes mindenre kiterjedően 
tájékozódni. Ebben is állnak rendelkezé-
sünkre az érdekvédelmi irodák munka-

társai, és természetesen az üdültetéssel 
kapcsolatos jogszabályok megtalálhatók 
honlapunkon, az „Érdekképviselet, ér-

dekvédelem/Honvédelmi jogszabályok” 
menüpont alatt. 

SZTANÓ ZSUZSANNA NY . ŐRNAGY 

á i é é d l é l d k éd l /H éd l i j bál k”
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ÚJ BEOSZTÁSBAN
Vanyur Tibor ezredes a Honvéd Vezérkar Személyzeti 
Csoportfőnökség Katonai Igazgatási és Toborzóosz-
tály osztályvezetőjeként folytatja pályafutását. 

Szűcs Imre ezredes, a parancsnokság új vezetője feladat-
szabásában elmondta, az első és legfontosabb, a toborzás 
feltételeinek javítása, fejlesztése és az egységes arculat 
megteremtése. Hasonlóan fontos az önkéntes tartalékos 
rendszer támogatása, további fejlesztése, illetve a határon 
folyó munkában való részvétel. Hangsúlyozta, a fontossági 
sorrendben legelöl a honvédség humán erőforrásának biz-
tosítása áll: szem előtt kell tartani, hogy az illetményemelé-
sek miatt a mostani fi zetés már a munkaerőpiacon is valódi 
értéknek számít. Ugyanakkor fontos és kiemelt feladatnak 
nevezte a kegyeleti tevékenységet, illetve a nyugállományú 
katonákról, az árvákról és özvegyekről való gondoskodást. 

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnök-
sége tisztelettel megköszöni Vanyur Tibor ezredes úr mun-
kánkat segítő együttműködő támogatását, új beosztásában 
pedig további katonasikereket kívánunk.

 FOTÓ: KRASZNAI-NEHREBECZKY MÁRIA 

Tizennegyedik alkalommal rendezték meg 
a Katonaözvegyek Országos Találkozóját. 
A Magyar Honvédség és a Honvédelmi 
Minisztérium − mint minden évben − a nő-
naphoz kapcsolódva köszöntötte az aktív 
szolgálat alatt vagy nyugállományban el-
hunyt katonák özvegyeit a Stefánia Palota 
− Honvéd Kulturális Központban. 

A március 8-án megtartott rendez-
vényen Kun Szabó István vezérőrnagy, 

miniszteri biztos köszöntötte a jelenlé-
vőket nőnap alkalmából. Mint mondta, a 
katonafeleségekre és családanyákra min-
dig is nagy teher hárult, hiszen a munka 
mellett férjük szolgálati elfoglaltsága miatt 
gyakran egyedül kellett megbirkózniuk az 
otthoni teendőkkel is. „A mai rendezvény a 
legfontosabb hagyományaink közé tarto-
zik. A társadalom egy sajátos közösségét 
köszöntjük megkülönböztetett tisztelettel 

a mai napon. A tárca kiemelten fontos 
missziójának tartja, hogy a honvédség el-
hunyt katonáira emlékezzen, családjaikat 
pedig a lehetőségekhez mérten minden-
ben támogassa” – mondta a vezérőrnagy, 
hozzátéve, hogy akik a katonai hivatást 
választják, azok családjukkal együtt a kö-
zösség szolgálatát is választják. Ez pedig 
egy olyan erős közösség, amelynek tagjai 
mindhalálig összetartoznak.

„Az önök áldozatos, alázatos munkája 
és szolgálata nélkül a Magyar Honvéd-
ség nem tudná ilyen magas színvonalon 
végezni tevékenységét. Olyan stabil er-
kölcsi és érzelmi hátteret teremtettek a 
katonáknak, amelyért csak a legnagyobb 
tisztelet hangján lehet szólni önökhöz. 
A Magyar Honvédség és a Honvédelmi Mi-
nisztérium nevében is köszönjük önöknek” 
– fejezte be beszédét Kun Szabó István. 
A találkozón dr. Simicskó István honvédel-
mi miniszter nevében Kun Szabó István ve-
zérőrnagy, dr. Benkő Tibor vezérezredes, 
Honvéd Vezérkar főnök képviseletében 
pedig Kaposvári László dandártábornok 
adott át elismeréseket és emléktárgyakat. 
A rendezvény a Honvéd Együttes műsorát 
követően díszebéddel zárult. 

FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ

AZ ÖZVEGYEK KÖSZÖNTÉSE
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Ejtőernyős honvédelmi nap

POLGÁRMESTER A BÁZISON
Az MH Alföldi Ideiglenes Alkalmi Kötelék 
(MH AIAK) parancsnokának meghívására 
látogatott el a település polgármestere a 
Bácsalmás határában található Határvé-
delmi Bázisra. 

Németh Balázs polgármestert Vokla 
János ezredes, a MH AIAK parancsnoka, 
valamint Fábry László őrnagy, a Bács-
almáson állomásozó század parancs-
noka fogadta. A település vezetője rövid 
tájékoztatót kapott, majd megtekintette 
a négyfős, klimatizált lakókonténereket, 
a mosókonyhát, a kondicionáló- és a sza-
badidős termet. 

Németh Balázs elmondta: örül annak, 
hogy Bácsalmás is otthont ad egy 
határvédelmi bázisnak, hiszen a ka-

tonák jelenlétének köszönhető, hogy a 
város lakóinak hétköznapi nyugalmát 

nem befolyásolja a migrációs válság. 
                                       honvedelem.hu

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövet-
sége és az Ejtőernyősök Szolnoki Szer-
vezete 2017-ben negyedszer rendezte 
meg az ejtőernyős honvédelmi öttusa-
versenyt Szolnokon, az MH 86. Helikop-
ter Bázis területén. A verseny fővédnöke 
Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztéri-
um parlamenti államtitkára, fő szervezője 
Szabovik Zoltán István nyugállományú 
alezredes, az Ejtőernyősök Szolnoki 
Szervezetének elnöke volt.

A rendezvény célja az általános iskola 
5–8. osztályos és középiskolás tanulók 
honvédelmi nevelése, a katonai pálya 
megismertetése, az ejtőernyős-utánpót-
lás biztosítása, valamint önkéntes tartalé-
kosok toborzása volt. 

A versenyszámok: úszás, légpuskalö-
vészet, kézigránát-célbadobás, tájékozó-
dási futás, katonai ejtőernyőzés története 
és ejtőernyős alapismeretek voltak.

A kilenc település 59 versenyzőjét és 
kísérőiket, valamint a szervezőket nem 
igazán fogadta kegyeibe az időjárás. Az 
ünnepélyes megnyitó és a versenynap 
fele kisebb-, nagyobb intenzitású esőben, 
néha megerősödő szélben folyt. Emiatt 
sajnálatos módon a programban meghir-
detett ejtőernyős bemutató is elmaradt. 
Mire az eredményhirdetéshez és díjki-
osztáshoz a csapatok felsorakoztak, a jó 
kedvhez megjött a jó idő is, kisütött a nap.

A katonai ejtőernyőzési hagyományok 
megőrzése érdekében, a nagy elődök 

tiszteletére a legjobbaknak járó vándor-
serlegeket három ejtőernyős legenda, I. 
korcsoport Kiss Zoltán posztumusz al-
ezredes, II. korcsoport Sáray Bertalan 
ezredes és III. korcsoport Hüse Károly 
posztumusz őrnagy családjai ajánlották 
fel.

A díjakat átadták: Sándor Tamás ezre-
des, az MH 2. v. Bertalan Árpád Külön-
leges Rendeltetésű Ezred parancsnoka, 
dr. Boldizsár Gábor ezredes, a MEBSZ 
elnöke, Dér László ny . törzszászlós, a 
Szolnoki Honvéd Ejtőernyős SE nevé-
ben. 

A helyezettek átvették megérdemelt 
díjaikat, de a támogatók (Zrínyi Könyvki-
adó, a HM KatonaSuli program, Bajtár-
si Egyesületek Országos Szövetsége, 
Honvéd Zrínyi Sportegyesület) jóvoltából 
senki sem távozott üres kézzel, minden 
résztvevőnek jutott ajándék.

A korosztályos egyéni első helyezet-
teknek különdíjat, kupát adtak át: Vörös 
László Lajosné ny. ezredes, a BEOSZ 
alelnöke, Vörös László Lajos ny. alez-
redes, a Zrínyi Honvéd SE nevében és 
Boldizsár János, a MATASZ JNSZ me-
gyei elnöke. A részt vevő iskolák és a 
felkészítők részére értékes és hasznos 
könyvjutalmakat adott át a Magyar Ejtő-
ernyősök Bajtársi Szövetségének elnöke, 
dr. Boldizsár Gábor ezredes.
 VÖRÖS LÁSZLÓ LAJOS

    SPORTÜGYVIVŐ
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A Balassi Bálint Bajtársi Egyesület, a Bu-
dapesti Nyugállományú Klubbal együtt-
működésben, 2010 novemberétől szer-
vezi a Honvédkórház igazán konstruktív 
és leginkább nélkülözhetetlen közremű-
ködésével az úgynevezett egészségügyi 
fórumokat. Így a mostani orvosi fórumunk 
már a 26. volt a sorban.

Most – tekintettel a tagjaink éltes ko-
rára, immár második alkalommal – dr. 
Komócsin Márta orvos alezredest, a 
Budakeszin működő HM Rehabilitációs 
Intézmény II. Krónikus Utókezelési Osz-
tályának osztályvezető főorvos asszo-
nyát köszönthettük és hallgathattuk meg 
a Honvédkórház tanácstermében, egy 
vetített képes előadás keretében. 

Természetesen, most is az időskor ál-
talános egészségügyi problémái voltak 
az előadás középpontjában, de örömünk-
re szolgált, hogy a főorvos asszony az 
előadás befejező szakaszában informált 
bennünket a Verőcén korábban regná-
ló rehabilitációs intézmény végnapjairól 
és arról is, hogy a végén ott működő 45 
ágyas lehetőség – az átköltözést köve-
tően – Budakeszin mára 75 ágyassá bő-
vülhetett.

Nagyon tetszett az egészségügyi fóru-
mon részt vett több mint 50 fős hallgató-
ságnak Komócsin főorvos asszonynak az 
az indító mondata, hogy a mi civilizált vi-
lágunkban bizony az életkor megnőtt, de 
ezzel együtt nem növekedett arányosan 
az egészségben eltöltött életszakasz. 
Tehát, emiatt is kell felelősséggel foglal-
koznia az orvoslásnak ezzel a korosztály-
lyal.

Nagyon újszerű volt számunkra az elő-
adáson felvázolt legújabb kori kronológiai 
és biológiai kor összefüggésének be-
mutatása, ahol már például az 50-60 év 
közötti korosztály az áthajlás korba lett 

sorolva, majd ezt követi 60-75 év között 
az idősödés kora, s csak ezután számító-
dik a 75-90 évek között az időskor, majd 
ezután következik az aggkor.

