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„A közös együttműködés az igazi érték!” – jelszóval 2017. október végétől, 
két héten át tartották az olasz, a szlovén és a magyar (5. Bocskai-dandár) 
alegységek „Clever Ferret 2017 többnemzeti, szárazföldi kötelék” elnevezésű 
harcászati gyakorlatát a Bakonyban, Magyarország legnagyobb gyakorlóterén.

A két hétig tartó gyakorlaton mintegy ezer katona vett részt. A műveleteket 
Gripen repülőgépekkel és a három nemzet háromféle típusú helikoptereivel, 
számos páncélos, lövegtornyos harcjárművével; valamint tüzérségi eszkö-
zökkel és csapatszállító, továbbá más, páncélozott harcjárművekkel hajtották 
végre.

Nekünk, obsitos tábornokoknak és főtiszteknek örömünkre szolgált, hogy a 
2017. november 10-én megtartott nyilvános zárógyakorlaton ott lehettünk és a 
0-ponton berendezett fi gyelő állványzatáról végigkövethettük a harci műveletek 
minden, kitűnően begyakorolt fázisát. 

Köszönet az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának, vala-
mint a résztvevő alakulatok állományának! 

TUDÓSÍTÓ: VÁMOSI JÁNOS, FOTÓ: KISÉRI-NAGY FERENC 

„A közös együttműködés az igazi érték!” – jelszóval 2017. október végétől, 
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HÉTKÖZNAPI TÖRTÉNET
Ungvári Eszter törzsőrmesterrel az elmúlt 
év szeptemberében a Katonazenekarok 
Regionális Fesztiválján találkoztam elő-
ször. A meghívott vendégek között én is 
ott voltam. Az Altiszti Akadémián gyüle-
keztünk, ahonnan autóbusszal szállították 
a résztvevőket a rendezvény helyszínére. 

Az autóbusz vezetőülésén egy kato-
nanő, Ungvári Eszter törzsőrmester ült. 
A várakozás alatt szóba elegyedtünk. 
Korábban nem ismertük egymást. Azon-
nal feltűnt segítőkészsége, ahogy nekem, 
a súlyosan mozgáskorlátozott, nyugállo-
mányú katonának igyekezett segíteni a 
fel- és leszállásban.

Beszélgetésünk során szóba került, 
hogy hosszú időn át magam is a szent-
endrei laktanyában teljesítettem katonai 
szolgálatot. Csodálkoztam azon, hogy 
nő létére rajparancsnoki beosztásban és 
buszvezetőként dolgozik. Ez számomra 
szokatlan dolog volt. Aktív éveimben a 
szebbik nemhez tartozókat jórészt csak az 
ügyvitelen, pénzügyön és az egészség-
ügyben foglalkoztatták. 

Feltűnt nekem, hogy Eszter mennyire 
érdeklődik a műszaki kérdések iránt. Be-
szélt arról, hogy szabadidejében szívesen 
barkácsol, kisebb, nagyobb javításokat 
is elvégez a lakásban és környezetében. 
Én is elmondtam, hogy a faluban ahol 
élek olyan munkát, mint a korlátfestés 
nem vállal senki. Ő azonnal felajánlotta 
a segítséget. Telefonszámot cseréltünk. 
Aztán teltek-múltak a hónapok. Ahogy ki-
tavaszodott felhívtam és megkérdeztem: 
Áll-e még az ősszel felajánlott segítség? 
Azonnal igent mondott. A szavakat tettek 
követték, és kora nyáron szerszámokkal 
és a szükséges anyagokkal megjelent a 
házunk kapujában. Szemrevételezte az 
elvégzendő munkát. 40 méter fémkorlát 
rozsdamentesítését és festését kellett 

elvégezni. Nem egyedül érkezett, vele 
tartott Bujdosó Brigitta százados is. Ő 
is vállalta a munkát, amelyhez azonnal 
hozzá is kezdtek. Szóba került a munka-
díj, amelyre az volt a válasz, hogy ők nem 
pénzért, hanem bajtársi alapon segítenek.

Teltek, múltak a napok, hol Ungvári 
Eszter törzsőrmester, hol Bujdosó Brigitta 
százados jött, esetenként együtt érkeztek. 
Szó nélkül dolgoztak. Munka közben egy-
mással is alig beszéltek. A munkaszüne-
tekben én voltam az, aki feltartottam őket. 
Beszéltem katonamúltamról, amelyet 
érdeklődéssel és fi gyelmesen hallgattak. 
Szinte családtagokká váltak nálunk.

A munka befejeztével egy délután a fe-
leségemmel baráti beszélgetésre hívtuk 
őket, és mivel a munkáért fi zetséget nem 
fogadtak el, segítőkészségüket csak jel-
képes és szerény ajándékkal tudtuk viszo-
nozni. A nálunk eltöltött délutánok után, 
az önként vállalt feladatok elvégzésével 
az alábbi gondolatok fogalmazódtak meg 
bennem: újra bizonyságot kaptam arról, 
hogy a seregben még él a bajtársiasság 
és a segítőkészség.

Eszter és Brigitta tette példaértékű cse-
lekedet volt, joggal állíthatjuk őket példa-
képpé katonatársaik elé. Példát adtak a 
katonanemzedékek közötti szolidaritásról, 
a bajtársiasságról, amelyet a lapunk ha-
sábjain is megköszön:                       
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Immáron 26. alkalommal rendezte meg 
a Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetségének elnöksége a Katonanem-
zedékek Találkozóját. Az előkészületek 
már hónapokkal korábban megkezdőd-
tek, és a cél az volt, hogy valami mást 
kellene megvalósítani, mint amit a ko-
rábbi években megszokott a Szövetség 
közössége. A legfontosabb változtatás 
az volt, hogy a hagyomány megtartása 
mellett a korábbi évek gyakorlatától el-
térő rendezvényre kerüljön sor ebben az 
évben, így az első nap a „Nyugdíjasan 
is sportosan” jelszó jegyében a sport, 
az egészség megőrzés szellemében 
telt el. A változtatás és a megvalósítás 
mellett kardoskodó operatív elnökség a 
gondolat teljes támogatását élvezte a ré-
giók, az elnökség tagjai és az ügyvivők 
részéről.

Miniszteri köszöntő

Közel kétszáz résztvevő és meghívott 
vendég részvételével, az októberi nyarat 
élvezve kezdődött meg a rendezvény 
az MH Rekreációs, Kiképzési és Konfe-
rencia Központban Balatonakarattyán. 
Hazuga Károly ny. altábornagy, elnök 
megnyitó gondolatait követően Vilner 
Péter ny. ezredes, alelnök, a rendez-
vény levezető elnöke felolvasta dr. 
Simicskó István honvédelmi miniszter 
köszöntő levelét. A levél kiemelte, hogy 
a rendezvény első napja mottójának 
szavai jobban összefonódnak, mint azt, 
az első hallásra gondolnánk, hisz az 
ember alapvető igénye, hogy tartozzon 
valahová. Hangsúlyozta, hogy a mai 
individuális világban a kapcsolatok érté-
ket képviselnek, és ez a bajtársiasság 
esetében hatványozottan igaz. Aki a 
katonai hivatást választja, az nemcsak 
a legrégebbi hagyományokkal rendel-
kező szakmák egyikéhez csatlakozik, 
hanem „egy olyan közösség tagja lesz, 
amely élete végéig meghatározó és 
formáló erővel bír számára”.A katona 
szembenéz a kihívásokkal, és az életét 
is feláldozza a hazájáért és bajtársaiért”. 
A levél zárásaként a köszönet gondo-
latai jelentek meg azért a tevékenysé-
gért, amit a BEOSZ a katonaközösségek 
fenntartása, formálása, a hagyományok 
ápolása érdekében fejt ki.

A rendezvény folytatásaként dr. 
Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd 

Vezérkar főnöke köszöntötte a résztve-
vőket, és hozzászólásában hangsúlyoz-
ta, hogy a Zrínyi 2026 Honvédelmi és 
Haderőfejlesztési Program nem csupán 
az új technikai eszközök beszerzéséről 
szól, hanem komplex honvédelmi és 
haderőfejlesztési terveket foglal ma-
gában (lásd: 6. oldal). Természetesen 
– fűzte hozzá – az új eszközök beszer-
zésével kapcsolatban is megvannak a 
konkrét elképzelések, melyeket a had-
erő modern és zökkenőmentes műkö-
déséhez szükséges katonai képességek 
alapján állítottak össze. Kiemelte: olyan 
rendszert szeretnének megalkotni, 
amely hosszú időn át meghatározza a 
katonák és családjaik életét. „A Magyar 
Honvédség előtt megnyíló lehetőségek 
egyben azt is jelentik, hogy a korábban 
szolgálatot teljesítő bajtársainkra is 
nagyobb fi gyelem fordulhat. Továbbá a 
rendszerből történő kiválás után minden 
olyan katonáról gondoskodni fogunk, 
akik legalább tíz évet aktívan szolgáltak 
a seregben”. A bajtársi találkozóval kap-
csolatban megjegyezte: nagyon fontos, 
hogy „ne engedjük el egymás kezét”, és 
a BEOSZ ebben több mint negyedszá-
zada az élen jár.   Hozzászólása zárá-
saként a többéves kiemelkedő munkáját 
elismerve emléktárgyat adományozott 
Esküdt Lajos ny. ezredesnek, a BEOSZ 
elnökhelyettesének.

Első nap: sport

A megnyitót követően megkezdődtek a 
sport- és egészségmegőrző progra-
mok, amelyek hét helyszínen zajlottak. 
Hét sátorban, hét régió mutatkozott be 
és volt gazdája az adott versenyszám 
szervezésének, kezdve a teniszlabda 
célbadobásával, a pingponglabda-ado-
gatáson át, a légpisztolylövészetig (lásd: 
7. oldal). Az ezzel kapcsolatos technikai 
értekezleten, amelyet Vörös László ny. 
alezredes, ügyvivő, a program atyja tar-
tott, elhangzott, hogy a régiók csapatai 
kiegészülnek majd az altiszti akadémia 
hallgatóival, valamint még aktív, a régiók 
által meghívott katonákkal, így – a kato-
nanemzedéki találkozó alapvető szelle-
miségét megvalósítva – vegyes csapatok 
küzdenek majd egymással. A nyolcadik 
helyszín az egészségügyi szűrés volt, 
ahol a Magyar Honvédség Egészségügyi 
Központja, a Honvédkórház munkatársai, 
dr. Csik János o. százados, diabetológus, 
Bihari Judit törzszászlós, asszisztens se-
gítségével az időskor egyik leggyakoribb 
betegsége megelőzése érdekében vércu-
korszint mérést is végeztek, Domokosné 
dr. Zámolyi Szilvia o. százados, bőrgyó-
gyász bőrgyógyászati, Csőke Nóra száza-
dos, dietetikus pedig étkezési tanácsokkal 
támogatta a jelenlévőket. Az aktivitást jól 
mutatja, hogy a résztvevők szinte mind-
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egyike meglátogatta a gyógyhelyeket és 
élt a szűrés lehetőségével. 

A késő délutáni órákig tartó progra-
mok teljes sikert arattak, a nem győzelmi 
kényszerben lévő csapatok küzdelmét 
a Észak-Alföldi Régió nyerte. A jó han-
gulatú esti ünnepi vacsora keretében 
megtartott eredményhirdetésen díjaztak 
mindenkit, aki küzdött, kiemelten a férfi  
és női egyéni helyezetteket. A Bankó Ró-
bert a tatai Honvéd Bajtársi Klub tagja 
szavalatával és a szentendrei Ezüstfény 
Együttes műsorával kezdődő baráti ösz-
szejövetel jól szolgálta a katonanemze-
dékek közötti barátság elmélyítését.

Emlékezés és jövőbe tekintés
A másnapi programok a BEOSZ emlék-
parkjában kezdődtek, ahol Vilner Péter 
ny. ezredes megnyitójában hangsúlyozta, 
hogy a Katonanemzedéki Találkozók el-
hagyhatatlan programja a BEOSZ emlék-
park felkeresése és a kopjafák koszorú-
zása. Ez mindig egy fontos alkalom arra, 
hogy az élet rohanásában kicsit megáll-
junk, emlékezzünk. Mint most is azokra 
a katonatársakra, akik életüket áldozták 
a haza védelmében, vagy azokra a hon-
fi társainkra, akik 61 évvel ezelőtt a for-
radalom és szabadságharc hősei voltak. 
De emlékezzünk azokra is, akik az elmúlt 
években fájdalmas módon itt hagytak 
bennünket. Ezek a kopjafák, emlékjelek 
– a fentieken túl – mindig emlékeztetnek 
a haza védelmére hivatott volt katonai 
alakulatokra és az ott szolgálatot teljesítő 
bajtársainkra is, nemcsak az ünnepnapo-
kon, de a mindennapokban is.

A megemlékezés koszorúját helyezte 
el – többek között – Huszár János altá-
bornagy az MH Összhaderőnemi Pa-
rancsnokság parancsnoka, Gulyás Zoltán 
dandártábornok, az MH Hadkiegészítő, 
Felkészítő és Kiképző Parancsnokság 
parancsnokhelyettese, valamint a kétna-
pos programon részt vevő szlovák tábor-
noki és nyugdíjasklub képviselői.

A rendezvény további részében Sipos 
Géza ny. ezredes, tiszteletbeli elnök meg-
emlékezése hangzott el, aki a mai napok 
aktualitásának párhuzamba állításával is 
emlékezett az elmúlt évek találkozóira, 
kiemelve a folytatás mindennél fontosabb 
szükségességét. (lásd: 8. oldal)

A következőkben együttműködé-
si megállapodás aláírására került sor a 
BEOSZ és a Honvédségi Nyugdíjas Klu-

bok Szövetsége között. A szövetségek 
képviseletében aláíró Hazuga Károly ny. 
altábornagy és Domine János ny. dan-
dártábornok hangsúlyozta: „A jelenlegi 
megállapodás alapvető célja – a szerve-
zeti önállóság és függetlenség kölcsönös 
tiszteletben tartása mellett – az egymás 
közötti közvetlen kapcsolat további kiépí-
tése és kiszélesítése, az együttműködés 
kereteinek meghatározása a katonai ha-
gyományok ápolása az érdekvédelem és 
szociális gondoskodás, valamint a kultu-
rális és közösségi tevékenység területén.” 

A kétnapos Katonanemzedéki Talál-
kozó elismerések átadásával zárult, így 
Honvéd Vezérkar főnöki elismerésben ré-
szesült Gál István ny. ezredes, a Magyar 
Veterán Repülők Szövetségének elnöke, 
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
parancsnoka tárgyjutalmában Erdős 
László ny. ezredes és Sepcsik Sarolta 
ny. őrnagy. BEOSZ emlékérmet vettek 
át Sztanó Zsuzsanna ny. őrnagy, alelnök 
és László Attila ny. alezredes valamint 
dr. Kovács György ny. ezredes, régióve-
zetők. Fontos esemény volt a „Katonák 
példaképe” elismerés átadása, amelyet a 
katonai szervezetek parancsnokai javas-
latára öten vehettek át (lásd: 9. oldal).

A XXVI. Katonanemzedéki Találkozó 
Hazuga Károly ny. altábornagy, a Szövet-
ség elnöke zárszavával zárult, aki hang-
súlyozta a bajtársiasság, a szervezetek 
közötti együttműködés erősítésének fon-
tosságát, a Katonanemzedéki Találkozók 
szellemiségének megtartása mellett, a 
találkozók további megújításának folyta-
tását.

VILNER PÉTER NY. EZREDES

A BEOSZ ALELNÖKE

FOTÓ: KISÉRI-NAGY FERENC
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Nyugdíjasan és sportosan

A katonákról a törvényi előírás szerint 
2019-ig több részletben megvalósuló 
illetményemelésük után is minden szem-
pontból gondoskodnunk kell – szögezte 
le dr. Benkő Tibor vezérezredes, a  Baj-
társi Egyesületek Országos Szövetsége 
(BEOSZ) által szervezett Katonanem-
zedéki Találkozón tartott megnyitójá-
ban. Hangsúlyozta: a Zrínyi 2026 Hon-
védelmi és Haderőfejlesztési Program 
nem csupán az új technikai eszközök 
beszerzéséről szól, hanem komplex 
honvédelmi és haderőfejlesztési terveket 
foglal magában. Természetesen – fűzte 
hozzá – az új eszközök beszerzésével 
kapcsolatban is megvannak a konkrét 
elképzelések, melyeket a haderő mo-
dern és zökkenőmentes működéséhez 
szükséges katonai képességek alapján 
állítottak össze. Kiemelte: olyan rend-
szert szeretnének megalkotni, amely 
hosszú időn át meghatározza 
a katonák és családjaik életét. 
„A Magyar Honvédség előtt meg-
nyíló lehetőségek egyben azt is je-
lentik, hogy a korábban szolgálatot 
teljesítő bajtársainkra is nagyobb 
fi gyelem fordulhat. Továbbá a 
rendszerből történő kiválás után 
minden olyan katonáról gondos-
kodni fogunk, aki legalább tíz évet 
aktívan szolgált a seregben” – 
mondta a Honvéd Vezérkar főnök. 
A bajtársi találkozóval kapcsolat-
ban megjegyezte: nagyon fontos, 
hogy „ne engedjük el egymás 
kezét”, és a BEOSZ ebben több 
mint negyedszázada az élen jár.

Tájékoztatójában dr. Benkő 
Tibor vezérezredes kitért arra is, 
hogy a beindult kadétképzési prog-
ram reményei szerint négy-öt éven belül 
már a haderő feltöltöttségi szintjében is 

pozitívan fog megmutatkozni. A vezérkar-
főnök szerint tovább kell erősíteni a hon-
védség társadalmi kapcsolatrendszerét. 

Hazuga Károly nyugállományú altábor-
nagy, a BEOSZ elnöke köszöntőjében 

úgy fogalmazott: a katonanemzedéki 
találkozók hagyományos elemei mellett 

mindig szükség van megújulásra: ezért 
is készültek idén sportversenyekkel és 
az egészséges életmódhoz kötődő prog-
ramokkal. Mindemellett természetesen 
koszorúzással emlékeznek elhunyt baj-

társaikra; felelevenítik a múlt 
találkozóinak legemlékeze-
tesebb pillanatait, és megtár-
gyalják a jelen leglényegesebb 
szakmai kérdéseit is. 

E jelszó jegyében zajlott a 
XXVI. Katonanemzedéki Talál-
kozó első napja: a „sportnap”. 
Az operatív elnökség idén 
valami rendkívülit, valami a 
korábbiaktól eltérőt, valami 
mást akart tenni az ez évi ta-
lálkozón, s a teljes elnökség 
támogatásával megszületett 
az elhatározás, hogy mi, nyug-
díjasok is tegyünk valamit az 
egészségünkért. A sportolás-
sal a magunk szolid, nyugdíjas 
módján teszünk egy lépést az 
egészségünkért, erősítjük a 

versenyszellemet, s mindezt a volt kollé-
gákkal, barátokkal együtt, kiváló hangu-
latban tesszük.

A verseny szervezésében az operatív 
elnökség mellett jelentős szerepet vállalt 
a BEOSZ sportügyvivője, Vörös László 
Lajos ny. alezredes, valamint a Hon-
véd Zrínyi Sport Egyesület képviselői. 
A verseny a régiók által delegált csapatok 
között zajlott. Minden csapat 6 főből állt: 
4 fő a régióból, 1 fő hivatásos állományú 
és 1 fő az Altiszti Akadémia hallgatói állo-
mányú tagjaiból. Minden régió kapott egy 
sátrat, ahol a kijelölt útvonalon (térkép 
alapján) érkező csapatok versenyzését 
irányította. A sátorban lehetőség volt a 
régió bemutatására. A kiállított „ereklyé-
ket”, képeket mind a versenyzők, mind 

társaikra; felelevenítik a múlt 
találkozóinak legemlékeze-
tesebb pillanatait, és megtár-
gyalják a jelen leglényegesebb 
szakmai kérdéseit is. 

XXVI. Katonanemzedéki Talál-

Az operatív elnökség idén 
valami rendkívülit, valami a 

támogatásával megszületett 
az elhatározás, hogy mi, nyug-
díjasok is tegyünk valamit az 
egészségünkért. A sportolás-
sal a magunk szolid, nyugdíjas 

egészségünkért, erősítjük a 
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a szurkolók megtekinthették, megismer-
hették más régiók életét. Minden régió 
jól összeállított, kiváló kiállítási anyaggal 
érkezett, hatalmas élményt jelentett vé-
gignézni a régiók tevékenységét bemuta-
tó anyagokat, tárgyakat, képeket.

A verseny helyszínei

Az első sátor a teniszlabda kosárba tör-
ténő célba dobása feladatnak volt a hely-
színe. Az 1. régió irányításával zajlottak 
az események. A versenyzők hatalmas 
erőfeszítéssel próbálták azt a pici labdát 
a szemeteskosárba bedobni. A társak 
biztatása közepette ez egy kicsit köny-
nyebb volt.

A második sátorban infrakispuska-
lövészet zajlott. A felügyeletet a 2. régió 
vállalta magára. A nyugdíjasévekben ki-
csit elfelejtettük, hogyan is kell lőni, de 
mindenki nagy igyekezettel idézte vissza 
a múltat, s szép eredményeket értek el 
versenyzőink.

A harmadik sátornál darts-dobással 
emlékeztünk a régi szép időkre, s a csa-
patok igyekeztek a táblán a legtöbb pon-
tot elérni dobásaikkal. Itt a felügyeletet a 
3. régió végezte.

A negyedik sátor a 4. régió irányítá-
sával kosárlabda-célbadobásnak adott 
helyszínt. A versenyzők megtapasztal-
ták, hogy a kosárlabda sokkal nagyobb, 
mint az első sátorban a teniszlabda volt, 
ennek ellenére nem is olyan könnyű azt 
a kosárba juttatni. A társak biztatása itt 
is sikerre vitte a versenyzőket.

Az ötödik sátornál páros pingponglab-
da-ütögetés volt a feladat. A verseny-
zőket az 5. régió felügyelte. Ügyesen, 
hosszan ütögették a versenyzők a lab-
dát és sok-sok pontot szereztek csapa-
taiknak.

A hatodik sátornál a 6. régió a kiska-
pura lövés versenyszámot irányította. 
Csapataink igazolták: attól, hogy a válo-
gatottunk nem mindig focizik az elvárá-
soknak megfelelően, mi focista nemzet 
vagyunk. Potyogtak a hálóban a gólok, a 
felügyelők alig győzték számolni!

A hetedik sátornál a 7. régió irányí-
tásával légpisztolylövészet volt. A ver-
senyzők a fegyveres testület tagjaihoz 
méltóan álltak helyt, s értek el sok-sok 
pontot érő találatokat. Itt is jól jött a kö-
zönség biztatása, amiből itt sem szen-

vedtek hiányt a csapatok, minden talála-
tot hangos üdvrivalgás kísért.

A versenyt követően a csapatok az 
„egészségügyi sátorban”, a Honvédkór-
ház orvosai és szakemberei segítségé-
vel bizonyosodhattak meg arról, hogy a 
mozgás mindenkinek jót tesz: senkinek 
sem lett magasabb a vérnyomása, vér-
cukorszintje. Ráadásul dietetikai és bőr-
gyógyászati tanácsokat is kaphattak a 
versenyzők, szurkolók egyaránt.

 
Érem és oklevéleső 

Este az ünnepi vacsora kiváló alkalom 
volt az eredményhirdetésre. A díjakat 
Hazuga Károly ny. altábornagy, a BEOSZ 
elnöke adta át. Az első helyezett 3. régió 
vándorserleget kapott sikere jutalmául. 
Az 1-3. helyezett csapatok érmeket, s 
minden résztvevő oklevelet kapott. 
1. helyezett: 3. Észak-Alföldi Régió
2. helyezett: 7. Dél-Dunántúli Régió
3. helyezett: 2. Dél-Alföldi Régió
4. helyezett: 6. Nyugat-Dunántúli Régió
5. helyezett: 5. Közép-Dunántúli Régió
6. helyezett: 1. Közép-Magyarországi 
Régió
7. helyezett: 4. Észak-Magyarországi 
Régió
Lövészetben külön egyéni versenyzés is folyt.
Női  1. helyezett: Magyar Erzsébet
       2. helyezett: Horváthné Halász Klára
       3. helyezett: Virág Zoltánné
Férfi  1. helyezett: Hazuga Károly
        2. helyezett: Ladiszlaidesz László
        3. helyezett: Kóró Krisztián

Összességében elmondhatjuk, hogy 
kiváló hangulatban, jó kedvvel teljesítet-
tük a feladatokat, s a kitűzött célt elértük: 
nyugdíjasan is sportosan töltöttük el a 
napot, s tettünk valamit az egészségün-
kért! Az időjárás is ránk mosolygott, na-
gyon kellemes idő volt, tombolt az indián 
nyár, s fokozta az amúgy is kiváló hangu-
latunkat. Szép s eredményes nap volt!

VÖRÖS LÁSZLÓ NY. ALEZREDES

A harmadik sátornál darts-dobással vedtek hiányt a csapatok, minden talála-
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Tegnap és ma

A találkozó második napja a megemléke-
zések és a jövőbe tekintés jegyében zaj-
lott. Az elnökség felkérésére Sipos Géza 
ny. ezredes, a BEOSZ tiszteletbeli elnöke 
tartott köszöntő megemlékezést 
a résztvevők számára. Elmond-
ta: Örömmel teszek eleget az 
elnökség felkérésének, mely 
szerint mondjak az ünnephez 
méltó beszédet. Azt kérték, 
hogy ne legyek túl hosszú, s 
tegyem úgy, ahogy korábban – 
tizenhatszor – már megtettem. 
Köszönöm a bizalmat, és előre 
is köszönöm fi gyelmeteket.

Visszagondolva, néha újra 
átélve a korábbi találkozók él-
ményeit, arra jöttem rá, hogy 
azok mindig arról szóltak, hogy 
a nemzedékek összefogása 
közös, felelősségteljes ügyünk. 
1992-ben is azzal indultak 
elődeink – köszönet dr. Simon 
Sándor és Kelemen József el-
nököknek –, hogy a „Kézfogás a honvé-
delemért!”  jelmondatot testesítsék meg 
programjaikkal, s később csak annyiban 
egészült ez ki, hogy „Együtt egymá-
sért – együtt a jövőért!” Az a tény, hogy 
e jelmondatok semmit nem veszítettek 
érvényességükből, azt bizonyítja, hogy 
e találkozók a BEOSZ hagyományaiba 
illeszkedő, hasznos közösségformáló és 
megtartó rendezvényei lettek és marad-
tak. Mert ennek a közösségnek hittel teli 
ereje, véleménye s jövője van.

A találkozók témáira visszagondolva is 
azt látom, hogy azok katonaelődeinkről, a 
bajtársiasságról, a katonai hagyományok-
ról, a Szent Koronáról, a jelképeinkről, a 
honvédség múltjáról-jelenéről és terveiről, 
a katonanemzedékeket összekötő közös 
sorsról, közös felelősségről szóltak. Meg-
erősítve a Szövetség logójában szereplő 
idézet nagyszerűségét: „A haza minden 
előtt!”

Emlékeztek nagyszerű előadóinkra? 
Közöttük dr. Szabó Miklósra, dr. Holló 
Józsefre, Ladocsi Gáspárra, Szakály Sán-
dorra, az államtitkárok és vezérkarfőnökök 
sorára, esetenként a honvédelmi minisz-
terekre? Emlékeztek a köztársasági elnök 
urak bennünket üdvözlő leveleire? Em-
lékeztek az utolsó magyar hadifogolyra? 
Emlékeztek a kiegészítő programok közül 
a koszorúzásokra, a térzenékre, az ejtőer-
nyősök BEOSZ-zászlót hozó ugrásaira, a 
BEOSZ emlékoszlopának avatására, s a 
többi emlékoszlop elhelyezésére, a faülte-

tésekre? Maradandó emlékeket állítottunk, 
miközben szebbé tettük környezetünket. 

Emlékeztek a kiállításokra (egyenru-
hák, kitüntetések, fotók, régiók és tag-
egyesületek zászlói, a tagok által írt és 
kiadott könyvek, visszaemlékezések), a 

szponzori akciókra, a könyvbemutatókra 
és -vásárokra, a műsoros estekre és a 
jó beszélgetésekre? Emlékeztek az MH 
katonáinak, a külszolgálatban levő bajtár-
sainknak küldött leveleinkre? Emlékeztek, 
hogy ezeken a találkozókon tüntettük ki a 
példaképet adó katonáinkat? Emlékeztek 
az esetenként meghívott külföldi bajtársa-
inkkal együtt töltött órákra? Mert én igen! 
S állítom: mindegyik nemzedéki találkozó 
közösségformáló, összetartozást erősítő 
rendezvénye volt a BEOSZ-nak. Nyílván 
ezért történtek meg néhány helyen a tag-
egyesületek által szervezett nemzedéki 
találkozók. Büszke vagyok arra, hogy 
„anyaklubom”, a Tatai Honvéd Bajtársi 
Klub több ilyen sikeres rendezvényt is 
szervezett.

Ez a mai a huszonhatodik találkozó! 
Még kimondani is szép. Ugyanakkor nem 
elfelejthető: a Szövetségre nézve is – mint 
minden közösségre – a legnagyobb ve-
szély a közös és egyértelmű cél elvesz-
tése. Ezért a BEOSZ soha ne adja fel a 
katonanemzedékek közötti szolidaritás, az 
egymásra irányuló fi gyelem erősítésének 
és kiteljesedésének célját. E mostani ren-
dezvény is ezt a célt akarja elérni. Örülök 
annak, hogy újszerű kezdeményezéssel 
gazdagítják ma 26 év történéseit. Aktua-
litását a közös mozgásnak, sportnak az 
is indokolja, hogy idén szeptemberben az 
Európai Sporthét alkalmával mintegy 30 
országban, több mint tízmillióan vettek 
részt a sporthét alatt megrendezett közel 

30 ezer rendezvényen. Mi, magyarok alig 
sportolunk, 36%-unk meg sem mozdul. 
Az én orvosom is azt tanácsolta nemrég, 
hogy több mozgásra lenne szükségem. 
Ezért aztán, szót fogadva, ma már nem 
a gépemmel sakkozom, hanem helyet-

te kézi- és futballmeccseket 
nézek. Szóval a BEOSZ-nak 
ez az új kezdeményezése 
igen jó, hasznos, már csak 
azért is, mert hozzájárul a kö-
zösségi kapcsolatokhoz, azok 
erősítéséhez, s az egészsé-
ges életmódra fi gyelmeztet. 
Gratulálok az elnökségnek, 
az ötletgazdának és a segí-
tőknek, na és persze a győz-
teseknek, mert jó alkalom 
volt arra is a tegnapi nap, 
hogy miként lehet beépíteni 
a mozgást, a versenyt a KNT 
programjába úgy, hogy hasz-
nossága mellett örömet is 
szerezzen mindannyiunknak. 
És gratulálok azért is, mert 
azt látom, hogy a BEOSZ ér-

tékeket megőrizve, azokra vigyázva együtt 
változik a világgal.