Az előadás során megtudtuk azt is, 
hogy a biológiai életkor függ az egész-
ségtől, a testi erőnléttől, a szellemi fris-
sességtől, a külső megjelenéstől (bőr, 
haj, szőrzet, testtartás, járás), valamint 
az érzékszervek állapotától (látás, hallás, 
szaglás, ízlelés), s nem utolsósorban a 
belső szervek (szív, légzés, emésztés, 
kiválasztás, mozgás) állapotától. 

Ám, megtudtuk azt is, hogy az örege-
dés folyamatában azért vannak élettani 
változások is, mert – az évek múlásával 
– változik az embernél az alkalmazkodási 
képesség, az izomerő, a fájdalomküszöb, 
a vérnyomás, valamint a szervezet repro-
dukciós képessége is.

Azt is megtanultuk az előadás során, 
hogy mindennap történik valami, amiért 
újra érdemes élni és küzdeni, még ne-
künk is.

Hmmm… Mi – az idősödő, ún. éltes-
korúak – sajnos csak most, a szakmai 

előadás végén szembesültünk azzal a 
Konfuciánusi gondolattal, hogy: „Válassz 
olyan foglalkozást, amit szeretsz, és 
akkor soha többé nem kell dolgoznod!” 
De egyértelmű, hogy ezt a bölcseletet 
majd igyekszünk az unokáinkba átplán-
tálni, hogy ők már eszerint válasszanak 
szakmát, hivatást, s ezek szerint éljenek 
a továbbiakban.

Természetesen érdeklődéssel fi gyel-
tük a főorvos asszony előadásának azt 
a részét is, mely a Budapest határában, 
Budakeszin működő Utókezelési Osztály 
tevékenységéről és az ottani életlehető-
ségekről szólt. Örömmel hallgattuk, hogy 
ott nemcsak az elhelyezett személyek 
gyógyszerezésével, egészségi állapotuk 
megőrzésével és ápolásával, hanem az 
ottani életük során helyben bekövetkező 
ünnepeikkel is törődnek. Legyen az kará-
csony vagy húsvét és más ünnep. Jó volt 
hallani, hogy ezeknek a lebonyolításában 
és anyagi fi nanszírozásában az alapítvá-
nyi kapcsolataik a segítségükre vannak.

Megtudtuk azt is, hogy az intézmény-
ben jó a csapat és jó a vezetőség. 

A betegfelvétel az igényjogosultaknak 
– kivizsgált állapotban – előjegyzés alap-
ján történik. Az ott-tartózkodás pedig ál-
talában 3-6 hónapos időintervallum lehet. 
Ezt követően – konkrétan 6 hónap után – 
a további ápolást, gondozást kérelmezni 
kell, és a Honvédkórház főigazgatójának 
engedélye után az ellátás fi zetőssé válik, 
melynek összege 800 Ft naponta.

Az előadás során azt is megtudtuk, 
hogy – a rendelkezésre álló orvosi karon 
felül – 25 betegenként egy nővérrel és 
egy segédápolóval tudják megoldani az 
igen felelősségteljes gondozási és ápo-
lási feladataikat. Sajnos, az intézetben is 
van várólista, és attól csak igen sürgős 
egészségügyi esetben tudnak eltérni. Az 
előadás végén a főorvos asszony min-
denkinek érdemben válaszolt a neki fel-
tett kérdésekre. Nagyon szépen köszön-
jük a Honvédkórháznak, és leginkább dr. 
Komócsin Márta orvos alezredes, főorvos 
asszonynak a színvonalas foglalkozást.

VÁMOSI JÁNOS, ELNÖKSÉGI TAG

ISMÉT A HONVÉDKÓRHÁZBAN JÁRTUNK
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Az MH Alföldi Ideiglenes Alkalmi Köte-
lék állományában szolgálatot teljesítő 
Kemenczei Richárd törzsőrmester és 
Varga Zoltán szakaszvezető napi rutin 
szerinti szállítási feladatot hajtottak 

végre, amikor az autóúton egy kigyulladt 
gépjárművet vettek észre. 

– A jármű hátulja már lángokban állt, 
majd a szemünk előtt sodródott le az 
útról és egy villanyoszlopot is kidöntve az 

árokba borult. Fél-
rehúzódtunk, és 
azonnal megkezd-
tük a mentést – 
mesélte a történ-
teket Varga Zoltán 
szakaszvezető, 
a katonai gép-
jármű vezetője. 
– Én érkeztem 
elsőnek az árokba 
borult járműhöz, 
amelyből sike-
rült kisegítenem 
egy fi atal férfi t, 

aki szemmel láthatóan sérüléseket is 
szenvedett – vette át a szót Kemenczei 
Richárd törzsőrmester. 

A másik utas, egy fi atal hölgy ki tudott 
szállni a saját oldalán és a közeli ben-
zinkúthoz indult segítségért. Miközben 
a törzsőrmester a sérült férfi  ellátá-
sában segédkezett a mentők és a tűz-
oltók kiérkezéséig, addig Varga Zoltán 
szakaszvezető sikeresen megfékezte a 
tüzet a honvédségi gépjárműhöz tartozó 
tűzoltókészülékkel. 

A Magyar Honvédség, különösen az 
MH Alföldi Ideiglenes Alkalmi Kötelék ka-
tonái a gyakori szállítási, járőrözési és 
egyéb feladatok miatt sok időt töltenek 
az utakon, így sokszor fordult már elő, 
hogy közlekedési balesetnél segítettek: 
a gyors reakciókészségnek és a kikép-
zésen tanult bővített elsősegélynyújtási 
ismereteiknek köszönhetően, a lakosság 
több sikeres közúti segítségnyújtást is ta-
pasztalhatott már a katonák részéről. 

honvedelem.hu

2014-es adatok alapján a régió egyesületeinek mintegy 1500 
tagja van.  Az elöregedés ellenére az összlétszám enyhe emel-
kedést mutat, köszönhetően azon egyesületeknek, amelyek 
nyitottak a környezetükre, szívesen látják a nem honvédségi 
kötődésű tagokat is.

A régió tizennégy egyesületből áll, ezek a következők: 
ssz. egyesület
101 Zrínyi-Bolyai NYK
104 Puskás Tivadar HBE
105 Balassi Bálint BE
107 Esze Tamás HNYE (Vác)
109 Dózsa György HNYE (Cegléd)
110 Platthy József BE (Tfalva)
111 Kossuth Lajos NYK (Szentendre)
113 Hunyadi János NYK (Rétság)
114 Békefenntartók BE
115 Honvéd Sporthorgász E
117 Bem József BE
119 Magyar Csendőr BE
120 Obsitos Fúvószenekar
121 WAT Magiszterek Védegylete

Az érdekképviselet helyzete
Az egyesületek igyekeztek minél jobban integrálódni a telepü-

lések életébe. Ennek következtében az önkormányzatok nem-
csak fedelet biztosítanak, de – kihasználva a szervezőkészsé-
güket, operativitásukat – egyre jobban bevonják egyesületeinket 
a települések életébe, rendezvényeik lebonyolításába. A szoros 
együttműködést mutatja, hogy minden egyesületi rendezvényen 
jelen van a polgármester vagy képviselője. Jó az együttműkö-
dés a HKNYP irodáival is, a közgyűléseken is mindig jelen van 
az iroda képviselője. Nem ritka az iroda kitelepülése, a helyszíni 
segítségnyújtás. A kegyeleti tevékenység során is korrekten jár-
nak el. Egyesületeink felvállalták a gondoskodási körbe tartozó 
rászorulók felkutatását, ezzel is erősítve az együttműködést. 
Azokon a településeken ahol még van működő katonai szerve-

zet, az egyesületi rendezvényeken gyakori vendég az alakulat 
parancsnoka.

Tervszerű tevékenység
Az egyesületekben élénk közösségi élet folyik. Kisebb cso-

portos foglalkozásoktól (varrás, kártya, számítógép stb.) a kol-
básztöltésen át a közös kirándulásokig. Látogatják az alakulatok 
múzeumait, emlékhelyeket, csatlakozva az éppen aktuális évfor-
dulókhoz, a meleg vizű fürdőhelyek látogatása roppant népszerű.  
Részt vesznek a település programjainak szervezésében, lebo-
nyolításában (koszorúzás, juniális, farsang stb.).

Javaslataink a további működéshez
Fontos lenne a pályázatok időben történő kiadása, hogy le-

gyen lehetőség reagálni rájuk.
Nagyobb szerepet kellene vállalni a saját és a hivatásos állo-

mány érdekvédelmében is.
A hadisírok gondozásával foglalkozó tagszervezetektől 

elvárják, hogy munkájuk ne egyszeri, alkalomszerű legyen, 
ezért erre a célra, egy elkülönített alapból anyagi segítséget 
is kellene adni az utazásokra, karbantartásra, koszorúra stb. 
A minisztériumnak kellene elérni, hogy az egyesületeket ne 
tegyék ki az utcára! Fejleszteni kell a BEOSZ és a HKNYP 
közötti tartalmas együttműködést, tartalommal kell megtölteni az 
érdekvédelem meglévő fórumait. A Szövetség egységét erősítő 
rendezvényeket kellene szervezni, a meglévőket színvonala-
sabb tartalommal megtölteni. A Szövetség forrásait átgondoltan, 
célirányosan, a közös célokat segítően kell felhasználni. Gon-
dolkodni kell a forrásszerzés újabb lehetőségeiről, az évfordulós 
egyesületek pazarló támogatásának megszüntetéséről, annak 
átalakításáról. El kellene érni, hogy a nyugállományú kato-
nák ne legyenek megosztottak, egyetlen nagy ernyőszervezet 
fogja össze őket, (például BEOSZ) és annak legyenek különféle 
szekciói, fegyvernemi-szakmai szervezetei. A HÉF-ülések előtt 
legalább az egyesületek vezetőségeinek véleményét ki kellene 
kérni a megtárgyalandó kérdésekről.

NAGY KÁROLY NY. ALEZREDES

BEMUTATJUK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓT

ÉLETMENTŐ KATONÁK
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Jubileumához érkezett a Bajtársi Hírlevél, 
a BEOSZ tájékoztató kiadványa. Vissza-
tekinteni nem tudok a kezdetekre, mert 
én csak 10–12-éve ismerkedtem meg 
a negyedévente megjelenő lappal. Azt 
viszont tudom, hogy ez idő alatt nagyon 
sokat változott, külalakjában és tartal-
mában. A hírlevél olvasói első kézből 
tájékozódhatnak a honvédelmi érdekkép-
viseletről, beleértve a nyugállományúakra 
vonatkozó rendeleteket is.

A honvédelem ügye foglalkoztatja a ko-
rábban a hadseregben dolgozó hivatásos 
állományú katonákat és polgári alkalma-
zottakat. A lapból szinte minden fontos 
eseményről kapnak tájékoztatást, ezért 
olyan népszerű, és már várják az előfi ze-
tők a következő lapszám megjelenését. 
A Bajtársi Egyesületek részére a lap ké-
pezi az egyik legfontosabb információs 
tájékoztatást, amely nagyon sok aktuális 
hírt, közleményt, beszámolót tartalmaz. 

Számos érdekes írás olvasható a nyug-
díjasok beszámolójából, amelyeket nagy 
érdeklődéssel olvassák a nyugdíjasklu-
bok, -egyesületek tagjai. Kézben venni 
is jó érzés amióta fényes felületű papírra 
nyomtatva jelenik meg. 

Tiszteletre méltó, 20 éves múltra tekint-
het vissza a Bajtársi Hírlevél, amire igény 
van, és valószínű a következő 20 évben 
is sok olvasója lesz. Ehhez kívánok sok 
sikert a szerkesztőségnek.

SOÓS TAMÁS NY. ALEZREDES       

Jó érzés kézbe venni

A Bajtársi Hírlevél létrehozásakor ter-
mészetes módon megküzdött a kezdeti 
nehézségekkel. Azt gondoltuk, hogy 
fő feladata a BEOSZ-elnökség érdemi 
tevékenységének és állásfoglalásai-
nak továbbítása a tagegyesületek felé. 
Hamar rájött az elnökség, hogy a fen-
tieken túl elsősorban az egyesületek 
munkájának a koordinálására van szük-
ség, az egyesületi önállóság biztosítása 
mellett.

Ennek megfelelően a tagegyesületek 
egyre többet hallattak magukról, képes 
tudósításaik színesebbé tették a lapot. 
Nem feledkeztek meg az egyesületi 
munkában kiemelkedők népszerűsí-
téséről. Ötleteket adtak egymásnak a 
honvédelmi nevelés, a szociális gon-

doskodás kérdéseiről. Rendszeresen 
beszámoltak a közösségi életről, a sza-
badidő hasznos, értelmes eltöltéséről. 
Új színfolt lett a két vagy több egyesület 
együttműködésének a megszervezé-
se, a közös rendezvények megtartása. 
Kiemelkedő lépés volt az egymástól 
megirigyelt kórusok létrehozása, mű-
ködtetése.

Az egyesületek tudósítanak arról is, 
hogyan őrzik a megszűnt honvédségi 
alakulatok hagyományait, emlékét. Mú-
zeumokat, emlékszobákat hoztak létre.

A hírlevél szerkesztői nem feledkez-
tek meg arról sem, hogy rendszeresen 
tudósítsanak a Magyar Honvédség éle-
téről, fejlesztéséről, a katonák bel- és 
külszolgálati helytállásairól.

Tovább színesítik a hírlevél oldalait 
az önkormányzatokkal való együttmű-
ködés hírei. Több helyen az adott város 
tényezőivé váltak a nyugállományú ka-
tonák szervezetei. Az önkormányzatok 
ezt zászló, zászlószalag adományo-
zásával, vagy anyagi támogatással is 
elismerik.

Úgy gondolom, egy teljes lapszá-
mot meg lehetne tölteni azzal, hogy a 
hírlevél a húsz év alatt milyen szépen 
egyenletesen fejlődött. Először Kacsó 
Lajos, majd Gróf Feri csapata vezetésé-
vel, és természetesen a tudósítók aktív 
közreműködésével.

Csak így tovább, Bajtársi Hírlevél!

FENYVESI PÉTER NY. EZREDES

Rendszeresen, vissza-visszatérően 
is olvasom a Bajtársi Hírlevelet, amely 
szerény ismeretem szerint „jubileumi” 
évfordulóhoz közeledik. Ez az aránylag 
hosszú időszak a mai médiavilágban, a 
társadalmi rétegeket reprezentáló, meg-
célzó sajtóban akár unikumnak is számít-
hatna.

Mit adott ez az „időszakos kiadvány” 
ebben az aránylag hosszú időszakban 
egy halandó olvasónak? Húsz éve va-
gyok nyögdíjas! (Pintér Feri, ne javítsd 
ki, nem elírás, tudatosan használom ezt 

a kifejezést az állapotomra!) A nyugdíjba 
vonulást követően erőteljesen és határo-
zottan megváltozott, az egyén szempont-
jából hátrányossá vált az információáram-
lás. Ezt a változást, mondhatni elapadást, 
még felerősítette az egymás után felszá-
molt, megszüntetett alakulatok, intéz-
mények sokasága. A legtöbb bajtársunk 
körül nagy hiátusok, mondhatni űrök ke-
letkeztek, mígnem néhány mindig tettre 
kész, korábban is a közösségekért, az 
együttlétért, egymás megbecsüléséért 
dolgozó egyén szervezni kezdte a külön-

féle szakági, döntően nyugállományba 
kerülteket összefogó klubokat, egyesüle-
teket. A BEOSZ-ba tömörülve kialakult az 
igény a szélesebb körű, írásban is megje-
lenített tájékoztatásra, és megszületett ez 
a réteg-, vagy szektorális sajtótermék, a 
Bajtársi Hírlevél.

Ez az időszakos kiadvány, ha bizo-
nyos fáziskéséssel is, sok, nyugdíjasokat 
érintő, érdeklő témáról közöl információt, 
igyekszik tájékoztatni azokról a törek-
vésekről, erőfeszítésekről, amelyeket a 
BEOSZ folytatott az évek során a szociá-

 

Egy példány forog…

 Töretlen fejlődés 
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Tisztelt Olvasóink!
A 20 éves évfordulóra született olvasói emlékezések közlését ez évi lapjainkban folytatjuk!

Szerkesztőség

A Bajtársi Hírlevél 2008. februári szám-
ban – ahol a nagykorúvá vált BEOSZ-t 
is köszöntötték – jelent meg az első hír-
adás arról, hogy „az első lakótelepi klub, 
Bánáti Rudolf nyugállományú ezredes, 
kerületi önkormányzati képviselő kezde-
ményezésére – 2007. december 20-án –, 
megalakult a Bem József Bajtársi Egye-
sület, és Perlawi Andort (előléptetve őr-
naggyá), megválasztották vezetőnek…” 
s tagjai négy éven tűrték elnökségemet… 
Hiába költöztem Balatonfüredre, elnöksé-
gi tag maradhattam. Tíz év után levetem 
álarcomat, mert valójában csak Pap And-
rás – ezredkultúros, majd ZMKA-tanár, 
végül nyugállományú hadtörténész –, 
voltam, s választottak elnökké. Mint íro-
gató ember büszkén viseltem, az Örkény 
István által világirodalmi rendfokozattá 
tett őrnagyi csillagot, de a honvédelmi 
miniszter egy másodikat is tett a váll-
lapomra, és hát –…ha adják, fogadd el! 
– mondták a régi öregek–, tudomásul 
vettem. 

2007 óta kíséri életünket az újság, 
helyt adva közös örömeinknek a Balassi, 
a Zrínyi nyugdíjasaival, a Lengyel „ma-

gisztrátusokkal” tartott téli-nyári rendez-
vényeinknek, ajtót-kaput nyitva az ország 
katona-nyugdíjasainak szabadidős életé-
re. Ebbe belefért a mi közösségünk mun-
kájának, a Kossuth-díjas Mécs Károly 
szereplésével a Színkeresők társasága 
kötetének bemutatása, Baranyi Ferenc 
Kossuth-díjas költőnk verses délutánjá-
nak, a Kőbányai Írók-Költők Egyesületé-
nek szereplése, és az is, hogy irodalmi 
érdeklődésű tagok immár 10. éve kitar-
tanak a havonta megtartott Gondolatok 
a könyvtárban című találkozóink mellett, 
ahol megjelent köteteimet is bemutathat-
tam.

Nagyon hasznos, hogy a legfontosabb 
ránk vonatkozó törvényeket, végrehaj-
tási utasításokat is frissiben tálalja a 
kiadvány, amelyek – ha nem is váltják 
meg világunkat –, segítenek eligazodni 
a meghozott törvények áradatában.  A 
Bajtársi Hírlevél az elmúlt évtized alatt 
követte életünket! Bármelyik oldalról kö-
zelítjük meg tevékenységünket, ha majd 
számot kell adni 10 éves tevékenysé-
günkről, ezt a kiadványt nem lehet meg-
kerülni! 

Az újság szerkesztése, fotó-híradása 
például szolgálhat bármely szövetség-
nek! Áldozatos tevékenységükhöz gra-
tulálok, és további munkájukhoz erőt, 
egészséget kívánok Egyesületünk ne-
vében is. Ezért szeretem én a Bajtársi 
Hírlevelet!  

Miért is? Mert a miénknek érzem!
PERLAWI ANDOR NY. ALEZREDES

Perlavi szereti…

lis ellátás színvonalának megtartásáért, 
a szerzett jogok megvédéséért, a nyug-
díjak lehetséges korrekciójáért, sokszor 
sziszifuszi küzdelmekkel. Szívesen 
találkozott mindenki azokkal a tájékoz-
tatókkal, amelyek a katonanemzedékek  
összejöveteleiről tudósítottak, és nagy 
eredmény, hogy honvédelmi miniszterek 
adtak interjút, írtak cikket a lapba, tágít-
va, bővítve az időszerű ismereteket a 
honvédelem ügyéről.

Jó volt fi gyelni, megtapasztalni, ho-
gyan bővül a BEOSZ taglétszáma és jut 
el ezáltal a hírlevél is mind szélesebb 
körbe. Gondolom, mindenki nagyra 
értékeli, súlyának megfelelően kezeli, 
ahogy szélesedett az az ernyő, amelyik 
alá más fegyveres testületek nyug-
állományúakat összefogó egyesületei 
is csatlakoztak, lényegesen bővültek a 
híradások, információk az ország külön-
böző területeiről. A határőr csoportok 

bekapcsolódásával még több híradás 
érkezett Soprontól Nyírbátorig, Nagy-
oroszitól Kiskunhalasig. Jó volt olvasni 
arról, hogy minden (volt) helyőrségben 
– legyen az honvéd vagy határőr jellegű 
–, hasznosan akarják eltölteni idejüket, 
őrzik emlékeiket, összetartanak, fi gyel-
nek egymásra, részt vesznek a szűkebb 
pátriájuk társadalmi életében. Színes 
beszámolók jelentek meg a klubok éle-
téről.

A lap, a „kiadvány” címlapján felhívja 
a fi gyelmet arra, hogy térítésmentesen 
sokszorosítható, így többen is olvas-
hatják. Társasházunkban (még döntő-
en honvéd jellegű!) egy példány forog 
rendszeresen  közkézen, majd kialakul a 
folyosói vita egy-egy témakör, cikk, vagy 
területi tájékoztató, ismerős név, sze-
mély kapcsán. A korban egyre jobban 
előrehaladottak gyakran fi atalos hévvel 
vitatkoznak az elnökségi ülések témá-

iról, adnának tanácsokat, vitatják az 
eredményeket. Eddig egy témakörben 
jutottak közös platformra, csatlakozva  
a nyugdíjasokat érintő kérdésekhez, 
amennyiben kívánatos lenne a tárgya-
lások során elérni, hogy a nyugdíj átuta-
lását vigyék közelebb a hónap elejéhez, 
ahol anno a fi zetések időpontja volt.