A nemzedéki találkozókat mindig fel-
használtuk az éppen aktuális események-
re is: megemlékezés az aradi vértanúk-
ról, az idősek világnapjáról, az 1956-os 
októberi eseményekről és az azt követő 
napok történéseiről, tanulságairól, vagy 
az adott év kiemelkedő évfordulóiról.  Az 
idén például megemlékeztek a reformáció 
500. évfordulójáról, amiből számomra a 
megújulás akarata és lendülete az igazán 
tanulságos. A 2017-es esztendőt Arany 
János-emlékévnek nyilvánították születé-
sének 200. évfordulója alkalmából. Bár a 
költő amúgy sem megy feledésbe, hiszen 
verseiért rengetegen rajonganak. Ezen 
kívül kisbolygó és számos létesítmény 
őrzi nevét – még New Yorkban és Kana-
da Hamilton nevű városában is működik 
Arany János iskola. De kevés szót hallot-
tam arról, hogy 150 éve – a forradalom és 
a szabadságharc leverését követő, majd 
két évtizedes megszállás és elnyomás 
után – rendezték az osztrák birodalom 
és a Magyar Királyság között fennálló 
politikai, jogi és gazdasági kapcsolatokat. 
A kiegyezésnek rengeteg pozitívuma is 
volt. Létrejött az ország területi egysége, 
az ország ekkor lépett a nyugat-európai 
fejlődés útjára. Jól látszik ez azon is, hogy 
Magyarország városaiban hatalmas vá-
rosházák nőttek ki a földből. Budapest 
ekkor lett világváros, számszerűen is 
gyarapodott, nagyobb lett, mint Amszter-

te kézi- és futballmeccseket 
nézek. Szóval a BEOSZ-nak 
ez az új kezdeményezése 
igen jó, hasznos, már csak 
azért is, mert hozzájárul a kö-
zösségi kapcsolatokhoz, azok 
erősítéséhez, s az egészsé-
ges életmódra fi gyelmeztet. 
Gratulálok az elnökségnek, 
az ötletgazdának és a segí-
tőknek, na és persze a győz-
teseknek, mert jó alkalom 
volt arra is a tegnapi nap, 
hogy miként lehet beépíteni 
a mozgást, a versenyt a KNT 
programjába úgy, hogy hasz-
nossága mellett örömet is 
szerezzen mindannyiunknak. 
És gratulálok azért is, mert 
azt látom, hogy a BEOSZ ér-
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dam vagy Moszkva. Még ma is működnek 
olyan kórházak, amelyek akkor épültek, s 
ekkor teremtették meg a népiskolai háló-
zatot. Ezek persze példák, de tény, hogy 
ez volt a modern kori Magyarország talán 
legprosperálóbb korszaka. Megszületett 
tehát a kiegyezés a Habsburg-uralkodó-
ház és a Deák Ferenc vezette magyar 
tárgyalódelegáció között. Mindezt azért 
említem meg, mert a kiegyezésnek és 
az azt követő „boldog békeidőknek” szá-
momra az a tanulsága, hogy érdemes 
kompromisszumot kötni, de olyan komp-
romisszumot, amelyik önkorrekcióra 
képes. A kiegyezés, amikor megkötötték, 
rendjén való volt, a századfordulót követő 
önkorrekcióra való képtelenség azonban 
megölte mindazt, amit akkor és utólag a 
kiegyezés erényének láthatunk.

A BEOSZ életében számtalan kompro-
misszumos megoldást kellett választani 
a nemzedéki találkozók kapcsán is. Kik 
jöjjenek, kik ne, kik szólaljanak fel és kik 
ne, mi legyen az esedékes rendezvény fő 
üzenete: ezek mindig alku kérdései voltak. 
Többnyire jól döntöttünk, s ha nem, akkor 
később korrigáltuk magunkat. Abban 
azonban sohasem kellett még helyes-
bítenünk sem, hogy a KNT-k a BEOSZ 
felelősségtudatát kell, hogy növeljék, csak 
ekkor és így van értelmük. Vagyis a TE-
knek, minden résztvevőnek mérlegelnie 
kell a „hogyan tovább a Szövetségért” 
kérdését. Adhatunk erre sokféle választ 
is, a lényeg ugyanaz marad: csak együtt, 
a generációkat összefogva mutathatunk 
fel valódi erőt, miközben senkitől nem 
várhatjuk el, hogy adja fel önmagát, saját 
arculatát, saját céljait.

Ma ádáz acsarkodás van, már a bíró-
ságra is baseballütővel megy a vádlott, 
mert azt írták neki, hogy a védelemről ma-
gának kell gondoskodnia. A választási láz 

is emelkedik, és ígérgetések is vannak a 
nyugdíjasokat érintően: mit tegyünk, kit 
válasszunk? Már van több mint 220 be-
jegyzett párt, és több mint 170-en várnak 
bejegyzésre. Ez így összesen közel négy-
száz választási lehetőséget feltételez. 
Ha mondjuk, négyen összefognak, akkor 
is még mindig 100 közül választhatunk. 
Azonban mi, magyarok csak nagyon ritkán 
tudtunk igazán összefogni. Csak emlékez-
tetőül: annak idején Kossuth Lajos itthon 
maradt feleségét és két gyermekét is a 
honfi társaik jelentették fel. Ez sajnos ma 
is így van: árulkodunk, szivárogtatunk, vá-
daskodunk. Már jó ideje csak azt látom, 
hogy ha két ember leült egyezkedni, a 
végén három pártot alapítanak. Én egyéb-
ként azt fogom választani, akiben megbí-
zom, van végrehajtható programja, s van 
becsülete. A választást megelőző napon 
döntök majd, addig fi gyelek, mérlegelek. 
De azért biztos, ami biztos, lecseréltem a 
seprűmet egy villára: a régivel már nem 
fogom tudni leseperni az ígéretekkel teli 
padlást. 

Szóval – mondja ezt egy tapasztalt, 
idősebb katona a fi atalabbaknak – járjunk 
nyitott szemmel és füllel, szívjunk minél 
több információt magunkba, de kérdője-
lezzünk meg mindent, amit látunk, olva-
sunk, hallunk. „Kételkedem, tehát vagyok” 
– mondta egy fi lozófus. De nem szabad 
cinikussá sem válni, rögtön hamisnak 
ítélni mindent. Mielőtt elhiszünk valamit, 
kapjuk elő a lexikont, és olvassunk utána 
a dolognak. Apropó: lexikon. Tudtátok, 
hogy a BEOSZ-ról szóló főbb információk 
megtalálhatók a Révai Új Lexikona I. kötet 
863. oldalán? Aki pedig a KNT-k történe-
tét szeretné alaposabban megismerni, az 
olvassa el a Szövetség 5 évente visszaté-
rően megjelent könyveit, és ellenőrizze le 
igazmondásomat.

Az előbbiek főleg a fi atalabb generá-
cióhoz szóltak, de még mi is benne élünk 
a mában: nagyon nem mindegy tehát 
nekünk sem, hogy miként teszitek dolgo-
tokat. Mi, idősebbek méltó utódainknak 
tekintünk benneteket, büszkék vagyunk a 
hazai és a nemzetközi közvéleményben 
aratott elismeréseitekre. Ti se felejtsétek 
el azonban, hogy mi e státuszban is el-
kötelezett hívei vagyunk a hazának, a jól 
teljesítő honvédségnek! Tiszteljétek tehát 
a múltat, hogy jobban értsétek a jelent, s 
munkálkodhassatok a jövőn.

Amit én a katonaszakmában megtanul-
tam, amit tudok, azt én is másoktól, főleg 
idősebbektől tanultam. Amit ti tudtok, 
azt a tudást ti is a tanítóitoktól kaptátok. 
Lőrincz Kálmán vezérezredes mondta 
egy nemzedéki programon elhangzott 
előadásában, hogy: ”Mi is megtanultuk 
a bozótharcot, ahogyan ti is. Csakhogy 
mi már ismerjük a bozótot is.” A tehetség 
valamilyen módon a másikra való fi gyelés 
képessége. Erre is kitűnően alkalmas a 
katonák nemzedékeinek együttléte. Egy 
emlékfalon olvasható az alábbi: „Voltam, 
mint te, leszel, mint én.”  Azt hiszem, ért-
jük egymást.

A szervezők is pontosan tudják, hogy e 
rendezvényekhez mennyire kellett a tag-
ság igénye, és a HM, a HVK támogatása. 
Kellett az elnökség akarata, a szervezők 
és a segítők felkészültsége, a jelen köz-
pont vezetőinek és dolgozóinak segítése: 
most is így van ez, köszönet érte minden-
kinek!

A KNT jövője aligha válhat valóra a 
folyamatos megújulás, az esetenkénti új-
ragondolás nélkül. Ehhez is csapatmunka 
kell, de kellenek az egyéni kezdeménye-
zések, javaslatok is. Miközben meg kell 
őrizni a találkozók hagyományait, Szövet-
ségen belüli jelentőségét. Ennyi év után 
a BEOSZ-ban megvan a program tudás-
tőkéje, a koncentrált gyakorlati ismeret, a 
széles szövetségi igény, a nélkülözhetet-
len partneri támogatás. A KNT a BEOSZ 
imázs-építésének nélkülözhetetlen esz-
köze lett, maradt, és az lesz a jövőben is. 
A nemzedékek találkozója mindig egy 
kicsit ünnep is: az ünnepekben pedig az 
a jó, hogy ritkán vannak, készülődhetünk 
rájuk, várhatjuk őket. A KNT ünnepe 
azért is kihívás, mert csak egyszer van 
egy évben.  Ajándékokat adunk, ajándé-
kokat kapunk: a mi esetünkben ez azt 
jelenti, hogy együtt vagyunk, hogy szá-
mítunk egymásra! Én még mindig ünnep-
nek érzem és értékelem a veletek való 
együttlétet. Mert ez az a közösség, ahol 
jó lenni, ahová jó tartozni. 

jelenti, hogy együtt vagyunk, hogy szá-

jó lenni, ahová jó tartozni. 
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„Csapatjátékos vagyok”
Október 1-jétől Kun Szabó István vezér-
őrnagy az MH Egészségügyi Központ pa-
rancsnoka. A tábornokkal új beosztásáról, 
terveiről, valamint az általa irányított kato-
nai szervezetről beszélgettünk.

„Az MH Egészségügyi Központ pa-
rancsnoki beosztásának átadás-átvétele 
egy tervezett váltás volt. A korábbi pa-
rancsnok, Szabó István vezérőrnagy – öt-
éves munkáját elismerendő – magasabb 
beosztásba került, a Honvéd Vezérkar 
főnök koordinációs helyettesének nevez-
ték ki” – mondta Kun Szabó tábornok, 
hozzátéve: bár ő nem jelentkezett erre a 
pozícióra, örül annak, hogy elöljárói neki 
szavaztak bizalmat, s őt nevezték ki ebbe 
a felelősségteljes munkakörbe. „Korábbi 
kötött mandátumú feladatként a Honvé-
delmi Sportszövetség megalakításáért 
felelős miniszteri biztos voltam, ez a meg-
bízatás véget ért, így készen álltam az új 
kihívásokra” – emelte ki a tábornok. Kun 
Szabó István vezérőrnagy, aki miniszteri 
biztosi megbízatása előtt a Honvédelmi 
Minisztérium társadalmi kapcsolatokért 
felelős helyettes államtitkára, ezt megelő-
zően pedig az MH vitéz Szurmay Sándor 
Budapest Helyőrség Dandár parancsnoka 
volt, hangsúlyozta: katonai pályafutására 
jellemző, hogy olyan feladatokkal bízzák 
meg, amelyek „nem szokványosak”. Ilyen 
volt például, amikor 2010-ben felkérték 
arra, hogy 65 év után alakítsa meg újra a 
Honvéd Koronaőrséget, szervezze meg a 
szervezet kiképzését és újbóli szolgálatba 
állítását. De ilyen a mostani beosztása is, 
ahol „újabb kihívások és fontos feladatok” 
várnak rá. 

„Amikor három évvel ezelőtt befejeztem 
egy nagyobb katonai szervezet vezetését 
és átadtam a csapatzászlót az utódom-
nak, nem gondoltam volna, hogy újra egy 
alakulat parancsnoka leszek. Egy katona 
számára azonban parancsnoknak lenni 
a lehető legjobb érzés. És nekem sze-
rencsém van, hogy ez újra megadatott. 
Hatalmas élmény volt, hogy újra csapat-
zászlót tudtam fogni a kezembe. Ráadá-
sul egy olyan katonai szervezet csapat-
zászlaját, amely mögött 3900 ember áll, 
amely az ország legnagyobb alakulata, 
és ahol országos szintű gyógyító munkát 
végeznek” – mondta Kun Szabó István 
vezérőrnagy. A parancsnok hangsúlyozta: 
azt mindenkinek tisztán kell látnia, hogy 
az MH Egészségügyi Központ jóval több, 
mint egy egészségügyi intézmény. Tevé-

kenységének két fő iránya van. Az egyik 
a gyógyító munka, amely az ország je-
lenleg egyik legjobban felszerelt és szak-
emberekkel ellátott kórházában folyik, az 
igényjogosultak – azaz a katonák, a rend-
őrök, a katasztrófavédelemnél dolgozók, 
a vasutasok és családtagjaik – mellett 1,2 
millió fővárosi és az agglomerációban élő 
ember ellátása is a Honvédkórházban 
valósul meg. A másik pedig a védelem-
egészségügy, ami egy nagyon komplex 
feladat, és összefoglalva a csapatok 
egészségügyi biztosítását jelenti itthon és 
a missziókban egyaránt. „A két szakterület 
között nem lehet különbséget tenni, mind 
a kettő nagyon fontos, számos kapcso-
lódási ponttal” – jelentette ki Kun Szabó 
tábornok.

Arra a kérdésre, hogy milyen elképzelé-
sekkel, tervekkel kezdte meg munkáját az 
MH Egészségügyi Központ parancsnoka-
ként, a vezérőrnagy hangsúlyozta: szeret-
ne továbbhaladni az elődje által kitaposott 
ösvényen, mert „egy ilyen szervezet veze-
tése menedzserszemléletet kíván”. Nagy 
változásokat nem tervez, hiszen az elmúlt 
évek történései bebizonyították, hogy az 
intézmény jól működik. „Finomhangolások 
azonban várhatóak, hiszen minden vezető 
más és más, mindenki más módszereket 
választ, másképp jut el a célhoz” – húzta 
alá. „Egy parancsnok mindig alapoz a kol-
légáira. Ahogy azt már korábban többször 
is mondtam, én csapatjátékos vagyok. 
Most arra kaptam megbízást, hogy ezt a 
csapatot mint csapatkapitány irányítsam, 
vezessem, és a stratégiai célokat közö-

sen valósítsuk meg. Segítségemre lesz 
ebben az a magasan kvalifi kált szakem-
bergárda, amely itt dolgozik” – fogalmazott 
Kun Szabó István, hozzátéve: a stratégiai 
célok sem változnak a korábbiakhoz ké-
pest.  Az egyik ilyen a Zrínyi 2026 Hon-
védelmi és Haderőfejlesztési Program, 
amely komoly haditechnikai és humán 
fejlesztéseket jelent a védelem-egész-
ségügy terén is a NATO-normáknak és 
a 21. századi kihívásoknak megfelelően. 
A Honvédkórház vonatkozásában pedig 
az Egészséges Budapestért Programban 
való részvétel a stratégiai cél. Hiszen – 
mint az közismert – az intézmény fejlesz-
tésének köszönhetően egy olyan, a je-
lenleginél is korszerűbb gyógyító centrum 
jönne létre a mostani Róbert Károly körúti 
telephely területén, amely minden para-
méterében megfelelne a mai kor egész-
ségügyével szemben támasztott követel-
ményeknek. A parancsnok hangsúlyozta 
azt is, hogy az Egészséges Budapestért 
Program jelenleg még a tervezés fázisá-
ban van, így az MH Egészségügyi Köz-
pontban és a Honvédkórházban dolgozó 
szakembereknek pillanatnyilag az a fel-
adatuk, hogy megalkossák saját szakmai 
fejlesztési programjukat. „A Honvédkórház 
már jelenleg is az ország egyik legjobb és 
legmodernebb egészségügyi intézménye. 
A cél azonban ennek továbbfejlesztése, 
úgy, hogy itt dolgozzanak az ország leg-
jobb orvosai, szakdolgozói is” – mondta 
Kun Szabó István vezérőrnagy. 