Egy magánmegjegyzéssel fejezném 
be a lap életéről szóló írásomat. Rend-
kívül jó érzéssel töltött el, és töltötte 
el a környezetemben levő „hadastyá-
nokat” is, a „PÁSZTORPISTA” nevű 
déldunántúli „intézményről” való meg-
emlékezés, a 80.születésnapja alkalmá-
ból! Adja meg a nagy természetfelelős, 
hogy a 90.-nél is megemlékezhessünk 
róla!

További sikeres munkát kívánok a lap 
szerkesztőségének!

                       TISZTELETTEL: MILE ENDRE 

NY. EZREDES
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Dr. Lindner Miklós ny. altábornagyot min-
denki ismeri a Puskás Tivadar Híradó Baj-
társi Egyesületben és a Budapesti Nyug-
állományúak Klubjában. A híradó tagozat 
és a Puskás egyesület örökös tiszteletbeli 
elnöke, aki rendszeresen részt vesz a ta-
gozat és az egyesület életében. Életkorát 
meghazudtoló energiával segíti a tagozat 
munkáját. A vezetőségi üléseken rendsze-
resen kifejti véleményét, hozzászólásával, 
javaslatával segíti a két szervezetet. Bár-
mikor számíthatunk rá, magánéletét min-
dig háttérbe helyezi, ha a közösségi érdek 
úgy kívánja. Szabadidejét feláldozva részt 
vesz a szervezetek életében, az idős, 
beteg kollégákat is szívesen látogatja. 
1991 óta tagja a nyugdíjasklubnak, azóta 
vesz részt a tagozat életében, pozitív ha-
tással van klubtagjainkra. Szinte hihetet-
len, de már 25 éve, hogy nyugállományba 
vonult és belépett a klubba, s alapító tagja 
lett 1998-ban a Puskás Tivadar Híradó 
Bajtársi Egyesületnek. Majd 15 évig az 
elnöki tisztséget is betöltötte. Nem tudott 
és a mai napig sem tud tétlenül pihenni. 
Mindig tettrekész és a közösségért tenni 
akaró személyiség volt, akkor érzi jól 
magát, ha a közösségért, barátaiért, a volt 
munkatársaiért sikerül valamilyen munkát 
végezni. Legyen az segítség, vagy felké-
rés egy előadásra, teljesen mindegy, csak 
az a közösségeknek hasznára váljon. 
Számára a siker a mások sikerének elő-
segítése. Nyolcvanévesen látszólag visz-
szavonult, de a valóságban azóta is aktív 
tagja a PTHBE és a híradó tagozatnak, 
részt vesz minden elnökségi (vezetőségi) 
ülésen és klubnapon. 

A Budapesti Nyugállományúak Klub-
jának örökös tiszteletbeli tagja, a híradó 

tagozatnak és a Puskás egyesületnek 
örökös tiszteletbeli elnöke. Az ő mondása 
szállóigévé vált: „A híradó szolgálatnál el-
fáradt, megöregedett, megbetegedett ka-
tonák kezét nem szabad elengedni, nem 
szabad magukra hagyni őket.”

1932. március 21-én született Buda-
pesten, szülei egyszerű munkások voltak. 
Gyermekként nagyszüleinél, Aradon ne-
velkedett, 6 éves korában került vissza 
Budapestre. A II. világháború után jelent-
kezett a Zalka Máté Híradó Tiszti Iskolá-
ra (a mai Petőfi -laktanyába), majd 1949. 
októberében, 17 évesen kapott behívót és 
megkezdte a katonai pályafutását. 1950-
ben alhadnagyi rendfokozattal felavatták 
és első beosztásba a laktanyában állomá-
sozó híradó ezredhez került szakaszpa-
rancsnokként. Később a 43. váci híradó 
ezredhez helyezték, század- majd zász-
lóalj-parancsnoki beosztásba. Felettesei 
hamar felfi gyeltek a jó képességű, fe-
gyelmezett katonára és (1957–1961-ben) 
beiskolázták a Zrínyi Miklós Katonai Aka-
démiára. Az akadémia elvégzése után a 
székesfehérvári 5. hadsereg híradó főnöki 
beosztásába helyezték. Hamar felismer-
te, hogy folyamatosan gyarapítani kell a 
szakismereteket a híradó szakma magas 
szintű végzése érdekében. Ez a felisme-
rés vezérelte vezetőként és erre buzdítot-
ta beosztottjait is. Újabb diploma megszer-
zése után 1973-ban előléptették ezredesi 
rendfokozatba. 1975-ben kinevezték a ve-
zérkar híradó csoportfőnökének, amelyet 
nyugdíjazásáig töltött be. 1979-ben a 
köztársasági elnök tábornoknak nevezte 
ki. Közben megvédte kandidátusi érteke-
zését „Összfegyvernemi hadsereg híradá-
sának megszervezése” címmel, amiért 

megkapta a dok-
tori címét. 1990. 
decemberi 31-ei 
nyugállományba 
helyezésével, 42 
évi szolgálati idő-
vel befejezte a ka-
tonai pályafutását. 

Magánéletében 
a család a legfon-
tosabb számára. Hatvankét évet élt együtt 
feleségével harmonikus szeretetben, akit 
ez év március 20-án súlyos betegség kö-
vetkeztében a Nemzeti sírkertben kísért 
utolsó útjára. Ezt a tragédiát nem tudja 
elfogadni, de nem zárkózik be, igyekszik 
fájdalmát a vállalt feladatába, munkába te-
metni. Elégedett eddigi életével, számára 
nem az a fontos, hogy mi történt és törté-
nik a hátralévő életében, hanem az, hogy 
hogyan tud örömet szerezni másoknak, a 
környezetében élőknek. Természetesen 
elsősorban a fi a családjának és két uno-
kájának.

Mi mindnyájan büszkék vagyunk örökös 
tiszteletbeli elnökünkre, de arra is, hogy a 
Puskás egyesület alapító tagja és elnöke 
volt. A Budapesti Nyugállományúak Klub-
ja és az egyesület minden tagja nevében 
nyolcvanötödik születésnapja alkalmából 
kívánjuk, hogy még nagyon sokáig jó 
egészségben családja és a klubtagok kö-
rében, sok szeretetben és boldogságban 
legyen része. Továbbá kívánjuk, hogy 
munkájával sokáig segítse elő a tagozat 
és az egyesület hírnevét, elismertségét. 

SOÓS TAMÁS NY. ALEZREDES

A HÍRADÓ TAGOZAT ELNÖKE

Példaképünk a 85 éves tiszteletbeli elnökünk

A Hírmondóra emlékeztek 
Puskás Tivadar, a telefonhírmondó feltalálója halálának 124. 
évfordulójára emlékeztek Budapesten, a Petőfi -laktanya dísz-
kertjében.

Az eseményen dr. Horváth László Ferenc, a Puskás Tiva-
dar Távközlési Technikum nyugalmazott igazgatója, a Puskás 
Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület alelnöke tartott ünnepi meg-
emlékezést. Ezt követően a feltaláló mellszobránál koszorút 
helyezett el Baráth Ernő ezredes, az MH vitéz Szurmay Sándor 
Budapest Helyőrség Dandár parancsnoka, a bajtársi egyesület 
nevében pedig dr. Lindner Miklós ny. altábornagy, Soós Tamás 
ny. alezredes, valamint dr. Horváth László Ferenc koszorúzott.

honvedelem.hu
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Dr. Ruszin Romulusz 2016. szeptemberében vette át az MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoki teendőit. Az átvételt 
követően a parancsnokkal egyesületünk felvette a  kapcsolatot, kértük, hogy látogasson el a Nyíregyházán működő katonai 
célú civil szervezetekhez. Az ígéretet tett követte és 2017. februárjában meghallgatta a három, a BEOSZ-hoz tartozó tagegye-
sület tájékoztatóját. Ezt követően a jelenlévők is tájékoztatást kaptak a dandár feladatairól. Végül a parancsnok ígéretet tett a 
további jó együttműködésre, a szabályok és lehetőségek szerinti támogatásra.

KOVÁCS JÓZSEF 
NY. ALEZREDES

ELNÖK 

Nyíregyházán járt a debreceni parancsnok

A második világháború egyik legnagyobb magyar katasztrófája volt a 2. magyar hadsereg pusztulása a Don-kanyarban. 
Napjaink történetírásának egyik kiemelt feladata a doni katasztrófa krónikáját tárgyszerűen feltárni és a doni hadsereg 
katonáinak végtisztességet adni. A puszta tények igen röviden összefoglalhatók, mivel néhány hónap alatt zajlottak le az 
események: a mozgósítás, az elvonulás a hadszíntérre, a tűzkeresztség, a hídfőcsaták, majd az áttörés és a visszavonulás. 
A kötet ezeknek az eseményeknek a bemutatásával a 2. hadsereg és ezen belül a tolnai hadosztály történetének eddig 
kevésbé ismert oldalait világítja meg. A könyv lapjait olvasva felmerülhet a kérdés: kik voltak ők, hősök vagy áldozatok? 
Úgy tűnik nagyon nehéz erre a kérdésre egyértelmű, meggyőző választ adni. Az áldozatok neveit böngészve rádöbbenünk, 
mindegyik egy-egy elpusztult élet, a család és a jövő reménysége. A nevek egyben fi gyelmeztető parancsolatok is: ha egy 
nép nem tudja meg soha, mi történt vele, könnyen összemosódik benne a hamis és az igazi áldozat értéke. Nemcsak a 
jövőt, de a múltat is teremteni kell. Az eligazodásban nyújthat jelentős segítséget ez a most megjelenő könyv.

A ZRÍNYI KIADÓ AJÁNLATA

A tolnai hadosztály a Don-kanyarban

WEBÁRUHÁZUNKBAN AKÁR 
25% kezvezménnyel vásárolhat.
W
2

Aradi Gábor, Szabó Péter
Megjelenés éve: 2017 június
Keménytáblás, 556 oldal + CD-melléklet
6400 Ft
ISBN 978 963 327 743 0 Zrínyi Kiadó – HM Zrínyi Nonprofi t Kft. 

Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9.00–15.00  
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A Civilek Házában ismét sikerült megvalósítani 
egy komoly kihívást jelentő feladatot egyesü-
letünk kórusának és zenés irodalmi körének, a 
Feltételes Megállónak. Emlékezzünk meg egy 
közös zenés-verses műsorral Arany János szü-
letésének 200. évfordulójáról – szólt a kihívás. 
Homola Irénke beindította – szakmai ismereteire 
és tapasztalataira támaszkodó – fantáziáját és 
összeállított egy műsortervet, nem véletlen, hogy 
ő lett a megemlékezés szerkesztő-rendezője. 

Megkezdődött a felkészülés

Tekintettel a március 14-ei ünnepi műsorunkra, 
nem sok idő maradt az április 6-ai fellépésig, de 
mindenki akarta, hogy sikerüljön. A próbákon 
összecsiszoltuk, helyenként (ha elkerülhetet-
len volt) módosítottuk a műsort. Már az utolsó 
próbán is látszott, hogy nagyon jól sikerült, na-
gyon tartalmas a mintegy 50 perces összeállítás. 
Nem rajtunk múlt, hogy az eredeti tervet nem 
sikerült maradéktalanul megvalósítani, még a 
fellépés délelőttjén is változtatni kellett a sze-
reposztáson. Két művész ugyanis nem tudott 
eljönni: a vendég Csórics Balázs színművész-
nek be kellett ugrani beteg színésztársa he-
lyett, karnagyunkat, Naszvagyi Vilit pedig nem 
tudta nélkülözni a Honvéd Férfi kar a munkából.
Az, hogy velük milyen lett volna a siker, nem 
tudjuk, biztosan még nagyobb, de az utolsó szó-
tag elhangzása után, mikor meghajoltunk, így is 
kitört a vastaps. Nagyon jó érzés volt, ez látszik 
a boldogságot tükröző, mosolygós képeken is. 
Mindenki közös sikere ez, de álljon itt azok neve, 
akik szóló szerepet vállaltak:

szerkesztő-rendező, a Csórics Balázs helyett 
beugró versmondó: Homola Irénke, a szépen 
szóló kórust vezette és Vili helyett verselt: 
Naszvagyi Zsuzsanna,a zongoránál, szokás 
szerint: Ráthy József,vendég tárogatós: Nagy 
Levente, tanuló, versmondók: Dorka József, 
Wetzel György, Sárközi Zoltán, Kiss Zsuzsa, 
Csetényi Kati, Gárdos Vilmos, Németh Ferenc 
(saját zenés feldolgozásban), Pálinkás Andrea, 
Mikuska Janka, Katranicz László, Kálmán István, 
Szántai Éva, (és néha az egész kórus), szólót 
énekeltek: Kozári János, Gyulai Erzsi, Kálmán 
István, narrátor: e sorok írója.

Bízom benne, hogy a tapasztalatok későbbi 
feldolgozása után is az lesz a vélemény, hogy 
ez egy kész műsor, amivel bátran felléphetnénk 
máshol is, akár nagyobb közönség előtt. Szerin-
tem állunk elébe, nem leszünk semmi jónak az 
elrontói.                                          MAGÓCSI ZOLTÁN

200 éve született 
Arany János

Az 1970-es évek második felében – olyan nevek után, mint Szabóky 
Zsolt, Ferkis Emil, Kutas Rudolf, vagy Bleich Rudolf – megjelent egy 
új fotóriporter generáció Kiséri-Nagy Ferenc vezetésével – mondta 
a kiállítást megnyitó beszédében Zsalakó István, a HM Zrínyi Tér-
képészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t Kft. 
médiaközpont-vezetője. Hozzátette: ebben az időben számos alka-
lommal egy hír mellett csak képriportok jelentek meg, amelyeknek 
a fotóriporter nagy tudója volt. Az ünnepi gondolatok után Zsalakó 
István átnyújtotta Benkóczy Zoltán, a kft. ügyvezetőjének elismerő 
oklevelét Kiséri-Nagy Ferencnek.

A hetvenéves fotóriporter 1967-ben kezdte pályafutását, több 
lapnál dolgozott külsős munkatársként. Sorra jelentek meg fotói a 
Magyar Ifjúságnál, a Pajtásnál és az Esti Hírlapnál. Sorkatonai évei 
után a Zrínyi Kiadó Néphadsereg című hetilapjánál kezdett el dolgoz-
ni. Pályafutása során képeivel több elismerést és díjat is nyert. 2007-
ben ment nyugdíjba a Zrínyi Kiadótól. „Az ötven éves pályafutásom 
alatt készült sok ezer felvételből válogattam ki ezt az ötven képet, 

hogy egy fél évszázadról tárjak itt bepillantást mindenkinek” – mond-
ta a fotóriporter válaszbeszédében. 

A rendezvényen Szekeres István nyugállományú dandártábornok, 
elmondta: a vándorkiállítás a Kerepesi úti objektumból az MH Kato-
nai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság épületébe 
költözik majd. 

FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ

HONVEDELEM.HU

50 év – 50 kép
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Mit is jelent? BAJTÁRS

Márciusban, történelemórának is beillő, 
hangszerbemutatóval és zenetörté-
neti előadással színesített hangver-
senyt adott az Obsitos Fúvószenekar. 
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásá-
val rendezett, Zene és Hazaszeretet 
címet viselő hangversenysorozat már 
az elmúlt években is kedvelt volt az ál-
talános iskolások körében. Az év első 
„zenés óráját” Zelinka Tamás zeneta-
nár vezette. A telt házas előadáson a 
gyerekeknek lehetőségük nyílt a zenén 
keresztül jobban megismerni a haza, a 
hazaszeretet fogalmát és jelentőségét.

Az Obsitos Fúvószenekar a KMO Mű-
velődési Ház segítségével már évek óta 

elkötelezetten népszerűsíti a magyar 
fúvószenét, a zenei hagyományokat, 
missziót teljesítve pedig sorra rendezi 
előadásait az általános iskolások szá-

mára. A gyerekek ily módon szereznek 
bővebb ismereteket a magyar fúvósze-
néről, a fúvós hangszerekről és a zenei 
hagyományokról.

A magyar fúvószenei irodalomból 
a repertoár alapját – többek mellett – 
a Kossuth- és Batthyány-induló, a Fegy-
vertánc a Dózsa György című operából, 
Müller József és Egressy Béni zene-
szerzőktől, Bihari János Palotása és 
Brahms I. Magyar tánca alkották.

-SACI-

Zenekari hírek

A Magyar értelmező kéziszótár a követ-
kezőket írja: Bajtárs, aki velünk együtt 
teljesített, vagy teljesít fegyveres szolgá-
latot, katonák megszólítása, vagy valami-
lyen nemes célért másokkal együtt küzdő 
személy.

Az 1848-as szabadságharcban szer-
veződött magyar honvédseregben az ön-
kény és elnyomás ellen küzdő katonák, 
honvédek megszólításának rendezése 
jogos kívánságként jelentkezett. 1848 
októberében a pákozdi csatában, a me-
nekülő osztrák sereg megfutamodását 
idéző versében Petőfi  az üldöző harcok-
ban részt vállaló, idősödő katonát első-
ként szólította bajtársnak, a „hadi-bajtárs” 
megnevezéssel.

A Királyi Magyar Honvédségben 1920-
tól az úr és a honvéd megszólítási sza-
bály érvényesült. Az 1944–45 fordulóján 
szerveződő új hadseregben demokra-
tikus viszonyokat tükrözően változott a 
tiszti és legénységi állományúak meg-
szólítása. A „bajtárs” megszólítás kölcsö-
nössé vált, megszüntetve az „úr” meg-

szólítást. A Magyar Néphadseregben az 
1951-ben kiadott 53. számú HM-parancs 
megszüntette a bajtárs megszólítást, s 
helyette novembertől az elvtárs megszólí-
tás lett kötelező.

Az 1956-os forradalom ötödik napján 
a Magyar Népköztársaság belügymi-
niszterének parancsa intézkedett arról, 
hogy a Magyar Néphadseregben és 
a rendőrségnél a szolgálati megszólítás 
a „bajtárs� legyen.

A Honvédelmi Minisztérium közpon-
ti lapja, a Magyar Honvéd október 29-i 
száma a címoldalon üdvözölte és méltat-
ta ezt az intézkedést. A magyar katona 
örömmel köszönti a „bajtárs” rangszólí-
tást. Legyen a mi hadseregünk minden-
ben magyar. Nevezzük ki a katonákat, 
akárcsak Bem és Klapka fi ait honvédek-
nek, nem pedig „harcosoknak”.

A forradalom leverését követően 
a Magyar Néphadsereget újjászervezve 
a honvédelmi vezetés 1957. március 1. 
hatállyal megszüntette a „bajtárs” meg-
szólítást, helyette az „elvtárs” megszólítást 

állította vissza. Érvényességét megőrizte 
1990. január 29-ig, mikor is az akkori hon-
védelmi vezetés a korábbi megszólítás 
helyet ismét a „bajtárs” megszólítást állí-
totta vissza. Használata ennek igencsak 
rövid ideig tartott, mert a rendszerváltást 
követően az új országgyűlés 1990. június 
21-vel a Magyar Honvédség kötelékében 
a „bajtárs” megszólítás helyett az „úr” 
megszólítást vezette be.

Szövetségünk 1998-as katonanemze-
déki találkozóján egy neves hadtörténész 
kiemelten foglalkozott a katonai múlt, 
a katonai erények egyetemes érvényű 
méltatásával. Ezek között olyan fogal-
mak szerepelnek, mint a hazaszeretet, a 
hűség, az önfeláldozás és a bajtársias-
ság. Ugyanakkor sajnálattal vette tudo-
másul, hogy szép szavunk, a BAJTÁRS 
kikopófélben van.

A BEOSZ több mint tízezres tagsága, 
mint bajtársak, egymásra utalva biza-
lommal és tisztességgel használja ezt a 
megszólítást.
 DR. LOVASI GÁBOR NY. EZREDES
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Szentes tárt kapukkal hív és vár
A Szegedi Bajtársi Klub éves munkater-
vének egyik meghatározó programja a 
Szentesen évente megrendezett Műsza-
kiak Napja rendezvényen való részvétel. 
Hagyomány, hogy megtekintjük a régmúlt 
technikai eszközeit, a NATO-elvárások-
nak is kiválóan megfelelő modern kori 
haditechnikát, és nem utolsósorban a ma 
szolgáló műszaki katonákat. Az idei év 
azért mégis kicsit más volt, mint a koráb-
biak. Az időjárás zord arcát mutatta, és 
többen érdeklődtek, hogy nem marad-e 
el a rendezvény a „kései tél” miatt? Az 
égiek jóvoltából az időjárásra nem lehe-
tett panaszunk. A felfokozott hangulatot 
az is tetézte, hogy 42 aradi veterán kato-
nát a Ziridava Arad egyesülettől is vendé-
gül láttunk. Nagy örömünkre elfogadták 
meghívásunkat és részt vettek az egész 
napos eseményen. 

Jó volt az ismerős arcokkal újra talál-
kozni és izgatottan várni a ma katonáinak 
bemutatóját. Igaz, hogy most a kordo-
non kívülről tettük mindezt, de egykoron 
számos rendezvény főszereplői mi vol-
tunk. Az ezred bevonulása, az elöljáró 
fogadása és a szokásos ünnepi aktusok 
megerősítették a hitet, hogy a ma katonái 
feszes kiállásukkal, erőt, elszántságot 
és együvé tartozást mutató jelenlétük-
kel méltók az egykori szegedi műszaki 

katonák erényeinek továbbvitelére. A 
díszelgést követően számos programot 
lehetett közelről megtekinteni. Az MH 
vitéz Szurmai Sándor Budapest Helyőr-
ség Dandár Különleges Díszelgő Csoport 
alaki bemutatója igazán káprázatosra 
sikeredett. De volt itt önvédelmi, tűzsze-
rész-, rendőrségi bemutató is. Az ember 
és a ló alkotta harmonikus megjelenést 
és együttmunkálkodást volt hivatott be-
mutatni a Kiskunmajsai Huszár Lovas 
Bandérium. Szavakkal leírhatatlan az 
összhang, melyet láthattunk. Se szeri, se 
száma a folyamatosan látogatható prog-
ramoknak. Azért egyet mégis kiemelnék 

mégpedig a „Vörös Bika” műszaki erőpró-
bát. Az egyének kiváló felkészültsége és 
csapatmunkája szinte magával ragadta a 
látogatók tekintetét. Házigazdáink kitettek 
magukért, hiszen erre a rendezvényelem-
re már a határon túlról is érkezett min-
denre elszánt, győzni akaró csapat.