HONVEDELEM.HU

FOTÓ: DÉVÉNYI VERONIKA

kenységének két fő iránya van. Az egyik sen valósítsuk meg. Segítségemre lesz 
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A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége kezdeményezé-
sére és javaslatára – többek között – elismerésben részesültek:

Az idősek világnapja alkalmából:
Malomsoki József ny. ezredes, Aranykor Kitüntető Cím 

ezüst fokozata
Matúz István ny. ezredes, Aranykor Kitüntető Cím bronz 

fokozata
Nacsa László ny. alezredes, Aranykor Kitüntető Cím bronz 

fokozata
Babinecz János ny. alezredes, Aranykor Kitüntető Cím 

bronz fokozata
Bozsóki Ferenc ny. főtőrzszászlós, Aranykor Kitüntető cím 

bronz fokozata

Horváth Jenő ny. törzszászlós, Aranykor Kitüntető Cím 
bronz fokozata
MATASZ-nap alkalmából:
Munkácsi Sándor ny. ezredes, Honvédelemért Kitüntető Cím 
II. fokozata
Október 23-án, a nemzeti ünnep alkalmából:
Szekeres István ny. dandártábornok, Honvédelemért Kitünte-
tő Cím Babérkoszorúval ékesített fokozata
Pintér Ferenc ny. ezredes, Honvédelemért Kitüntető Cím II. 
fokozata
Váradi Mihályné és Palka Erzsébet tárgyjutalom
Katonanemzedéki Találkozó alkalmából:
Esküdt Lajos ny. ezredes, tárgyjutalom
Gál István ny. ezredes, tárgyjutalom

ESKÜDT LAJOS NY. EZREDES, ELNÖKHELYETTES

Októberi elismerések

 BÚCSÚZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk bajtársainkkal, hogy Sztanó Géza 
ny. vezérőrnagy bajtársunk, a BEOSZ tiszteletbeli elnöke, 

2017. november 6-án elhunyt. 
Emlékét örökké megőrizzük!

Sztanó Géza 1929-ben szü-
letett Debrecenben. 1949-ben 
önként vonult be katonának 
Szolnokra, a légvédelmi tüzér-
osztályhoz. Tiszti tanulmányait 
a Bem Légvédelmi Tüzértiszti 
Iskolán 1949 októberében kezd-

te meg, 1950-ben avatták alhadnaggyá. 1955–1958 között 
elvégezte a ZMKA-t előbb légvédelmi, majd vegyivédelmi 
szakon. Ezt követően az egyik magasabbegységnél, majd a 
Honvédelmi Minisztériumban töltött be vezető beosztásokat. 
1963–1989 között az MH vegyivédelmi főnöke, majd 1989-
ben vezérőrnagyi rendfokozattal vonult nyugállományba. 
Szolgálati ideje alatt számos sportszakosztály elnöke, 1981-
től 1987-ig a Magyar Úszó Szövetség elnöke volt. A BEOSZ 
alapító tagja, előbb alelnöke, majd 2000-ig ügyvezető al-
elnöke. 2008-ban harmadszor választották meg a BEOSZ 
EB elnökévé. 2012-től a BEOSZ tiszteletbeli elnökeként 
dolgozott.

Az idei XXVI. Katonanemzedéki Találkozó egyik fontos esemé-
nye volt a Katonák Példaképe díj átadása. A díj alapítása óta 42 
fő részesült ebben az elismerésben, amely talán hidat képez a 
Szövetség és az aktív állományú katonák között. 

Miről is szól a díj: „A díj az aktív szolgálatot teljesítő katonák 
közül azok teljesítményének elismerésére adható, akik életvite-
lükkel, szolgálati feladataik példaszerű ellátásával, nemzetközi 
misszióban szerzett elismertségükkel a magyar katona-eszmény 
megteremtése, a haza érdekében kiemelkedőt cselekedtek.”

Az alapításkor kitűzött célok között volt: a díjra érdemes sze-
mélyének, cselekedeteinek, bemutatása; a díjban részesült pél-
daképül állítása a társadalom, a katonabajtársak előtt; a BEOSZ 
presztízsének növelése az aktív állomány körében.

Első ízben 2005-ben került sor a díj átadására, s akkor 6 fő 
aktív állományú katona részesült az elismerésben. Az azt követő 
években folyamatosan az elöljárók és tagszervezetek ajánlá-
sai alapján évente 4-5 fő volt az, aki bekerült a díjazottak közé. 
A Szövetség megalakulásának 25. évfordulója alkalmat adott 
arra, hogy olyan személyek elismerésére kerüljön sor, akik va-
lamely szervezet vezetőjeként konkrét támogatásokkal járultak 
hozzá a tagszervezetek működésének és munkájának elősegí-
téséhez, az aktív és a nyugállományú katonák jó kapcsolatának 
fenntartásához. Az idei és az elmúlt évben a díjazottakat a kato-
nai pálya iránti elhivatottság, a kiemelkedő szakmai tevékenység, 
a munkával összefüggő és az azon felül vállalt egyéni – sport-, 
tanulmányi, tudományos vagy életviteli – teljesítmény és sikerek 

jellemzik. Valamennyi elismerésben részesülő érezhető büsz-
keséggel vette át a Szövetség elnökétől az elismerést. Kaptunk 
olyan visszajelzést is, hogy az átadást követően a díjazott saját 
katonai szervezeténél (pl. MH Altiszti Akadémia) az állomány 
előtt is megszólításra és bemutatásra került, ezzel is kiemelve 
a szövetségi elismerés jelentőségét. Elismerésben részesül-
tek: Horváthné Halász Klára százados, dr. Stohl Róbert száza-
dos, Ampli Péter Ferenc főhadnagy, Balázs  Tibor törzszászlós, 
Gémes Zoltán zászlós.

Örvendetes, hogy a korábbi díjazottak közül ma már többen 
is a BEOSZ valamelyik tagszervezetének tagjai és részesei a 
közösségnek, néhányan pedig – ügyvivőként, régióvezetőként – 
munkájukkal a szövetségi munkában is aktívan részt vállalnak. 
Gratulálunk az idei év díjazottjainak és reméljük, hogy valamelyik 
tagszervezet munkája felkelti érdeklődésüket, s hamarosan a 
tagok soraiban ismét találkozunk velük.

SztANó zSUzSANNA NY. őrNAgY, ALeLNÖK

Katonák Példaképe díj
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A kulcsszó: együttműködés
 A közelmúltban vette át az MH Ludovi-
ka Zászlóalj parancsnoki teendőit Sári 
Szabolcs ezredes, akinek mégsem 
jelent újdonságot az új beosztása, hi-
szen megbízott parancsnokként, illetve 
parancsnokhelyettesként már évek óta 
az alakulatnál szolgált. Kinevezése és 
előléptetése után a múltról és a jövőről 
beszélgettünk.

Mesélne röviden eddigi pályafutá-
sáról?

Győrben születtem, ahol katonai kollégis-
taként 1990-ben érettségiztem. Tanulmá-
nyaimat a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán 
folytattam, ahol 1993-ban harckocsizó 
szakon szereztem diplomát. A főiskolai 
évek után Tatára kerültem az akkori 25. 
Klapka György Harckocsi Dandárhoz, mint 
harckocsiszakasz-parancsnok. Az itt töltött 
időszak alatt végigjárva a ranglétrát, voltam 
századparancsnok, zászlóaljszintű vezető, 
később dandártörzsbe kerültem, mint mű-
veleti majd tervezőrészleg-vezető. 2006-tól 
2010-ig Székesfehérváron szolgáltam az 
akkor megalakult Összhaderőnemi Pa-
rancsnokság, Hadműveleti Főnökség had-
műveleti főtisztjeként. Közben 2006–2008 
között végeztem a Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetem, Hadtudományi kar katonai 
vezetői szakán. 2010-ben kerültem a Hon-
védelmi Minisztériumba, majd a Védelmi 
Tervezési Főosztályon eltöltött három év 
után, zászlóaljparancsnok-helyettesként a 
Ludovika Zászlóaljhoz kerültem.

A csapatszolgálat után hogyan si-
került a „nevelői” munkába beillesz-
kedni?

Ha áttekintjük az itt töltött négy éve-
met, akkor ez egy folyamat volt, amely-
nek során többször is megbíztak a pa-
rancsnoki teendőkkel. Ami számomra 
fontos, hogy megkeressem azt az utat, 
ahol az elmélet és a gyakorlat találko-
zik, és összehangoljam ezt a munkát. 
A honvéd tisztjelölteknek – vagyis a le-
endő tiszt kollégáknak – ugyanis először 
az elméletet kell megtanulni, de ezt a 
gyakorlatba is át kell ültetni. Az, hogy 
a kollégáim többsége is csapatszintről 
került a zászlóaljhoz, megkönnyítette a 
beilleszkedésemet. A korábbi parancs-
nokkal, Molnár Zsolt ezredessel kezde-
tektől nagyon jó a kapcsolatunk, több 
közös pont is volt a katonai karrierünk-
ben. A parancsnoki teendők átvételét is 
gördülékenyebbé tette ez az összhang.

Sikeresen kamatoztatta tapasztala-
tait jelenlegi munkája során?

Nagyon sokat segített, hogy csapat-
szinten kezdtem a pályafutásomat. Az 
ott szerzett tapasztalatok segítettek, 
hogy megértsem ezt a rendszert és 
hozzá tudjam adni a saját tapasztala-
taimat. Egy elég komplikált rendszerről 
beszélünk, hiszen a tisztképzés – az 
én szememben legalábbis – mindennek 
a központját jelenti. Közös cél, hogy 
minél jobban képzett, felkészült, intel-
ligens tiszteket neveljünk. Szándéko-
san használom a nevelni szót, mert itt 
nemcsak képezünk, tanítunk, hanem 
nevelünk is.

Ha jól értesültem, több külföldi tan-
folyamon és misszióban is járt.

Volt szerencsém külföldön is tanulmá-
nyokat folytatni, 2002-ben az Egyesült Ál-
lamokban végeztem el páncélos haladó 
tanfolyamot. A katonai karrierem során 
kétszer szolgáltam afganisztáni hadszín-
téren, ahol különösen a második alka-
lommal tapasztalhattam meg a korábban 
tanultak valóságos helyzetben történő 
alkalmazását a közös magyar–amerikai 
tanácsadó csoport parancsnokaként.

Milyen szerepet játszanak a hagyo-
mányok a zászlóalj életében?

A hagyományok nagyon fontosak, hi-
szen a történelmet magunkkal visszük. 
Van egy nagyon jó fórum erre, a Ludo-
vika Kávézó, ahol idős ludovikás bajtár-
sak osztják meg velünk tapasztalataikat. 
Ezeket a tradíciókat meg kell tartani, az 
értékeket pedig továbbvinni és átadni a 
fi ataloknak. Ilyenek a fegyelem, a bajtár-
siasság, az egymásról való gondoskodás 
és még sorolhatnám. A múlt és a hagyo-
mányok tisztelete már most is szilárd 
alapokon nyugszik, ennek egyik méltó 
kifejezése a Ludovika Fesztivál, amelyet 
ez a zászlóalj alapított. Elődöm és az 
ő elődje olyan örökséget hagyott hátra, 
amely lehet építkezni. Ezt a zászlóaljat 
meg kellett teremteni, most pedig ezt a 
működő rendszert kell fi nomítani.

Melyek a jövő legfontosabb felada-
tai?

Legfontosabb, hogy a felépített ala-
pokat megőrizzük, tovább építsük, fenn-
tartsuk az együttműködést a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi 
és Honvédtisztképző Karával. Bár két 
különböző szervezet vagyunk, de közös 
a célunk, együtt dolgozunk azon, hogy a 
legjobb tisztek kerüljenek ki tőlünk. Ne-
künk az együttműködés kulcsszó! Együtt-
működünk a Nemzeti Közszolgálati Egye-
temmel, a különböző vezetési elemekkel 



13

A Szlovén Köztársaságban 1991. ok-
tóber 25-én hagyta el a Jugoszláv 
Hadsereg utolsó katonája az országot, 
ezért minden évben nemzeti ünnepként 
élik meg ezt az eseményt. A XXVI. 
évfordulóra a szlovén veterán katonák 
és rendőr bajtársak hívtak meg ben-

nünket. Murska Sobotán találkoztak a 
résztvevők, ahonnan buszokkal utaz-
tunk Ljubljanába. A köztársaság elnöki 
palotában az elnök, Borut Pahor fele-
ségével együtt fogadta a küldöttséget, 
majd rövid tájékoztatót tartott. Ezt köve-
tően a meghívott gyermekcsoport adott 

műsort részükre, amely után kenyérrel 
és sóval kínálták az elnöki párt. A cso-
portos fotózást követően bemutatták az 
elnöki palota fogadó- és dolgozótermeit.

Az elnök a dolgozószobájában már 
ingben fogadta a küldöttséget. Bemutat-
ta a szobáját, majd kérdéseket lehetett 
intézni hozzá. Engem az elnök külön 
köszöntött, megköszönve, hogy Ma-
gyarországról részt veszek az ünnepsé-
gen. Válaszomban elmondtam, hogy két 
nappal a mi forradalmunk ünnepe után, 
mint a BEOSZ elnökségének képvise-
lője, örömmel veszek részt Szlovénia 
ünnepén. 

A találkozó után Pivkára, az országos 
megemlékezés helyszínére indultunk. 
A városba érkezve megtekintettük a 
Hadtörténeti Múzeumot, ami annál in-
kább is érdekes volt, mivel megtekinthe-
tő a második világháborútól kezdve az 
összes hadrendben állt technikai eszköz.

A megemlékezést a zsúfolásig meg-
telt városi sportcsarnokban tartották 
meg, ahol találkozhattam Lipic Ladislav 
tábornokkal, a Szlovén Veterán Kato-
nák Szövetségének elnökével.

A küldöttség minden tagja számára 
ez a nap nagy élményt jelentett.

LÁSZLÓ ATTILA

A BEOSZ NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

vezetőJe

Nemzeti ünnep Szlovéniában

és a csapatokkal. A fi atal leendő tisztek 
az ország különböző részeire viszik azt 
a tudást, amit itt megszereznek. Sok 
helyre kell megfelelnünk, és sok helyről 
kell visszacsatolást kapnunk. De nagyon 
intelligens, több nyelvet beszélő, kiemel-
kedő sportteljesítményeket elérő honvéd 
tisztjelöltekről beszélünk.