Román barátaink szinte az egész 
laktanyát bejárták és sok érdekes rész-
területbe kaptak betekintést. A csapat-
múzeum jól illusztrálta a múltat, a mindig 
dinamikus és látványos elemekkel tűzdelt 
búvárbemutató pedig kiváltotta a nagy-
érdemű közönség vastapsát. Heredea 
Vasile Ionel tábornok a csoport nevében 
megköszönte a színvonalas programot. 
De ekkor még nem tudhatta, hogy a 
szentesi Fegyveres Erők és Testületek 
Nyugdíjasainak Klubja segítségével vá-
rosnézésre is elvisszük román bajtársain-
kat. Sikerült számukra egy feledhetetlen 
napot biztosítani.

Aki tehette, az ebéd alatt a számunkra 
is oly kedves és barátként üdvözölt, tér-
zenét adó MH 5. Bocskai István Lövész-
dandár Hódmezővásárhely helyőrségi 
katonazenekar zenés, mozgáselemekkel 
dúsított bemutatóját csodálhatta meg. 
Külön szeretném kiemelni a műszaki 
ezred parancsnokát, Antal László ezre-
dest, aki számos hivatali elfoglaltsága 
mellett fontosnak tartotta a „nagy öregek-
kel”, azaz a szegedi műszaki katonákkal 
történő baráti beszélgetést, és elfogadva 
invitálásunkat, időt szakított az aradi ba-
rátainkkal történő megismerkedésre. Oly 
jól sikerült a találkozás, hogy megfogad-
tuk, ennek lesz még folytatása. 

NAGY ZOLTÁN NY. PV. ALEZREDES,

A SZEGEDI BAJTÁRSI KLUB TITKÁRA
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Katonatalálkozó Zalaegerszegen

A Magyar Veterán Repülők Szövetsége Somogy Megyei Egye-
sülete februárban tartotta meg évi rendes közgyűlését, melyen 
a 112 fős tagságból 49 tag jelent meg. A közgyűlést megtisz-
telte jelenlétével Pataki Sándor, Taszár község polgármestere, 
Horváth Jenő őrnagy, a 4. Toborzó és Érdekvédelmi Központ 
parancsnoka, Hazuga Károly ny. altábornagy, a BEOSZ elnöke, 

valamint Pásztor István ny. ezredes, a BEOSZ Dél-dunántúli 
Régió vezetője. A FEB jelentését és az egyesület 2016. évi 
gazdálkodásáról szóló pénzügyi és elnökségi beszámolót, a 
2017. évi programtervet a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.  
A BEOSZ tárgyjutalomban részesítette Pataki Sándor polgár-
mestert, Koppány Zoltán ny. századost, az egyesület elnökét, 
Szikla József ny. törzszászlóst, elnökségi tagot és Vogel József 
ny. főtörzszászlóst.

KOPPÁNY ZOLTÁN ELNÖK

Közgyűlés a taszári veteránoknál

A Zalaegerszegi Honvédklub március-
ban tartotta meg az első Zalaegerszegi 
Katonatalálkozót. Közel egy év előké-
szítő munka, megszámlálhatatlan e-mail 
és telefon, személyes beszélgetések és 
megkeresések, közel 120 kiküldött és 
ugyanannyi kivitt levél eredményeként 
151 egykori és jelenlegi katona és polgári 
alkalmazott népesítette be a volt Pető-
fi -laktanyát, majd vett részt a Keresztúri 
ÁMK nagytermében rendezett Zalaeger-
szegi Katonatalálkozón.

A rendezvény a honvédklub székhe-
lyén, a helyőrség történetét bemutató 
kiállítás megtekintésével kezdődött. Az 
egykori katonatársak által összeadott 
gyűjteményt Szabó László ny. alezre-
des, a klub alelnöke – egyben a kiállítás 
megszervezője – mutatta be a megje-
lenteknek. A szervezők nagy örömére 
a kiállítás anyaga most is gyarapodott! 
Inhof Ferenc ny. százados például zász-
lókat és kincseket rejtő térképtáskát, 
míg dr. Muhoray Árpád ny. vezérőrnagy 

régi fotókat helyezett el a relikviák közé. 
A program részeként megkoszorúzták 
a laktanya falán található Petőfi -emlék-
táblát, majd a szolgálatteljesítés közben 
elhunyt katonatársainknak emléket állító 
emlékművet. Előbbinél Gondos Ferenc 
ny. ezredes, a honvédklub tiszteletbeli 
elnöke, míg utóbbinál dr. Muhoray Árpád 
ny. vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem docense mondott beszédet.

Nagy érdeklődés mellett zajlott az egy-
kori munkahely, a volt Petőfi -laktanya 
meglátogatása. Sokan az elmúlt 20–25 
évben nem is jártak a területen, így meg-
lepve tapasztalhatták, hogy az épületek 
nagy része szépen felújítva, modernizálva, 
átépítve, már mint a Budapesti Gazdasági 
Egyetem Gazdálkodási Karának zalaeger-
szegi kampusza, a felsőoktatást szolgálja.

A keresztúri ÁMK-ban Németh István 
ny. őrnagy, a honvédklub elnöke köszön-
tötte a résztvevőket. Kiemelte, hogy a 
megjelentek nagy száma bizonyítja, van 
igény a találkozóra, és egyben biztosítot-
ta is a jelenlévőket, hogy az összejövetelt 
jövőre is megszervezik. A terített asztalok 
melletti baráti beszélgetések jó hangulat-
ban estig tartottak.

NÉMETH ISTVÁN ELNÖK

A Magyar Veterán Repülők Szövetsége Somogy Megyei Egye
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 A kiskunhalasi Kuruc Vitézek Nyugállo-
mányú Egyesület közel 40 fős csoportja 
látogatott el Várpalotára. Először egy 
bemutatkozó fi lm megtekintésével meg-
ismerkedtünk a Thury-vár történelmével, 
majd vezetővel bejártuk a várban talál-
ható hely- és vártörténeti kiállításokat. 
Megcsodáltuk a katonaruházati kiállítást, 
mely a honfoglalástól a napjainkig terjedő 
időszakból mutat be számtalan visele-
tet.  Láthattuk a Várpalota bányászmúltját 

bemutató egyedülálló gyűjte-
ményt is. Körbesétáltuk a négy 
saroktornyot körülölelő várfalat, 
ahonnan jó kilátás nyílt a virá-
gokkal díszített városra.

Ezt követően ellátogattunk 
a Zichy-kastélyban megnyitott 
Trianon Múzeumba, amely 
a Kárpát-medence egyetlen 
olyan intézménye, ami az első 
világháborút követő békeszer-

ződéssel és annak nap-
jainkra is kiható következményeivel 
foglalkozik, és intézményes keretek 
között mutatja be a trianoni ország-
vesztés gazdag és megrázó tárgyi, 
szellemi hagyatékát.

Mindkét helyen elhelyeztük az em-
lékezés koszorúját.

Ezután újra buszra szálltunk 
és egy kis pihentető utazás után 
–  hölgy tagozatunk ötlete alapján – 
Cecén megtekintettük a Csók István 

múzeumot és galériát. Megismerkedtünk 
a művész életével és munkásságával, aki 
műveivel rendszeresen szerepelt hazai 
és külföldi tárlatokon. Érdeklődve néztük 
kiállított alkotásait, melyekhez érdekes 
tájékoztatást is kaptunk.

A nap befejezéseként közösen elfo-
gyasztottunk egy fi nom vacsorát, majd 
fáradtan, de élményekkel gazdagon tér-
tünk haza.

SZEGLETES LÁSZLÓ NY. TÖRZSZ ÁSZLÓS

 ELNÖKHELYETTES

A kassaiak meghívására a Miskolci 
Helyőrségi Hagyományőrző Egyesülettől 
négy fő vett részt a 2017. január 25-én 
tartott rendezvényen, név szerint Czél 
Ferencné, Bihari Tiborné, Farkas Sándor, 
Vámos Irma. 

Delegációnkat Stefan Pinka elnök úr 
és Gabriela Grujbárová úrhölgy – aki a 
tolmácsolási feladatokat is ellátta – várta 
a vasútállomáson. Az üdvözlés után szlo-
vák barátaink a közgyűlésig a következő 
programot szervezték nekünk:

– kassai dóm megtekintése, benne a 
Rákóczi-kriptával,

– a Rodostó-ház felkeresése, melyben 
magyar nyelvű vezetéssel, szinte min-
dent tudományos alapossággal mutattak 
be II. Rákóczi Ferenc életétről és mun-
kásságáról,

– egy kis kávéházi pihi után alapos 
sétát tettünk a belvárosban, majd meg-
ebédeltünk az erdőgazdaság épületében. 

A közgyűlés ennek az épületnek a 
nagy előadótermében volt. A tagok 
szép számmal megjelentek, több kato-
nai nyugdíjasklub vezetője is jelen volt. 
A tagság elfogadta Pinka úr és vezetőtár-
sai beszámolóját a 2016-os évről.  

A hozzászólások során egyesületünk 
részéről Czél Ferencné mondott köszö-
netet a meghívásért, majd gratulált a 
2016-ban végzett eredményes munká-
hoz. Hogy tovább mélyítsük együttműkö-
désünket, barátságunkat, szeretnénk, ha 
több alkalom nagyobb létszámban talál-

koznánk. Elsősorban kirándulás és sport-
versenyek alkalmával. A tagságnak jó 
erőt, egészséget kívánt, a vezetőségnek 
pedig sikeres tevékenységet 2017-ben 
is. A klub négyfős delegációját meghívta 
egyesületünk 2017. február 09-i beszá-
moló közgyűlésére.

A Kassai Nyugdíjas Katonai Klub közgyűlésén

Kirándulás a Dunántúlra

z
j
f
k
v
s

l

é
–
C

ú t é lé iát M i k dtü k



Márciusban rendezték meg Miskolcon a 
BEOSZ Észak-alföldi Régió XI. Honvéd 
Hagyományőrző Találkozóját, benne a 
borversennyel. A régió nyolc klubjából 
hat volt jelen, összesen 59 fővel. A meg-
jelenteket Fekete Dénes elnök köszöntöt-
te a rendező Helyőrségi Hagyományőrző 
Egyesület nevében, majd Rácz Mihály 
régióvezető nyitotta meg a rendezvényt. 

A rendezvény kulturális programmal 
folytatódott, melyet koszorúzás köve-
tett a Bocskai-laktanyában, az 1962 és 
1984 között működött 2. honi légvédelmi 
hadosztály emléktáblájánál. Ezután a 
résztvevők a Készenléti Rendőrség Mis-
kolci Határvadász osztályához látogattak, 
ahol Pásztor Péter r. őrnagy ismertette 
az alegység történetét, tevékenységét. 
Elmondta, hogy manapság a legnagyobb 
feladatuk a migrációs válság kezelése, 
melyben heti váltásokkal a szerb határon 
vesznek részt. 