Hogyan látja a tisztképzés jövőjét?
A tisztképzés jövőjével kapcsolatban a 

legfontosabb megkeresni azokat a ponto-
kat, ahol több lehetőséget tudunk adni a 
leendő tiszt kollégáknak. Hiszen a kihívá-
sok, a feladatok viszik őket előre, amikor 
élesben is bizonyíthatják azt, amit elmé-
letben már megtanultak. Hosszú távú fel-

adatunk a jövő fi atal vezetőivel szemben 
támasztott kompetenciák kidolgozása és 
az ahhoz kapcsolódó felkészítések meg-
tervezése, gyakorlati végrehajtása. 

HONVEDELEM.HU

FOTÓ: MH LUDOVIKA ZÁSZLÓALJ ÉS 
KRASZNAI-NEHREBECZKY MÁRIA
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A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum 
megtartotta harmadik negyedévi ülését. 
Az ülésen a honvédelmi minisztert dr. 
Kádár Pál dandártábornok, a Honvédelmi 
Minisztérium Tervezési és Koordinációs 
Főosztály főosztályvezetője képviselte, 
aki egyben ellátta az ülés elnöki feladatait 
is. A Vezérkari Főnököt Zsiga Tamás ez-
redes, a HVK személyzeti csoportfőnöke 
képviselte. A BEOSZ részéről Hazuga 
Károly ny. altábornagy, elnök, Vilner Péter 
ny. ezredes, alelnök és Galló István ny. 
ezredes, érdekvédelmi ügyvivő volt jelen. 
A munkavállalói oldal ügyvivője Czövek 
János, a HOSZ elnöke volt. 

Az ülés résztvevőit dr. Kádár Pál üdvö-
zölte, és tájékoztatta a ülés résztvevőit, 
hogy dr. Vargha Tamás miniszterhelyet-
tes, politikai államtitkár más fontos elfog-
laltság miatt a rendezvényen nem tud 
részt venni, de a munkához sok sikert kí-
vánt. Az ülés előre tervezett napirendekkel 
kezdődött, és hat fontos témakör megbe-
szélésére került sor.

Az első napirend keretében a munka-
vállalói oldal képviselői tájékoztatást hall-
gattak meg a 2017. évi bérmegállapodás 
időarányos teljesítéséről. Mind a munka-
adói, mind pedig a munkavállalói oldal 

jelenlévő vezetői egyöntetűen örömmel 
állapították meg, hogy a bérmegállapodás 
időarányos teljesítése szinte hiánytalanul 
megtörtént. 

A következőkben a szakszervezetek 
képviselői előterjesztést hallgattak meg 
a katonai szervezetek közalkalmazot-
tainak járó határozott időre biztosított 
keresetkiegészítéséről. Az előterjesztők 
hangsúlyozták, hogy a keresetkiegészítés 
személyenkénti összegéről néhány ka-
tonai szervezet parancsnoka már április 
hónapban, míg a többség május hónap-
ban hozott döntést, és a parancsnokok 
jellemzően három elvet alkalmazva dön-
töttek a keresetkiegészítés összegéről. 
Egyrészt egységesen, minden érintett 
azonos összegben részesüljön, másrészt 
a meghatározott illetmény összeg felett 
nem állapítottak meg keresetkiegészítést, 
harmadrészt teljes mértékben, differen-
ciálva osztották fel a rendelkezésre álló 
összeget. A HODOSZ képviselői kifejtet-
ték, hogy a kérdéses kiegészítést a közal-
kalmazottak megnyugvással fogadták, és 
bíznak abban, hogy ez a lehetőség a kö-
vetkező évben is rendelkezésre áll majd. 

Az ülés következő napirendjén a lakha-
tás kérdése került előtérbe. A tájékoztató 

során a tárca képviselője összegzéskép-
pen kifejtette, hogy a honvédelmi tárca a 
törvényes kötelezettségének megfelelően 
az elmúlt években is nagy hangsúlyt fek-
tetett és fektet a személyi állomány lak-
hatása elősegítésére, támogatva a hon-
védség megtartóképességének növelését 
és a katonai pályán történő előmenetelt. 
A munkavállalói oldal szóvivője, Czövek 
János, HOSZ elnöke kifejtette, hogy el-
ismerik az eredményeket, de a tovább 
fejlődésre még több lehetőséget látnak. 
A BEOSZ elnöke, Hazuga Károly ny. altá-
bornagy szintén elismerte az eredménye-
ket, de egy területen nem lát előrelépést. 
Hozzászólásában egyértelműen kedve-
zőtlennek ítélte meg, hogy hosszú évek 
óta nem történt, és nem történik előre 
lépés a lakások elidegenítésével kap-
csolatban, ami pedig leginkább a nyug-
állományú katonákat érinti hátrányosan. 
Több éve és nagyon sokan várnak már 
arra, hogy változás, legalább minimális el-
mozdulás történjen ezen a téren. Kérte a 
tárca képviselőit, és biztosította a BEOSZ 
kommunikációs lehetőségeit (honlap, 
Baltársi Hírlevél) e témakörben egy min-
denre kiterjedő tájékoztatás eljuttatására 
az érintettek részére. A munkaadói oldal 

szakterületi képviselője 
kifejtette együttműködési 
szándékát. 

A negyedik napirend-
ként a HÉF a tartalékos 
rendszerrel, míg ötödik 
napirendben a fi zikai 
állóképesség és a fi zikai 
(testnevelés) felmérés 
helyzetével foglalkozott. 
A jelenlévők érdeklődés-
sel hallgatták az előter-
jesztéseket, az Önkéntes 

Ülésezett a HÉF

szakterületi képviselője 
kifejtette együttműködési 
szándékát. 

ként a HÉF a tartalékos 

napirendben a fi zikai 
állóképesség és a fi zikai 
(testnevelés) felmérés 
helyzetével foglalkozott. 
A jelenlévők érdeklődés-
sel hallgatták az előter-
jesztéseket, az Önkéntes 
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A BEOSZ elnöke, Hazuga Károly ny. altábornagy és a Szövet-
ség, valamint a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület tagjai és szá-
mos, máshonnan érkezett résztvevő jelenlétével emlékeztünk 
a hősi halottakra Budapesten, a Városmajori parkban, az első 
világháborús emlékműnél. A rendezvény szervezője a Háborús 
Emlékhelyeket Gondozók Társasága és a Krajczáros Alapít-
vány volt. Az esemény már 2011. november 11-e óta – orszá-
gosan is egyre jobban kiteljesedő – úgynevezett Nemzetközi 
Gyertyagyújtási Akció, amelynek a központja a városmajori ún. 
tábori-vadász emlékmű. A megemlékezésen beszédet mondott 
Németh István ny. ezredes, a Krajcáros Alapítvány kuratóriu-
mának elnöke. Ezt követően Haumann Péter színművész emlé-
kezett meg az első világháborúban elhunyt magyar katonákról, 
amelyet egy, a családján keresztüli konkrét eseménnyel tudott 
megszemélyesíteni. A beszédeket követően a jelenlévők gyer-
tyákat gyújtottak, s azokat egyenként, részvétnyilvánítással he-
lyezték el a szoborkompozíció talpazatán. Ezt követően Jákob 
János dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lel-
készi Szolgálat Protestáns Tábori Püspökségének püspöke 
emlékezett meg az első és a második világháborúban, valamint 
az 56-os eseményekben elhunytakról. Ezek után a jelenlévők 
a városmajori katolikus lelkésszel közösen mondtak imát az 
elhunytakért. A rendezvény a trombitaművész által játszott és 
a jelenlévők éneklésével kísért Szózattal, majd a felhangzó Il 
Silenzióval ért véget.

VÁMOSI JÁNOS

FOtó: KiSéri-NAgY FereNC éS erDőS LÁSzLó

Nemzeti gyertyagyújtás

 Jótékonysági nap a Stefánián
Többéves hagyományra tekint vissza a Magyar Honvédség és a Magyar Vöröskereszt szervezésében a Stefánia Kulturális Köz-
pontban megrendezett véradónap. Az eseményre számtalan önkéntes véradó látogatott el családjával, amelyen a legkisebbek-
nek arcfestéssel és kézművesvásárral kedveskedtek. A legérdekesebb program számukra azonban Halász Judit délelőtti kon-
certje volt, amelyen több mint ötszáz gyermek énekelte a jól ismert dalokat. A Magyar Honvédség és a Baptista Szeretetszolgálat 
példaértékű együttműködésének eredményeként jótékonysági játékvásárt is szerveztek. A honvédség a jótékonysági koncerthez 
a Honvéd Kulturális Központ színháztermét térítésmentesen bocsátotta a szeretetszolgálat rendelkezésére.

HONVEDELEM.HU

Területvédelmi Tartalékos rendszer ki-
alakításának helyzetéről. A munkavállalói 
oldal képviselői egyértelmű köszönetük-
nek adtak hangot, hogy a hatvan év feletti 
Önkénes Műveleti Tartalékosok helyzete 
kedvezően és megnyugtatóan alakult egy 
intézkedés következtében. A fi zikai köve-
telményekről szóló tájékoztató kapcsán 
a munkavállalói oldal szóvivője kifejtette, 
hogy bár történtek kedvező változások e 
téren, de a fi zikai követelmények teljesí-
tése továbbra is rendkívül megterhelő a 
katona állomány részére, különösen a ve-

zető törzsekben dolgozók részére. Továb-
bi egyeztetéseket kért ebben az ügyben.

A HÉF záró napirendjeként a BEOSZ 
kérésének megfelelően tájékoztató meg-
tartására került sor „a személyi állomány 
életkori helyzetének értékelése, különös 
tekintettel az elkövetkező évek várható ki-
áramlására és ennek pótlására” témában. 
A szóban elhangzott számszerű informá-
ciók azt jelzik a BEOSZ vezetői számára, 
hogy a téma megtartása jogos felvetés, 
kérés volt a BEOSZ részéről, és rávilágí-
tott arra a fontos stratégiai célra, hogy a 

Szövetségnek változtatnia, új módszere-
ket kutatva határozott célkitűzéseket kell 
megvalósítania a tagszervezetek létszám 
utánpótlása érdekében.

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum 
harmadik negyedévi ülése egy Európai 
Uniós pályázathoz szükséges megállapo-
dás aláírásával zárult a Honvédszakszer-
vezet és a HÉF között, amelyhez a HÉF 
mindkét oldalának képviselői egyetértően 
adták hozzájárulásukat.

VILNER PÉTER NY. EZREDES

A BEOSZ ALELNÖKE
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2017. október 27-én ünnepeltük meg egye-
sületünk számos elismerő díjjal rendelkező 
kórusának 10. születésnapját a Stefánia 
Palotában. A rendezvény díszvendége volt 
dr. Holló József Ferenc nyugállományú 
altábornagy, miniszteri biztos, azt meg-
tisztelték jelenlétükkel a XIII. kerület és 
több bajtársi egyesület vezetői, képviselői. 
Örömünkre szolgált, hogy a jubileumi ren-
dezvény telt házat vonzott.

Kórusunk két baráti kórust hívott meg 
vendégfellépésre; a Szentendrei Kossuth 
Lajos Nyugdíjas Klub Ezüstfény Együtte-
sét és a Tatai Honvéd Bajtársi Klubtól az 
Őszirózsa Dalkört (a tatai vendégek egy 
közlekedési tömegbaleset miatt sajnos 
csak a műsor után érkeztek meg).

Rendezvényünk narrátora a kórusunk 
szervezője és annak ma is vezetője 
Magócsi Zoltán ny. ezredes volt, aki az 
első mondataiban köszönetet mondott 
házigazdánknak, a Honvéd Kulturális 
Központ vezetésének és patrónusunk-
nak, Budapest, XIII. kerület Önkormány-
zatának, majd – a jelen lévők nagy örö-
mére – ismertette, hogy a CAOLA-ALFA 
Kozmetikai Zrt. és a Salix-Med Kft. 200-
200 ezer forint összegű adománnyal kö-
szöntötte a kórusunk 10. születésnapját.

A bevezető zárásaként a résztvevők 
megemlékeztek a kórus azon tagjairól, 
akik az elmúlt 10 esztendő során elha-
láloztak: Bacsárdi Sándorról, Kulcsár 
Zsókáról, Kun Józsefről és Makk 
Gyuláról.

A műsort a Balassi Kórus és az Ezüst-

fény Együttes a közösen elénekelt – 
nagy tetszést kiváltó – Viva la musica 
című kánonnal nyitotta meg karnagyunk, 
Naszvagyi Vilmos vezényletével.

A megnyitó dalt követően a 2004-
ben alakult, a katonadal-kultúra ku-
tatásában és előadásában már nevet 
szerzett szentendrei Ezüstfény Együttes 
adta elő a műsorát. A műsornak igazán 
különleges momentuma volt, hogy a 
vezetőjük, Séra Anna hegedűn kísérte 
és egyben vezényelte is a kórust, Ko-
vács Imre pedig citerán kísérte a dalo-
kat. Az együttes műsorának végén – a 
közönség nagy részének meglepetésére 
– az Ezüstfény Együttes szólistája, a 
Nótáskapitány állt a kórus elé, a szebb-
nél szebben elénekelt katonadalaival.

A pódiumcserét kihasználva a nar-

rátor, Magócsi Zoltán felsorolta tízéves 
múltjuk előző 74 fellépésének néhány 
kitűnő helyszínét és az ott kapott igazán 
nagyszerű elismeréseikből néhányat.

Az est fénypontja, a Balassi Kórus fel-
lépése következett! Műsorukat Naszvagyi 
Vilmos és felesége, Zsuzsanna felváltva 
vezényelték, a zongoránál pedig a kóru-
sunk állandó kísérője, Ráthy József ült.

A műsor első részében elhangzott a 
Budai Ilona gyűjtéséből való erdélyi nép-
dal, az „Isten áldja meg a magyart”; majd 
a II. világháború előtt és alatt gyakran da-
lolt „Erdő, erdő, sűrű sötét erdő...” című 
népdal. Ezt követte – a Kodály-emlék-
évnek is tisztelegve – a Kodály Zoltán 
Háry János című daljátékából is jól ismert 
„A jó lovas katonának” című népdal, 
szólót énekelt: Kozári János; majd And-

10 ÉVES A BALASSI KÓRUS
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rássy Tivadarné grófné Krasznahorka 
büszke vára… című szerzeménye kö-
vetkezett, szólót énekelt: Kozári János 
és Kálmán István. A műsor első része 
Dobray István: Sármelléki népdalok című 
feldolgozásával zárult.

A műsor második részében Kálmán 
Imre Cirkuszhercegnő című operettjé-
ből Mister X belépőjét énekelte el dr. 
Kálmánffy Ferenc barátunk, amit Bárká-
nyi-Horváth Éva zongoraművész kísért. 

A szólófellépést követően kórusunk 
elénekelte Erkel Ferenc Éljen a Haza 
című háromszólamú kórusművét. Igazán 
emlékezetes volt az indián naphimnusz, 
az El Condor Pasa; majd Verdi Nabuccó-
jából a Rabszolgák kórusdalát hallhattuk. 
A hivatalos kórusprogram végén – a kö-
zönség nagy-nagy tapsa mellett – eléne-
kelték karnagyunk kedvenc dalát, a Forró 
szél című fi lm közismert slágerét, a Surda 
dalt az eredeti nyelvén.