Míg a csapat ezeket a programokat bo-
nyolította, munkához látott a 3 tagú zsűri 
– Németh László elnök, Balogh Károly és 
Orosz István tagok –, akik a benevezett 
41 bor bírálatát végezték el. 

Az ebéd után fellépő művészek népsze-
rű bordalokat énekeltek, melybe bevonták 
a közönséget. Ez olyan jól sikerült, hogy 
egy alkalmi kórus alakult Bukta Imre ve-
zetésével, mely újabb dalokkal ismertette 
meg a jelenlévőket. A tombolát követően 
kihirdették a borverseny eredményét. 

Németh László elnök kiosztott négy 
nagyarany, 11 arany, 7 ezüst, 8 bronz 
minősítést, illetve 11-en kaptak okleve-
let. Tehát egyik versenyző se ment haza 
üres kézzel!

A miskolci klubból öten neveztek: 
Derján Géza 1-1 nagyarany és oklevél, 
Farkas Sándor 1-1 arany és oklevél, 
Czél Ferenc és Lorger Károly 1-1 arany, 
Feledy Péter 1 bronz elismerést kapott. 
Gratulálunk az eredményes szereplésért!

A rendezvény a nyertes borok kóstolá-
sával, illetve baráti beszélgetéssel zárult. 
A programot a BEOSZ anyagilag is támo-
gatta.

FEKETE DÉNES

A közgyűlésen sokan szólaltak fel. 
Egyéni problémák is napirendre kerültek 
(például nyugdíj), illetve a 2017. évi prog-
ramok. A Pénzügyi Bizottságban váltás 
történt, egy fi atalabb tag (63 éves) került 
az idős pénztáros úr helyére.

A közgyűlés befejezésekor sokan kö-
szöntöttek bennünket. A régi klubtagokkal 
jó volt találkozni. Viktor külön üdvözli min-
den kedves klubtagunkat! 

Köszönjük szépen kedves kassai ba-
rátainknak a szívélyes fogadtatást és a 
tartalmas programokat!

CZÉL FERENCNÉ

Regionális rendezvény Miskolcon
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Katonai tiszteletadással egybekötött 
koszorúzást tartottak a Magyar Néphad-
sereg első békefenntartó missziójában 
elhunyt Dylski Aurél határőr őrnagy és 
Cziboly Csaba tartalékos százados sír-
emléke előtt a Farkasréti temetőben.

1973-ban, ezen a napon, 11 óra 45 
perckor a dél-vietnami Lao Baóban ra-
kétatámadás ért egy UH−1H típusú 
helikoptert, amin Dylski Aurél, Cziboly 
Csaba, egy kanadai, egy indonéz tiszt, 
a Dél-Vietnami Ideiglenes Forradalmi 
Kormány (DIFK) két összekötő tisztje, 

valamint a gép háromfőnyi személyzete 
vesztette életét. 

A Magyar Néphadsereg első béke-
fenntartó missziója a dél-vietnami volt 
1973 januárja és 1975 áprilisa között. 
A magyarok − az amerikaiak és a vietna-
miak által megfogalmazott felkérésnek 
megfelelően − 45 dél-vietnami ellenőrző 
ponton, valamint a saigoni központban 
a vietnami háborút 1973 januárjában 
lezáró párizsi egyezmény végrehajtásá-
ra létrehozott Nemzetközi Ellenőrző és 
Felügyeleti Bizottság erőinek részeként 

– indonéziai, lengyel, kanadai, majd ké-
sőbb iráni katonákkal közösen − szol-
gáltak

Megemlékező beszédében Imre Lajos 
ny. ezredes elmondta: „a feladatra fel-
kért állomány vállalta a misszióban való 
részvételt, és részben egy számunkra 
ismeretlen világ megismerésének, rész-
ben a vietnami nép számára nyújtható 
segítség reményében utaztunk a Távol-
Keletre.” A Nemzetközi Ellenőrző és 
Felügyelő Bizottság (NEFB) harmadik 
váltásának egykori tagja hozzátette: alig 
két hónappal a missziós tevékenység 
megkezdését követően Dél-Vietnamban 
egy helikopteres repülés során, több 
más nemzetiségű katona mellett életét 
vesztette két magyar tiszt is: Dylski Aurél 
határőr őrnagy és Cziboly Csaba tartalé-
kos százados.

A nyugállományú ezredes kiemelte: 
a legnagyobb fájdalmat természetesen a 
családok tagjai élték át, de a katonákat 
is mélységesen megrázta két társuk hősi 
halála. „Mindketten fi atalok voltak, tele 
erővel, tervekkel és elképzelésekkel” – 
hangsúlyozta Imre Lajos.

A Farkasréti temetőben, a hősi halot-
tak sírjánál a megemlékezés koszorú-
zással ért véget. A Honvédelmi Miniszté-
rium nevében dr. Papp Ferenc ezredes, 
a HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordi-
náló Főosztály megbízott főosztályveze-
tője helyezte el az emlékezés virágait. 

honvedelem.hu

„Tele voltak erővel, tervekkel és elképzelésekkel”

Katonai tiszteletadással egybekötött valamint a gép háromfőnyi személyzete indonéziai lengyel kanadai majd ké
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A Platthy József Bajtársi Egyesület 
közhasznú szervezet versenyt írt ki a 
Csurgay Franciska Általános Iskola 
felső tagozatos diákjai részére, tájéko-
zódási akadályfutó csapatverseny meg-
rendezésére.
Egyesületünk már hét éve folytatja 
a diákok honvédelmi nevelését vagy 
az önkormányzatunk, vagy a Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetségének 
támogatásával. Ebben az évben már 
segítőink és támogatóink közt volt a 
Magyar Honvédség Logisztikai Központja is. 
A mostani eseményre április 29-én ke-
rült sor a Helyőrségi Művelődési Otthon 
épületében és annak két kilométeres 
körzetében. A versenyre harminc diák 
és az őket kísérő tanárok jöttek el. 
Megtalálhatóak voltak a lakótelepre 
kilátogató és a hétvégére a nagyszü-
lőkhöz érkező gyerekek is, akik aktívan 
kivették részüket a játékokból. Az egyes 
játékok vezetői, valamint a pályabírók 
bemutatása és a szabályok ismerte-
tése után megkezdődött a verseny. A 
honvédelmi versenyünk gerincét a tájé-

kozódási akadályfutás adta, de lehető-
ség adódott versenyezni: kislabda- és 
kézigránátdobásban, lengőtekében, 
kötélhúzásban valamint légfegyverlövé-
szetben is.

 A helyszínen kézifegyver- és ha-
dieszköz-bemutatót tartott az MH LK. 
lőkísérleti és vizsgáló alosztály veze-
tője, Lajosbányai István alezredes és 
Vígh János törzszászlós. Az alezredes 
úr és munkatársa lehetőséget biztosított 
a gyerekeknek, hogy a hadieszközö-
ket – golyóálló mellényt, kevlársisakot 
– magukra vegyék, a különböző kézi-
fegyvereket kézbe véve megtapasztal-
ják azok súlyát, és megismerjék hadi 
használhatóságuk általános jellemzőit. 
A fegyverek és felszerelések bemutatá-
sa mellett a katonaélet szépségeibe is 
betekintést kaptak a gyerekek.

 A versenyt követő ebéd után került 
sor a már nagyon várt eredményhirde-
tésre. Az eredményhirdetést megtisz-
telte jelenlétével Tóth Bertalan polgár-
mester is. A helyezést elért diákoknak 
okleveleket, emléklapokat, a BEOSZ-tól 

és a nagyközségünk önkormányzatától 
pályázaton nyert pénzből vásárolt kato-
nai jellegű emléktárgyakat, könyveket 
adtunk át. Átadásra kerültek a Logisz-
tikai Központtól kapott emléktárgyak is.

Köszönjük az Örkényi Takarékszö-
vetkezetnek és az Aprajafalva Bt.-nek 
a verseny megrendezéséhez nyújtott 
támogatását.                 JUHÁSZ GÁBOR

 ELNÖK

Közgyűlés a Balassinál

Honvédelmi verseny

é kö é ü k ö k á tától

A hagyományoknak megfelelően a Stefánián tartotta meg éves közgyűlését a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület. Magócsi 
Zoltán ny. ezredes, levezető elnök köszöntötte a tagságot és a meghívott vendégeket, majd Szekeres István ny. dandár-
tábornok, az egyesület elnöke értékelte az elmúlt évet, és szólt az 2017. évi tervekről. Itt ragadta meg az alkalmat, hogy 
bejelentse, nem tudja tovább vállalni az elnöki teendők ellátását, így a küldöttgyűlésnek új elnököt kellett választani. A tagság 
titkos szavazással egyhangúlag Galló István ny. ezredesnek szavazott bizalmat. 
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Elbúcsúztatták a telet

A kis Nógrád megyei település, Héhalom, hagyományt terem-
tett a Böllér Bajnokok Ligájával, melyet már harmadik alka-
lommal tartottak meg április végén. Az idei megmérettetésre 

31 csapat nevezett be az ország különböző részeiről, köztük, 
Heves, Nógrád és Pest megyéből is. A gasztronómiai esemény 
fővédnökei dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és 
dr. Nagy István, parlamenti államtitkár voltak.

Heves megyéből Hatvan két csapattal: a Bagyinszky Gyula 
vezette Média Hatvan Nonprofi t Közhasznú Kft., és Márkus 
Tibor „Roncsderby” csapatával képviseltette magát. Nagyköké-
nyesről egy önkormányzati csapat  versenyzett. Szurkolóként 
részt vett ez eseményen Horváth Richárd, Hatvan polgármes-
tere és dr. Lestyán Balázs alpolgármester is, hogy erősítsék a 
hatvaniak önbizalmát.

 A média csapatának vezéregyéniségei a Gáspár András 
Bajtársi Egyesület zászlóőrei, Földesi Attila, Berkes József, 
Kuzsella Gábor és társaik voltak, akik már bizonyítottak az 
országos szabadtéri gasztronómiai megmérettetéseken is.    

H. SZABÓ SÁNDOR FELVÉTELEI

Télbúcsúztatót rendezett a Balassi Bálint 
Bajtársi Egyesület a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és 
Campusán. 

A rendezvényt megtisztelték jelenlé-
tükkel a Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetsége elnökségének tagjai, vala-
mint a Bem József Bajtársi Egyesület, a 
Zrínyi-Bolyai Nyugállományúak Klubja, a 
Hunyadi János Nyugállományúak Klub-
ja, a Békefenntartók Bajtársi Egyesülete, 

illetve a WAT Magiszte-
rek Védegyletének kép-
viselői. Így összessé-
gében mintegy 150-en 
búcsúztatták a telet az 
immár hagyományos, 
farsangi zenés, műso-
ros összejövetelen.  