A műsor után a Balassi Egyesület el-
nöksége nevében Galló István elnök a 
kórus 16 alapító tagjának emléklapot 
és névre szóló ezüstözött emlékérmet 
adott át. Nevezetesen: Naszvagyi Vilmos 
karnagynak, aki a mai napig a Prima 
Primissima-díjjal kitüntetett Honvéd 
Együttes Honvéd Férfi karának énekese 
(az érem átvétele után távozott, mert 
a férfi karnak fellépése volt a Magyar 
Tudományos Akadémián); Naszvagyi Vil-
mosné, Zsuzsanna karnagynak; Magócsi 
Zoltán kórusvezetőnek; dr. Kálmánffy 
Ferencnek, a Honvéd Férfi kar volt éne-

kesének; dr. Bán Károlynénak; Csetényi 
Lászlónénak; Domokos Józsefnek; Fekete 
Mihálynak, a Honvéd Férfi kar volt éneke-
sének; Homola Csabánénak; Katranicz 
Lászlónak, a Honvéd Férfi kar volt éne-
kesének; Kálmán Istvánnak, a Honvéd 
Férfi kar volt énekesének; Kozári János-
nak, a Honvéd Férfi kar volt énekesének; 
Ruggierné Darázsi Évának; Szántai Ist-
vánnénak és Szűcs Istvánnénak. Elnö-
künk a kórus minden tagjának emléklap-
pal köszönte meg a végzett munkát, majd 
Balassi-emlékplakettet adományozott a 
Stefánia Palotának és Balassi-pajzsot a 
szentendrei klubnak és az együttesnek.

A nagy sikernek és a közelgő vacsorá-
nak szólóan a kórus ráadásként néhány 
bordalt énekelt a közönség kíséretével.

Vacsorázni az ünneplő közönség le-
vonult a palota alsó termeibe. Az ünnepi 
vacsora előtt a jelenlévők meghallgatták 
dr. Holló József ny. altábornagy, minisz-
teri biztos pohárköszöntőjét, melynek 
végén átadta a Honvédelemért Kitüntető 
Cím Babérkoszorúval ékesített fokozatát 
Szekeres István ny. dandártábornoknak, a 
Balassi Egyesület tiszteletbeli elnökének.

Ezek után baráti beszélgetés mellett 
elfogyasztottuk a felszolgált menüket, a 
konyha kitűnő vacsoráját.

TUDÓSÍTÓ: VÁMOSI JÁNOS
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A régióban, három megyén átívelve So-
mogy-Tolna Baranya egykori és meglévő 
katonavárosaiban létező nyugállományú 
klubjai és bajtársi egyesületei végzik te-
vékenységüket, mintegy 500 fős taglét-
számmal.

A régió egyesületeinek napi tennivalói 
közé tartozik a hagyományőrzés, hagyo-
mányápolás, az érdekvédelem, a kultu-
rális, szociális és kegyeleti tevékenység. 
A régió egyesületei komoly segítséget 
és támogatást kapnak a területeiken 
elhelyezkedő MH Katonai Igazgatási és 
Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
toborzó- és érdekvédelmi szerveitől, 
valamint a kaposvári MH 64. Boconádi 
Szabó József Logisztikai Ezred parancs-
nokságától. 

Örvendetes, hogy a régió területén 
mindenütt jó kapcsolat van az adott te-
lepülések polgármestereivel és irányító 
szerveivel. Közös rendezvényeiken rész-
vételeikkel erősítik a hagyományőrzést és 
ápolást. Az egyesületek tevékenységük 
során nemcsak rendezvényeikkel, szociá-
lis és karitatív tevékenységükkel tűnnek ki, 
de maradandót alkotnak a volt „fegyvere-
sek” elismeréséért. (emlékművek, emlék-
táblák, visszaemlékező írások).

Egyesületeink működése mindenütt a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően 
biztosított. Az alapszabályokban meg-
határozottak szerint az egyesületek, 
klubok vezetőségeinek tervei alapján, a 
közgyűlések által jóváhagyott, elfogadott 
programok szerint végzik éves tevékeny-
ségeiket.

Az egyesületek, klubok éves terveiben 
szereplő főbb rendezvények:

megemlékezés a doni áttörésről; meg-
emlékezés az 1848-49-es forradalom, 
és szabadságharcról; megemlékezés a 
nemzetközi nőnapról; megemlékezés az 
Európa-napról (győzelem nap); megem-
lékezés a honvédelem és hősök napjá-
ról; megemlékezés az idősek napjáról, 
az aradi vértanúkról; megemlékezés az 
október 23-i nemzeti ünnepünkről;

Halottak napi megemlékezések a hely-
őrségekben lévő katonai síroknál;

November 11. 11 óra 11 perc: gyertya-
gyújtás az I. világháború befejezéséről; 
karácsonyi megemlékezések (katonaöz-
vegyek, egyedülállók részvételével).

A régióban 2 bajtársi egyesület, 3 
nyugállományúklub és a MVRSZ So-
mogy megyei egyesülete tevékenykedik.

A régió egyik legrégebbi szervezete 
a 2014-ben fél évszádos fennállását 
ünneplő Kaposvári Noszlopy Gáspár 
Honvéd Nyugállományúak Klubja. 
(BEOSZ alapító szerv).

Elnök: Pető László ny. alezredes.
A jubileumi ünnepséget megtisztelte je-

lenlétével dr. Benkő Tibor vezérezredes, 
vezérkarfőnök,  Kelemen József ny. al-
tábornagy a BEOSZ tiszteletbeli elnöke, 
és Szita Károly, Kaposvár megyei jogú 
város polgármestere.  Az ünnepség ke-
retében elismeréseket, emléktárgyakat 
adtak át, valamint emlékszalagot kötöttek 
az egyesület zászlójára.

Az évtizedek alatt számos változás tör-
tént a klubok életében. Jelenleg kedvező 
körülmények között tevékenykednek. 
A helyőrségben az MH 64. BSZJ logisz-
tikai ezred parancsnoka minden támo-
gatást, segítséget megad eredményes 
munkájukhoz. A helyőrség-parancsnok-
ság vezetői állománya rendszeres kap-
csolatot tart fenn az egyesület elnöksé-
gével, részt vesznek a nyugállományúak 
részére szervezett rendezvényeken. 
A hajdani helyőrségi klub napjainkban 
még otthont nyújt a klubtagok számára 
a különböző kulturális és fórum jellegű 
rendezvények megtartására. Az egye-
sület vezetése kiemelt fi gyelmet fordít a 
városban lévő civil szervezetekkel való 
együttműködésre, közös sportversenyek, 
kórustalálkozók szervezésére, idősek 
napja, az öregek és magányosokról tör-
ténő megemlékezésre, érdekvédelem-
re, szociális kérdések megoldására és 
kegyeleti munkára. E feladatokhoz nagy 
segítséget kap a kaposvári toborzó- és 
érdekvédelmi központtól. A nyugállomá-
nyú-klubban végzett tevékenységéért a 

közösség 2005-ben megkapta a BEOSZ 
emlékérmét. 2009-ben a logisztikai ezred 
parancsnokától emlékzászlót kaptak, 
melyet azóta is rendezvényeiken nagy 
tisztelettel és megbecsüléssel őriznek.

Zrínyi Miklós Honvéd Nyugdíjas 
Klub, Szekszárd. (BEOSZ alapító 
szerv)

Elnök: Durgonics János ny. ezredes.
A BEOSZ tagjaként végzi tevékeny-

ségét, de kapcsolatot tart a HOKOSZ-
szal. Fő tevékenységük a honvédha-
gyományok ápolása, a bajtársi szellem 
fenntartása, melynek érdekében tagjaik 
részt vesznek fegyvernemi találkozókon, 

ünnepi megemlékezéseken, 
koszorúzásokon, a katona-
sírok ápolásában, a város 
önkormányzatával közösen. 
Kiemelt fi gyelmet fordítanak 
az idősek napja, az özve-
gyekről, a magányosokról 
történő megemlékezésre, 
érdekvédelemre és szociá-
lis kérdésekre, a kegyeleti 
munkára. Anyagi lehető-
ségeiket fi gyelembe véve 
szervezik kirándulásaikat, 
gyógyfürdők látogatását. 
Klubdélutánokon köszöntik 
a születésnaposokat, kerek 

évfordulósokat (zsíros kenyeres ellátás 
mellett). Működési feltételeik jelenleg 
biztosítottak, a hajdani hadkieg. parancs-
nokság épületében. A hagyományápolás 
és a katonai múlt megőrzése céljából lét-
rehozták a „Baka Múzeumot”. 2018-ban 
ünneplik 35 éves fennállásukat.

Honvéd Nyugdíjas Klub, Pécs.
Elnök: Érseki Sándor ny. alezredes.
A honvéd nyugdíjasklub célja a Pécs 

városában és környezetében élő honvéd 
nyugdíjasok és családtagjaik összefogá-
sa, érdekeik védelme, és képviselete, a 
tagság kulturális és szórakozási igénye-
inek klubszerű tevékenységi formákkal 
történő kielégítése, szociális problémáik 
megoldásának elősegítése.  A tagság 
döntő többsége (8O%-a) a Magyar Hon-
védséghez kötődik, nyugállományú vagy 
járadékos katona, polgári alkalmazott és 
azok hozzátartozói. A klub lehetőséget 
biztosít tagjainak a szervezett közösségi 
életre, a művelődési és kulturált szórako-
zási, és pihenési igényeik kielégítésére. 
A Baranya megyei Toborzó- és érdekvé-

Bemutatkozik a Dél-Dunántúli Régió

sírok ápolásában, a város 
önkormányzatával közösen. 

az idősek napja, az özve-
gyekről, a magányosokról 
történő megemlékezésre, 
érdekvédelemre és szociá-

ségeiket fi gyelembe véve 
szervezik kirándulásaikat, 
gyógyfürdők látogatását. 

a születésnaposokat, kerek 
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delmi Irodával és a pécsi Honvéd Sport 
Egyesülettel együttműködve szervezi és 
tervezi rendezvényeit. Részt vesz az el-
hunyt klubtagok kegyeleti szertartásán, 
kapcsolatot tart az elhunytak hozzátarto-
zóival. A klub havonta szervez rendezvé-
nyeket (borverseny, zenés klubdélután, 
családi est). Évente egy alkalommal 
többnapos kirándulást szerveznek bel-
földön vagy külföldön. A rendezvényeket 
általában kellő létszámmal látogatják 
(40-80 fő). Összeségében színes, aktív, 
mozgalmas tevékenységet biztosítanak 
klubtagjaink számára.

Bajtársi Egyesület, Nagyatád. 
(BEOSZ alapító szerv)

Elnök: Fülep István ny. őrnagy.
1989-ben alakult meg, jogelődje 1985-

től a Fegyveres Erők és Testületek 
Nyugállományú Tagjainak Érdekvédelmi 
Egyesülete néven szerepelt. Az egye-
sület soraiban találhatók a hajdani MH 
63. GK.Löv.e.; a Fegyelmező Zászlóalj; 
az MH 69. HK e. nyugállományú tagjai, 
családtagjai, katonaözvegyek és BM- 
nyugdíjasok. Az egyesület célkitűzése a 
szociálisan rászoruló tagjainak segítése, a 
tagság a kulturális ismereteinek bővítése, 
a kulturális örökség megóvása, és a kato-
nai hagyományok ápolása. Az egyesület 
tevékenysége során működteti a tulaj-
donát képező, általa fenntartott „ARADI 
Klubot” a nyugállományúak számára, ahol 
szórakoztató műsorokat, zenés tánces-
teket szerveznek. Tavasszal, ősszel ki-
rándulnak a hazai tájakra. Érdekvédelmi 
napot szerveznek a kaposvári Toborzó és 
Érdekvédelmi Központtal együttműködve. 
Ez év szeptemberében első alkalommal 
került megszervezésre a „Honvéd Talál-
kozó” a hajdan Nagyatádon szolgált ka-
tonák részvételével, melyet a HKE Baráti 
Körével és a város vezetésével közösen 
szerveztek meg. 

Marcali Bajtársi Egyesület
Elnök: Szentes István ny. alezredes.
Az egyesület nyitott, sokszínű szerve-

zet. Tagjai között vannak nyugállományú 
és aktív katonák, rendőrök, tűzoltók és 
civilek. Megalakulása óta nagy gondot 
fordít a katonai hagyományok ápolá-
sára és átörökítésére. A „Helytörténeti 
Füzetek” sorozatban megörökítik Mar-
cali város katonatörténetét. Az 1990-es 
évek közepén felújították a Marcaliban 
és a környékén lévő katonasírokat. Az 
egyesület 1995 óta egyre sokoldalúbb 
kapcsolatot tart fenn a Szlovén Tisztek 
Szövetségének lendvai tagozatával.  
A kapcsolat aktív, évente 6-8 közös 
rendezvényt szerveznek, váltakozó hely-
színeken. A hagyományápolás során 
említést érdemel a 2004-ben alakult Baj-
társi Dalárda. (számos fellépés hazai és 
külhoni rendezvényeken; Csehország, 
Szlovénia). Művészeti tevékenységük 
elismeréseként megkapták Marcali város 
Alkotó Díját. 2007-ben első alkalommal 
került megszervezésre a BEOSZ Or-
szágos Katonadal Fesztiválja. 2017-ben 
ismét Marcali adott otthont a BEOSZ II. 
Katonadal Fesztiváljának. Az egyesület 
rendszeresen tart családi összejövetele-
ket, Márton-napi bormustra, vetélkedők, 
kártya-, horgászverseny, a városi és kis-
térségi civil szervezetek meghívásával. 
Évek óta részt vesznek a „Kárpát-meden-
cei fiatalok” mesztegnyői találkozóján. Az 
egyesület részt vesz a városi kistérségi 
megemlékezéseken gyertyagyújtáson, 
koszorúzáson a marcali temetői kopjafá-
nál, a városi kopjafánál, a mesztegnyői 
tűzszerészemlékműnél, a marcali orosz 
katonatemetőnél, Kéthely pápai ejtőer-
nyős emlékhelynél. Az egyesület kopjafát 
állított: 

– 1996-ban a Marcali környékén el-
esett jeltelen sírban nyugvó 48 magyar 
katona emlékére;

– 2010-ben Balatonkenesén a BEOSZ- 
emlékparkban;

– 2011-ben Marcaliban az itt állomá-
sozott csapatok és személyi állomány 
emlékére. (E kopjafát koszorúzta meg 
a BEOSZ elnöke, Hazuga Károly ny. 
altábornagy a Katonadal-fesztivál alkal-
mából).

Magyar Veterán Repülő Szövetség 
Somogy megyei Egyesülete, Taszár

Elnök: Koppány Zoltán ny. százados.
A régió legfiatalabb tagszerveze-

te 2011-ben csatlakozott a BEOSZ-
hoz. Alapvetően a hajdani MN 31. 
Vadászrepülőezred hagyományainak 
ápolására, a kulturális, szociális tevé-
kenységekre helyezik a fő hangsúlyt. 
Alapvető céljuk a magyar repülés ha-
gyományainak és értékeinek megőrzé-
se, ápolása, valamint ezeknek a jövő 
nemzedék részére történő átörökítése. 
Feladatuknak tekintik az aktív pihenés 
és szabadidős programok kidolgozását, 
megszervezését. Az egyesület tagsága 
az alapszabály szellemében eredményes 
munkát végez a hagyományápolásban, 
emlékműveket, emléktáblákat és katona-
sírokat tartanak karban és újítanak fel. 
Hazai és külföldi emlékhelyekre szervez-
nek kirándulásokat, az egyesületi tagok 
számára, hogy szorosabbá tegyék a kö-
zösséghez való tartozás fontosságát. 

1998-ban a Somogy megyei Közgyűlés 
elnöke, dr. Gyenesei István „csapatzász-
lót” adományozott az egyesületnek, ezzel 
ismerve el azt a tevékenységet, melyet a 
honvédelmi nevelés, a hagyományápolás 
érdekében végeztek Somogy megyében.