A rendezvényt Szekeres 
István nyugállományú dan-
dártábornok nyitotta meg. Ezt 

követően az immár 10 éves – Magócsi 
Zoltán ny. ezredes által vezetett – Balas-
si-kórus adott műsort.

honvedelem.hu  
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A hatvaniak is ott voltak
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Az alakulatnál szolgáló katonacsaládok gyermekei számára 
rendeztek családi napot áprilisban Budapesten, az MH Anyag-
ellátó Raktárbázis Újszász utcai objektumában. A különböző 
izgalmas programokon több mint hetven fi atal vett részt.

A szervezők kézműves-foglalkozásokkal, tojáskereséssel, 
kutyás bemutatókkal is várták a gyerekeket. A színes progra-
mok mellett a fi atalok megtanulhatták, hogyan kell újraélesz-
teni egy sérültet, vagy felhelyezni egy szorítókötést. Emellett 
megtekinthették a Bíbor Dojo harcművészeinek bemutatóját, 
majd részt vehettek egy közös edzésen is. 

Zsiga Boglárka őrnagy, az alakulat humán alosztályának ve-
zetője elmondta: a rendezvény célja egyrészt az volt, hogy a 
gyerekek megismerjék, mivel foglalkoznak szüleik, de emellett 
a Magyar Honvédséget is szerették volna népszerűsíteni. 

honvedelem.hu

Családi nap az anyagellátónál

Gazdag, színes programokról, oldott 
légkörről, erős közösségi kohézióról 
adott számot évértékelőjében Janovics 
János, a Nyírbátori Határőr Igazga-
tóság Nyugdíjasai Egyesület elnöke. 
A 76 főt számláló egyesület tagsága 
havonta tart programegyeztető össze-
jövetelt. Ilyenkor köszöntjük az adott 
hónapban névnapjukat és születés-
napjukat ünneplőket, különösképpen 
a kerek évfordulós születésnaposokat. 
A klubdélutánokon pedig a különböző 
öntevékeny csoportok, egyletek gya-
korolnak, de nem szorulnak háttérbe a 
kártyajátékok sem.

Következetesen ápoljuk a határőr 
hagyományokat. Évente megemlé-
kezünk I. Szent Lászlóról, a határ-
őrök védőszentjéről. Halottak napján 
méltóságteljes ünnepség keretében 
elhelyezzük a kegyelet koszorúit és vi-
rágait határőr halottaink tiszteletére, a 
magunk által állított kopjafánál.

Férfi kórusunk rendszeres résztvevője 
az encsencsi Katonanóta fesztiválnak, 
csakúgy, mint az „Életet az éveknek” 
megyei nyugdíjas kulturális seregszem-
lének.

Az egyesületnek jól kiépített és tartal-
mas kapcsolata van a helyi önkormány-
zattal, a bajtársi egyesületek régiós tag-
szervezeteivel, nem utolsósorban pedig 
a megyei Rendőr-főkapitánysággal. 
Nagy létszámban és színes programok-
kal vettünk részt a városi majálison és 
szüreti felvonuláson, továbbá az adventi 
és karácsonyi forgatagban. Csapataink 
eredményesen szerepeltek a rendvé-
delmi szervek régiós nyugdíjas egye-
sületeinek teke- és lövészversenyein, a 
főzőversenynek pedig mi vagyunk a há-
zigazdái. A megyei Rendőrfőkapitányság 
mindenkor biztosítja tevékenységünkhöz 
a szükséges tárgyi feltételeket.

Maradandó élményekkel gazdagí-
tottak bennünket az Egri Várnapok, 

az Ópusztaszer–Szeged nyújtotta lát-
nivalók, a Baktalórántháza–Tiszadob–
Kállósemjén-i kastélylátogatás, külö-
nösképpen pedig a Rákóczi Szövetség 
támogatásával megvalósult kárpátaljai 
kirándulás.

Szórakoztató műsorokkal színesítet-
tük zenés-táncos összejöveteleinket, 
melyek sorából ezúttal is kiemelkedett 
a disznóvágással egybekötött farsangi 
mulatság. 

A beszámolóhoz érkezett szépszámú 
hozzászólásból a megelégedettség és a 
közösséghez tartozás kellemes érzése 
csendült ki, ami biztosítéka a jövőbeni 
színes, vonzó programoknak és a jó 
hangulatú együttműködésnek. Hasonló 
elismeréssel nyilatkozott tevékenysé-
günkről a taggyűlésünket jelenlétével 
megtisztelő Rácz Mihály ny. honvéd ez-
redes, a Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetsége Észak-alföldi Régiójának 
vezetője is.                           VINCZE ISTVÁN

Sikeres volt Nyírbátor
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Nyitott, nagyon jó hangulatú küldöttgyűlést tartott a napokban 
a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) a Zrínyi Miklós 
Laktanya és Egyetemi Campus dísztermében, Budapesten. 
A küldöttek meghallgatták az elnökség és a társaság vezető 
szerveinek beszámolóját, áttekintették a szakosztályok elmúlt 
esztendőben végzett munkáját, valamint megtárgyalták a 2017-
es év feladatait.

Beszámolójában az elmúlt esztendőt értékelve az elnökség 
kiemelte: az MHTT új vezetősége feladatait zökkenőmentesen 
átvette és a tisztújítás után azonnal, „menetből” megkezdte 
tevékenységét. 

A küldöttgyűlésen elhangzott még, hogy díjbizottság elő-
terjesztésében az elnökség titkos szavazással döntött a 

2016. évi Tanárky-díj adományozásáról, amelyet Siposné 
dr. Kecskeméthy Klára kapott meg. Dr. Szabó Gyulának emlék-
plakettet, dr. Molnár Lászlónak az „Érdemes tag” címet adomá-
nyozta az elnökség. Életműdíjat és az azzal járó MHTT feliratú 
aranygyűrűt kapott dr. Héjja István nyugállományú ezredes. 

Az elnökség tudomásul vette a szakértői névsor frissítését 
és beszámolót hallgatott meg az Új Hadtudományi Lexikon 
szerkesztési munkáinak előkészítéséről. Kiemelték: 2016. 
december 9-én került sor a HM HVK Tudományos Tanács és a 
társaság közötti együttműködési megállapodás aláírására. 

Az elnökség döntött a 2016. évi cikkpályázatról is. A bírálók 
javaslata alapján I. díjat kapott Czeglédi Zoltán „Bazalt kétszáz”; 
illetve II. díjat kapott Kiss Dávid „CareXon” jeligéjű pályamunká-
ja. Különdíjat és III. díjat az elnökség nem adott ki, ugyanakkor 
elfogadta a 2017. évi cikkpályázat témaköreit és feltételeit. 

FOTÓ: NÉMETH ANDRÁS 

Küldöttgyűlést tartottak

 A
MINDENKI HADTUDOMÁNYA

című szabadegyetemi előadás-sorozat 2017. őszi programja
A Magyar Hadtudományi Társaság folytatja szabadegyetem-jellegű előadás-sorozatát. 

A rendezvények minden hónap második csütörtökjén 17 órakor kezdődnek a Budapest Helyőrség Dandár 
Honvéd Kulturális Központjának Gobelin termében (Budapest, Stefánia út 34.).

A TERVEZETT ELŐADÁSOK

2017. szeptember 14.

Takács Attila dandártábornok

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnoksága, és amivé válhat

2017. október 12.

Prof. dr. Ványa László mk. ezredes

Irányított energiájú fegyverek

2017. november 9.

Tömböl László ny. vezérezredes

Az Észak-atlanti Szövetség egységes légvédelmi rendszere

2017. december 14.

Dr. Kaiser Ferenc egyetemi docens

Globális édesvíz-szűkösség és az ebből eredő konfi ktusok
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A helyi önkormányzat meghívására Szőlősgyörökön lépett 
fel a Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdája, a Ziegler Sán-
dor, Kossuth fegyvergyárosa és a szőlősgyöröki csata 
emlékére szervezett rendezvényen. A Ziegler Sándor em-
lékére megtartott koszorúzáson a dalárda egy 1848-
as Kossuth-nótákból összeállított dalcsokrot adott elő. 
A következő állomás a hagyományos nőnapi ren-
dezvény volt, a Marcali Bajtársi Egyesületnél, a Civil 
Szervezetek Házában. Szentes István elnök megnyitó-
ja után Bognár György köszöntötte a hölgyeket és emlé-
kezett meg a régmúlt idők nőnapjairól. Ezután a Bajtársi 
Dalárda külön erre az alkalomra készített színes dalcsok-
ra következett, majd Bartsch Zoltán, énekelt, melyet Tislér 
István kísért szintetizátoron.

Niklán, a helyi önkormányzat meghívására vendégsze-
repelt a Dalárda. A műsor előtt Hakl Zoltán, Nikla köz-
ség alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket. A Da-
lárda három dalcsokrot állított össze erre az ünnepi alkal-
omra. Először retro dalokat, majd egy csárdáscsok-
rot, végül operettslágereket adott elő az együttes. Köz-
ben Bognár György köszöntője és nőnapi verse, majd Ba-
logh Miklós előadása, zárásként Bartsch Zoltán szólóéne-
ke szórakoztatta az érdeklődőket.

Dalárda-körkép

Tájékozódj a Bajtársi Hírlevélből! 
A kiadvány szinte egyedülállóan tájékoztat a nyugállományú katonák és ellátásra jogosult hozzátartozóik életéről, programja-
ikról, a jogosultságaikat érintő jogszabályi változásokról. 

A postai költségek átvállalásával, évi 1000 Ft-ért, névre, címre kérheti küldeni a lapot. A megrendelést a szövetség bank-
számlájára – OTP 11705008-20411323 – történő átutalással, csekkes befi zetéssel, a pénz céljának megjelölésével, a név és 
cím megadásával tehetik meg. De akkor is megkapják a lapot, ha a postai költséget az egyesületük elnökének adják át, vagy 
személyesen fi zetik be a szövetség pénztárába. 

Szerkesztőség
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 Nyolcadik alkalommal rendezték 
meg a Ludovika Fesztivált. 
A hagyományoknak megfelelően 
idén is a Száznapos ünnepséggel 
vette kezdetét a program május 
13-án a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem előtti Ludovika téren, 
ahol dr. Földváry Gábor, a 
Honvédelmi Minisztérium jogi 
és igazgatási ügyekért felelős 
helyettes államtitkára mondott 
beszédet. 2010 májusában rendez-

ték meg az első Ludovika Fesztivált, akkor még azért, 
hogy méltó módon emlékezzenek a Magyar Királyi 
Honvéd Ludovika Akadémiára, ám az évek folyamán 
a 2011-ben megalakult MH Ludovika Zászlóalj 
ünnepévé is vált. 2015 óta a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem szervezi a programsorozatot, a fesztivál 
központi elemének számító Száznapos ünnepséget, 
az ünnepi sorakozót pedig a zászlóalj rendezi meg. Az 
esemény története 1924-re nyúlik vissza. Ebben az 
évben ünnepelték először 100 nappal avatásuk előtt 
a leendő honvédtiszteket, s innen ered elnevezése is. 
A rendezvény alapvető célja a bajtársi összetartozás 
szellemének erősítése és a ludovikás szokások 
ápolása.

A nemzet szolgálatát választották hivatásul
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