Összességében a Dél-Dunántúli Ré-
gióban lévő és dolgozó egyesületek és 
klubok tevékenységét „Az Együtt, Egy-
másért” szelleme hatja át.

PÁSZTOR ISTVÁN NY. EZREDES

régióvezető

Volt és leendő katonák a tűzszerészeknél
Tűzszerész és kutyás bemutatót is láthattak a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület tagjai az Irinyi-laktanyában. 
Az Ocsovai János nyugállományú ezredes által vezetett csoportot Szilágyi Zsolt alezredes, az MH 1. Honvéd Tűzszerész és 
Hadihajós Ezred parancsnokhelyettese fogadta és mutatta be az alakulat tevékenységét, képességeit. A vendégek megko-
szorúzták az Irinyi-laktanyában kialakított tűzszerész emlékművet, majd Ember István őrnagy, az alakulat Tűzszerész Műveleti 
Főnökségének főnöke beszélt a tűzszerészek mindennapi feladatairól, a Magyarországon fellelhető robbanótestekről, saját 
tapasztalatairól. Az ezred haditechnikai eszközeinek és speciális tűzszerész képességeinek szemléltetését követően az MH 
Hadikikötőben az ezred Robbanóanyag-kereső kutyás műveleti százada tartott bemutatót a látogatók számára, akik a nap 
végén rövid kihajózáson ismerkedhettek meg az aknamentesítő hajók képességeivel, technikai jellemzőivel.

-OCSOVAI -
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A baráti találkozón a résztvevők először 
Tóth Ferenc nyugállományú ezredes, 
elnök beszámolóját hallhatták az elmúlt 
év működéséről és történéseiről, majd 

„Napjaink biztonsági kihívásai és a Ma-
gyar Honvédség” címmel dr. Besenyő 
János ezredes, a Honvéd Vezérkar Tu-
dományos Kutatóhely vezetője tartott 

előadást. A program a két éve felállított 
harckocsiemlékmű megkoszorúzásával, 
majd baráti beszélgetéssel folytatódott.

Az egyesület 2004-ben szerveződött 
142 fővel, első működési formáját te-
kintve mint önkéntes baráti kör. A va-
lamikori Magyar Néphadsereg abasári 
44. harckocsiezredének (MN2520) 
megszűnése (1987) után először talál-
koztak itt, Abasáron az akkori alakulat 
még élő, egykori hivatásos és szerző-
déses katonái, polgári dolgozói és azok 
családtagjai. Dr. Lénártné Benei Anikó 
polgármester és az önkormányzat tá-
mogatásával alakult meg a Baráti Kör, 
amely 2010 óta egyesületi formában 
működik.

HONVÉDELEM.HU

FOTÓ: ABASÁRI HONVÉD BARÁTI KÖR

előadást. A program a két éve felállított 

Baráti találkozó Abasáron

MEBSZ megemlékezések
A MEBSZ pécsi tagszervezete és a Baranya Ejtőernyős 
Sportegyesület a már megszokott rendben, évenkénti or-
szágos veterán ejtőernyős és pilóta baráti találkozót szer-
vezett. A veterántalálkozón többségben az ejtőernyősök 
vettek részt, ahol a régmúlt eseményei elevenedtek meg. 
Többek között az 1974-ben, Szolnokon megrendezett EJE 
vb. kapcsán Kovács József Lapaj bajtársunk, a válogatott 
keret tagja elevenítette fel a verseny részleteit. Kéri Tibor 
ejtőernyős sporttársunk beszámolt az idei versenyeken elért 
eredményeiről, és néhány aranyérem dicséri a pontossá-
gát a célba ugrás műfajában. Köszönjük Nagy Lászlónak, 
a MEBSZ pécsi tagszervezet elnökének szervezését és 
Menegáti Károly ejtőernyős főszakács fi nom malacpörköltjét.      

A 85 éves Gajdán Miklós ny. ezre-
des, vadászpilóta, ejtőernyős oktató 
bajtársunkat születésnapja alkalmá-
ból a gödöllői repülőtéren köszöntöt-
ték a családtagok, pályatársai, tanít-
ványai, barátai az egész országból 
személyesen és telefonon. A jeles 

eseményt Both Lajos ny. őrnagy ejtőernyős pilóta vezényelte 
le. A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének elnöke, 
dr. Boldizsár Gábor ezredes is köszöntötte születésnapja 

alkalmából. Meg-
köszönte Gajdán 
Miklós ny. ezre-
desnek a BEOSZ 
és a MEBSZ terü-
letén végzett több 
évtizedes mun-
kásságát, ez alka-
lomból elismerést, 
emléktárgyat adott 
át az ünnepeltnek. 

A 85 éves Gajdán Miklós ny. ezre-
des, vadászpilóta, ejtőernyős oktató 
bajtársunkat születésnapja alkalmá-
ból a gödöllői repülőtéren köszöntöt-
ték a családtagok, pályatársai, tanít-
ványai, barátai az egész országból 
személyesen és telefonon. A jeles 

alkalmából. Meg-
köszönte Gajdán 
Miklós ny. ezre-
desnek a BEOSZ 
és a MEBSZ terü-
letén végzett több 
évtizedes mun-
kásságát, ez alka-
lomból elismerést, 
emléktárgyat adott 
át az ünnepeltnek. 
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  Szoros kapcsolatok
A Kecskeméti Nyugdíjasok Klubjainak 
Megyei Jogú Városi Szövetsége szer-
vezésében ismét nagy sikerű sportve-
télkedőt szerveztek. A versenyen 18 
csapat jelezte részvételi szándékát. 
A 6 fős csapatok számára rendkívül 
változatos programot állított össze 

Probojáczné Túri Éva nyugdíjas tanár-
nő, egykori sikeres kosárlabdázó. A ko-
runknak megfelelő sportvetélkedőn az 
egybegyűltek kimondottan jól érezték 
magukat, a csapatokat kísérő drukke-
rek szintúgy.

A Repülők és Rendvédelmiek Baj-

társi Egyesülete is sikeresen részt vett 
a Katonáné Kovács Irén vezette meg-
mérettetésen. A csapat tagjai voltak 
továbbá: Balla Dömötörné ny. zászlós, 
dr. Huszár Jánosné, Mészárosné Ragó 
Éva, Varga István ny. százados és 
Csóka Tamás ny. ezredes.

A verseny utáni beszélgetésen ismét 
megfogalmazódott, hogy ezek a ren-
dezvények azon túl, hogy egészségünk 
megtartását szolgálják, arra is jók, hogy 
feledjük kisebb-nagyobb bajainkat, még 
szorosabbá fűzzük tagjaink egymás 
közötti  kapcsolatát,  tapasztalatokat  
szerezhessünk más klubok életéről.

CSÓKA TAMÁS NY. EZREDES

 ELNÖK

Megemlékezés volt †Gyulai György ejtőernyős-oktató tra-
gikus halálának 56-ik évfordulóján a Farkasréti temetőben.

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége megemléke-
zett †Gyulai György halálának 56-ik évfordulójáról. A Far-
kasréti temetőben tisztelői között felsorakoztak az egykori 
pályatársak és tanítványok szellemének örökösei, a stafétát 
vivő sporttársak és tisztelők. Nemcsak tanította, de kiválóan 
művelte is az ejtőernyőzést, sikeresen vett részt versenye-
ken, világbajnokságon. Az általa irányított válogatott keret 
tagjaiból sikeres versenyzők lettek. Nemcsak szakember 
volt, hanem jó barát is, aki együtt élt velünk, tanácsára, 
segítségére mindig biztosan lehetett számítani. A barátok a 
tisztelők a kegyelet és az emlékezés virágait helyezték el a 
síremlékén. 

Halálának 65-ik évfordulóján emlékeztünk meg egy ifjú ejtő-
ernyősről! Bököny község temetőjében nyugszik †Juhász Mi-
hály ejtőernyős hadnagy, szakaszparancsnok. 1952. október 
18-án az ejtőernyőzés történetében eddigi legnagyobb országos 
hadgyakorlat kezdődött. A szemtanú Kozák Lajos ejtőernyős 
főhadnagy – később alezredes – elmondása szerint Juhász 
Mihály elsőnek ugrott a gépből, hogy különleges szerelésével 
bele ne ugorjon mások kioldókötelékébe. „Közvetlenül előttem 
ugrott. Én láttam őt utolsóként élve, és sajnos, elsőként halva. 
Amikor ugrott, a fémtok, amely szorosan hozzá volt rögzítve, 
leért az ajtó küszöbére, ezen, mint a tengelyen, elfordult, és a 
légcsavarszél a gép oldalához csapta. Ez okozta Juhász Mihály 
hadnagy halálát.” 

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége képviseletében 
Juhász József ny. ezredes, dr. Szeszák Gyula és Fehér Miklós 
képviselték szövetségünket, rótták le kegyeletüket és helyezték 
el a MEBSZ koszorúját. 

Halálának 65-ik évfordulóján emlékeztünk meg egy ifjú ejtő-Halálának 65-ik évfordulóján emlékeztünk meg egy ifjú ejtő-Halálának 65-ik évfordulóján emlékeztünk meg egy ifjú ejtő-

FEHÉR MIKLÓS, A MEBSZ TAGJA
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Őszi hírek a nyárról

A Szabolcsi Honvéd Műszaki Hagyo-
mányőrző Bajtársi Egyesület ez évben 
is tartalmas munkát végzett. Májusban 
a debreceni díszőr katonák és a zene-
kar közreműködésével megkoszorúztuk 
Tokajban a volt műszaki laktanya falán 
elhelyezett emléktáblánkat, melyről 
a helyi Tokaji Hírek tartalmas cikkben 
méltatta egyesületünket. Június elején 
katonai tiszteletadással megkoszorúztuk 
Rakovszky Sámuel 1848–49-es honvéd 
ezredes sírját Gávavencsellőn.  A Felső 

Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal kö-
zösen szakmai napot tartottunk Sáros-
patak-Olaszliszka térségében, melyre ez 
alkalommal is meghívtuk Végh Ferenc 
nyugállományú vezérezredest is. A tar-
talmas szakmai napot a Bodrog partján, 
a híres olaszliszkai bor megkóstolásával 
zártuk.  Juliusban Tarcalon az első világ-
háborús emlékműnél katonai tisztelet-
adással a polgármesteri hivatal tagjaival 
közösen koszorúztunk, majd az „Áldó 
Krisztus” szobor melletti téren – hegyen 
– a polgármesterrel közös szervezés-
ben térzenét adott a debreceni katonai 
zenekar. E rendezvény oly jól sikerült, 
hogy a közel ötszáz fő résztvevő közül 
örömükben többen sírtak.

Juliusban 20 fő részvételével Kisbá-
gyonban megnéztük a vadászati kiál-
lítást, majd Demjén-fürdőben áztattuk 
„öreg” csontjainkat. Még ebben a hónap-
ban a román együttműködő szatmárné-
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A kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesü-
letének nőtagozata tanulságos, sokakból érdeklődést kiváltó 
előadásra invitálta az egyesület tagjait. Az előadás megtartá-

sára dr. Huszár Jánosné, a nőtagozat elnöke Parádi Gyöngyi 
főtörzsőrmester asszonyt, a Katonai Igazgatási és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság kecskeméti irodájának munkatár-
sát kérte fel, aki örömmel tett eleget a felkérésnek. Az előadás 
témájául a „Nők szerepe a Magyar Honvédségben” szolgált. 

Az előadó részletes tájékoztató keretében mutatta be a nők 
tevékenységét, vállalt feladataik teljesítését, különleges vi-
szonyok között végzett munkájukat a honvédség különböző 
beosztásaiban.

A főtörzsőrmester asszony saját élményeivel is fűszerezte 
előadását, melyek a hallgatóság körében nagy elismerést vál-
tottak ki.

Mi, akik már több éve-évtizede búcsút intettünk a honvédség-
nek, rendkívül érdekes tájékoztatót kaptunk, örültünk, hogy be-
tekintést nyerhettünk a katonanők felelősségteljes mindennapi, 
eredményes munkájába.

Csóka Tamás ny. ezredes
 egyesületi elnök

Nők a seregben

Városunkban a Nyíregyháza és Térsé-
ge Nyugdíjas Szövetség kezdeménye-
zésére 9. alkalommal rendezték meg 
a hagyományos szellemi vetélkedőt. 
A generációk közötti szellemi tornán 
mintegy 40 fő mérte össze ismereteit, 
akiknek hetvenen szurkoltak a Nyírségi 
Civilház rendezvénytermében.

Az esemény fontosságát a város pol-
gármestere nevében dr. Ulrich Attila 
alpolgármester méltatta. Megnyitójá-
ban örömét fejezte ki, hogy a felké-
szülésben részt vevők olyan témákból 
készültek, amelyek mindenki számára 
fontosak. Ilyenek: az Arany János-em-
lékév, Vay Ádám születésének 360. 
évfordulója, Kállay Miklós miniszterel-
nök születésének 130., halálának 50. 
évfordulója, valamint a város utóbbi 5 
évének fejlődése.

A rendezvényt megtisztelte jelenlé-
tével Román Demeterné, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas 
Szervezetek Szövetségének elnöke és 
Esküdt Lajos ny. ezredes, a Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetségének 
elnökhelyettese.

A szervezés és lebonyolítás jogával a 
nyíregyházi Fegyveres Erők és Rendvé-
delmi Szervek Nyugdíjas Klubja élhetett, 
mivel előző évben a vetélkedő nyertese 
volt. A csapatokat a Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola 7. és 8. osztályos diákjai 
segítették, Egyed Anna tanárnő vezeté-
sével. A zsűri elnöki tisztét dr. Németh 
Péter régész, címzetes múzeumigaz-
gató töltötte be, munkáját Petneházyné 
Bugán Magdolna, a Civilház igazgatója 
és Koleszár Józsefné, a klub nyugdíjas 
pedagógusa tagként segítette.

Bevezetésként az egyesület Honvéd 
Népdalköre katonadalokat adott elő, 
majd a témával kapcsolatban ismerte-
tők hangzottak el és ezután következett 
a megmérettetés. Az értékelést a zsűri 
bölcs döntésével elvégezte és ered-
ményt hirdetett. A helyezetteken túl, 
valamennyi résztvevő ajándékot kapott, 
melyeket Nyíregyháza Önkormányza-
ta pályázati támogatásként biztosított 
számukra. A BEOSZ könyvajándékait 
Esküdt Lajos elnökhelyettes adta át a he-
lyezettek és a zsűri tagjai részére.

Köszönjük mindazok segítségét, akik 
a rendezvény sikeres megrendezését 
bármilyen formában támogatták vagy 
jelenlétükkel megtisztelték. Külön öröm 
számunkra, hogy a BEOSZ elnöksége 
klubunk mint tagszervezet kérését elfo-
gadta.                 SzLUK iStvÁN NY. őrNAgY

 Vetélkedés Nyíregyházán

meti egyesülethez látogattunk, ahol igen 
nagy vendégszeretettel mutatták meg 
részünkre a még nem látott Erdély szép-
ségeit. Augusztusban 20 fővel Gyopá-
rosfürdőre látogattunk, ahol közben egy 
koszorú elhelyezésével megemlékez-
tünk a műszaki katonákról. Szeptember 
elsején katonai tiszteletadással koszorút 
helyeztünk el a volt Damjanich-laktanya 

falán általunk elhelyezett négy emlék-
táblánál.

Egyesületünk meghívására a szatmár-
németi csoport szeptemberben érkezett 
hozzánk.  A vendégeket Nyíregyháza 
alpolgármestere, Ulrich Attila fogadta, 
majd bemutatta az önkormányzati épület 
nevezetességeit. Látogatóinkat elvittük 
Tokajba, Tarcalra, láthatták a Nyírség 

nevezetességeit. Végül, de nem utolsó-
sorban októberben katonai tiszteletadás-
sal megkoszorúztuk a volt Vay Ádám 
laktanya falán elhelyezett emléktáblán-
kat. 

Így élünk és ápoljuk nemzeti hagyo-
mányainkat.

KOVÁCS JÓZSEF NY. ALEZREDES

ELNÖK
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Immáron 26. esztendeje ünneplik, kö-
szöntik szerte a világon a 60 év feletti 
generációt. 

Az 1991. évi ENSZ közgyűlési határo-
zatnak megfelelően minden évben meg-
emlékezünk a Föld több mint hatszázmil-
lió lakosáról. A fenti határozat célja, hogy 
középpontba helyezzék a méltóságteljes 
öregkort. 

Mindannyiunk felelőssége, hogy az 
idősebb korosztálynak helye legyen a 
családban, hiszen a család a nemze-
dékek közötti szolidaritás kiindulópontja 
is. Lényeges szempont az idősek és a 
gyerekek találkozása, hogy párbeszéd 
alakulhasson ki arról, mit hoz magával 
az öregedés, és miként működhetnek 
együtt az idősebbek és a fi atalok. „Ősi 
és érett kultúrákban az öregeket nem 
azért tisztelték, mert „fáradságos életük-
kel kiérdemelték”. Nem is abból a józan 
előrelátásból, hogy egyszer én is öreg 
leszek, s milyen jó lesz, ha nem hajítanak 
majd a szemétre!�, hanem azért, mert a 
lélek még érzékenyebb volt, a szellem 
nyitottabb. Az öregember óriási életta-
pasztalatával olyan értékeket jelenített 
meg, amelyek a fi atalabbak számára 
vonzók és kívánatosak voltak. Az öreg-
ember akkoriban nem teher volt, hanem 
felbecsülhetetlen érték: nem azt nézték, 
milyen mulandó a teste, hanem hogy ki 
lakik benne!” (Müller Péter: Benső mo-
soly – részlet.) Jelenleg hazánkban a 60 
év felettiek száma mintegy 2,1 millió fő. 
A nemek aránya: 60% nő, 40% férfi . Vár-
ható átlagéletkor: 74 év (a nőknél 78 év, 
a férfi aknál pedig 72 év).

Ezen a napon szerte az országban 
színes programokkal és a korosztályt 
méltató kinyilatkozásokkal köszöntik az 
időseket, jelezve, hogy ez a réteg is mi-
lyen fontos eleme a társadalomnak.  

Azonban nem hallgatható el, hogy 
vannak negatív, ellenünk szóló jelzők és 
alattomos uszítások is! (Pl. feleslegesek, 
mihasznák, „nyuggerek” stb.)

Tényszerű adat, hogy az ország éves 
költségvetéséből a nyugdíjkassza fel-
osztó-kirovó rendszerében évente kb. 3 
ezer milliárd Ft jut a nyugdíjra, járadékra, 
járandóságokra. De az időskorosztály 
mindezeket a juttatásokat nem ingyen és 
ajándékként kapja. Létezik négy fontos 
és stabil anyagi jellegű pillérünk.

1.) A sok évtizeden át általunk előre 
befi zetett nyugdíjjárulék, nyugdíjelőleg. 

2.) A korosztály aktív hozzájárulása 
a GDP növekményéhez. (Bázis: 2017. 
33-34 ezer milliárd Ft; a növekmény: 
1,4-1,6 ezer milliárd Ft).

 Az idős korosztály által végzett fi ze-
tett és a fi zetetlen munka (gyerekfel-
ügyelet, pihenés segítése, házi munkák, 
karitatív, önkéntes munka) – szakmai 
becslések szerint – mintegy 270–300 
milliárd Ft-tal járul hozzá a GDP éves 
növekményéhez.

3.) Egy emberöltő munkája, mely a 
nemzeti vagyon megteremtésében és 
gyarapításában öltött testet (becsült 
adat szerint 2017. évben a közös va-
gyon értéke 40 ezer milliárd Ft.)

Ennek működtetési eredménye évente 
3-4 ezer milliárd Ft (becsült adat).

4.) Az általunk befi zetett adók soka-
sága: az áfa, a gépjárműadó, az épít-
ményadó, a kommunális adó stb. Ezek 
alapján évente mintegy 600-800 milliárd 
Ft általunk megfi zetett adó növelheti a 
költségvetés bevételeit.

Mindezen tényszerű adatok megerősí-
tik, hogy az idős generáció is teljes érté-
kű része a jelen társadalmának!

Az idősek világnapján joggal felvet-
hető a kérdés, hogy milyen is hon-
védségi nyugdíjasnak lenni?

Nem kis büszkeséggel kijelenthető, 
hogy alapvetően jó!

Milyen konkrétumok alapján jelent-
hető ki a fenti minősítés?

(No, nem azért amiért a civilek 
közül néhányan vélték korábban, hogy 
„Jó nektek, mert korábban mehettek 
nyugdíjba!”Csupán csak azt nem tudták, 
hogy a Magyar Néphadseregben történő 
szolgálatunk során nekünk nem napi 8 
órás munkaidőnk volt, hanem szolgálati 
időnk. Melynek igazából nem volt konk-
rét időtartama! Az évente ismétlődő, hó-
napokig tartó felkészülések, kiképzések, 
gyakorlatok, lövészetek, népgazdasági 
munkák stb. idején sok-sok munkaórát 
leszolgáltunk előre. Nem beszélve arról, 
hogy sokszor hosszú hetekig távol vol-
tunk a családunktól.)

Tehát a következők alapján: 
A Honvédelmi Minisztérium az ország-

ban elsőként alkotta meg az Idősügyi 
Stratégiát – 109/2008 (HK.20) HM-
utasítás „A Magyar Honvédség Idősügyi 
Stratégiája 2009–2017.

2.) A tárca több évtizede sikeres idős-
ügyi rendszert működtet.

3.) A Honvédelmi Minisztérium törvény-
ben szabályozza a nyugdíjasainak:

– kötelezettségeit,
– jogosultságait,
– járandóságait,
– kedvezményeit.
4.) A HM az Idősügyi Munkacsoport 

keretében rendszeresen foglalkozik a 
nyugállományúak helyzetével, támogatja 
szervezeteiket (BEOSZ, HOKOSZ stb.) 
és bevonja őket a HÉF munkájába is.

5.) A honvédelmi tárca több miniszteri 
rendeletben és utasításban szabályozza 
nyugdíjasainak lehetőségeit az alábbi té-
makörökben:

– az egészségügyi ellátás,
– a kegyeleti ellátás, 
– az elismerések rendje,
– a rendezvények támogatása,
– a segélyezés (anyagi kerete igen 

jelentős, MH Szociálpolitikai. Közalapít-
vány, 36 millió Ft/év),

– a szolgálati lakás, 
– a kedvezményes étkeztetés,
– a kedvezményes üdülés,
– az egyszeri szociális támogatás,
– a civil idősotthoni elhelyezés.
A fenti témakörök tartalmi vonatkozásai 

terén vannak számunkra kedvező és ked-
vezőtlen változások is. Egyes lehetősé-
gek köre (pl. az előléptetés) szűkült.

A legfontosabb az, hogy nyugdíjasklub-
jaink és -szervezeteink sikeres érdek-
védelmi tevékenysége és a mindenkori 
honvédelmi tárca együttműködő készsége 
eredményeként, a minket segítő, ellátó 
rendszer továbbra is hatékonyan működik! 

A honvédség nyugdíjasai jó közérzeté-
nek egyik alapfeltétele a lehetőségek még 
szélesebb körű ismerete és azok aktívabb 
kihasználása. 

Ki kell mondanunk, hogy szervezete-
inknek még többet kell tenniük annak ér-
dekében, hogy nyugdíjasaink még széle-
sebb körben megismerjék lehetőségeiket 
és éljenek is azokkal.    

Szeretném felhívni a fi gyelmet arra, 
hogy a HM Idősügyi Stratégiáját hamaro-
san korszerűsítik és megújítják! Ebben a 
munkában számítanak a hatékony közre-
működésünkre.

Az új stratégia még inkább építeni 
kíván majd nyugállományú tagjaink ta-
pasztalataira, aktivitására, a katonagene-
rációk kölcsönös és sikeres együttműkö-
désére.

-OCSOVAI-

Emelt fővel, aktívan, egészségesen



Debrecenben a délutáni lenyugvó Nap 
fényeiben ezer színben tündöklő lomboza-
tú Füredi úti fák mentén kisebb-nagyobb 
csoportokban érkeztek a deres hajú höl-
gyek és urak a Kossuth laktanyához, hogy 
részt vegyenek a Bocskai István Bajtársi 
Egyesület idősek világnapi rendezvényén.  
Ebben az évben az MH. 5. Bocskai István 
Lövészdandár volt házigazdája a rendez-
vénynek.

A megjelenteket Szarka János nyug-
állományú ezredes, az egyesület elnöke 

köszöntötte, majd a házigazdák nevében 
Polyák András alezredes, törzsfőnök szólt 
a jelenlévőkhöz. Beszédében hangsú-
lyozta, hogy a ma katonáinak feladataik 
végrehajtása, továbbá a katonaélet hét-
köznapjai során is szükség van a nyugál-
lományúak véleményeire, tapasztalataira. 
Ugyanakkor támogatásáról biztosította 
nyugállományúakat és családtagjaikat 
egyesületi életük, programjaik megva-
lósításában.  Ezt követően elismerések 
átadására került sor. Az MH. 5. Bocskai 

István Lövészdandár parancsnoka, a 
Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitány, 
az MH. KIKNYP. 2. KIK. parancsnoka, 
továbbá a Bocskai István Bajtársi Egye-
sület elnöke összesen 14 főt részesített 
elismerésben. 

Az elismerések átadása után a Deb-
receni Honvéd Táncegyüttes „toborzó” 
táncával kedveskedett az időseknek.  
A rendezvény baráti beszélgetéssel, va-
lamint a vacsorát követő zenés táncesttel 
zárult.                OLÁH LÁSZLÓ NY. ALEZREDES

Töretlen támogatás
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A II. Rákóczi Ferenc Bajtársi Klub szervezésében közel 200 
fő nyugdíjas civil szervezeti klubtagot köszöntöttek az idősek 
világnapja alkalmából. A rendezvényen jelen volt a BEOSZ 
elnökhelyettese, a régió tiszteletbeli elnöke, az alakulat törzs-
főnöke, a Toborzó és Érdekvédelmi Központ vezetője. A kö-
szöntéseket követően a nyugdíjasszervezetek saját műsorral 
mutatkoztak be (vers, próza, színpadi játék, ének, tánc). Az 
ünnepi ebédet követően táncmulatság, majd a tombolahúzás 

következett. A baráti beszélgetések alkalmával tapasztalat-
szerzésre volt lehetőség és újabb ismeretségek kötődtek, 
kölcsönös programmeghívások történtek. Ez a rendezvény 
ismét bebizonyította, hogy az idősebbek is igénylik a fi gyel-
met, ők is szeretnek társasági-közösségi életet élni és nem-
csak otthon ülve várni az idő múlását.

Idősek köszöntése Szentesen
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A szentendrei Kossuth Lajos Nyug-
díjas Klub tagjai hagyományosan az 
év egy napján a Kossuth Lövész Klub 
belső lőterén találkoznak, és légpuska-
lőversenyen mérik össze tudásukat. 
Idén is megtörtént az esemény, a 
Gábor Áron Tüzér Egyesület képvise-
lőinek aktív jelenlétével. A lőtér sza-
bályai és a biztonsági rendszabályok 
ismertetését követően gyertyagyújtás-
sal és egyperces néma főhajtással em-

lékeztek meg a közelmúltban elhunyt 
Koller Árpádról és Sztanó Géza ny. 
vezérőrnagyról, a BEOSZ tiszteletbeli 
elnökéről. A lövészet fegyelmezetten, 
balesetmentesen, jó hangulatban, a 
lövészetvezetők utasításainak megfe-
lelően zajlott le. Az eredményhirdetés 
után csoportkép készült a résztvevők-
ről, és a közös ebéd elfogyasztását 
követően koszorú elhelyezésével, 
valamint szavalattal és énekléssel em-
lékeztek meg az elhunyt klubtagjaikról. 

ESKÜDT LAJOS NY. EZREDES

vezetőSégi tAg

Egy nap a lőtéren

Ilauszki Tibor-emlékverseny
A Szombathelyi Határőr Nyugdíjasok 
Egyesülete 8. alkalommal rendezte meg 
az  „Ilauszki Tibor-emlékversenyt” az Ar-
borétum Sportcentrumban. Ezen a napon 
Ilauszki Tibor ny. határőr ezredesre 
emlékezünk, aki mindig szívén viselte a 

város nyugdíjas-egyesületei és a csök-
kent munkaképességűek részére évente 
megrendezett sportnapot. Halála után az 
egykori Sportigazgatóság kezdeménye-
zésére nevezték át a sportnapot „Ilauszki 
Tibor-emlékversennyé.”

A természet nem igazán volt kegyes 
velünk. Az éjszakai esőzés és a hűvö-
sebb idő ellenére, 97 fő részvételével 
rendezték meg a sportnapot. Az emlék-
verseny megrendezése a BEOSZ támo-
gatásával valósult meg. A határőrökön 
kívül a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület, 
a Vas Megyei Nyugdíjas Rendőrök Egye-
sülete, több civil városi egyesület, klub, a 
BEOSZ Nyugat-dunántúli Régió elnöke, 
László Attila ny. alezredes, és a régióhoz 
tartozó egyesületek képviselői is – Zala-
egerszeg, Győr, Sopron – megtisztelték 
jelenlétükkel. 

Rendezvényünkön részt vett Béndek 
József altábornagy, a határőrség volt or-
szágos parancsnoka, valamint a Vas Me-

gyei Nyugdíjas Szövetség Elnöke, Dancs 
István is.  

Külön férfi  és női, 70 év alatti és felet-
ti korcsoportokban indultak a verseny-
zők, akik 5 sportágban mérték össze 
ügyességüket: teke, kapura rúgás, célba 
dobás, darts, kézigránátdobás. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy több nagyszülő 
unokájával együtt érkezett a versenyre.  

lékeztek meg a közelmúltban elhunyt 
Koller Árpádról és Sztanó Géza ny. 
vezérőrnagyról, a BEOSZ tiszteletbeli 
elnökéről. A lövészet fegyelmezetten, 
balesetmentesen, jó hangulatban, a 
lövészetvezetők utasításainak megfe-
lelően zajlott le. Az eredményhirdetés 
után csoportkép készült a résztvevők-
ről, és a közös ebéd elfogyasztását 
követően koszorú elhelyezésével, 
valamint szavalattal és énekléssel em-
lékeztek meg az elhunyt klubtagjaikról. 
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A Ceglédi Dózsa György Honvéd Nyug-
díjas Egyesület elnöksége, október 
26-ra meghívta Jákob János dandár-
tábornokot, MH protestáns tábori püs-
pököt, hogy tartson előadást „A refor-
máció 500 éve” címmel. Bevezetőjében 
kiemelte, nagyon szívesen jött Ceglédre. 
1997-től itt töltötte katonai pályafutásá-
nak egyik legszebb időszakát. Hangsú-
lyozta, a reformáció olyan nagy téma, 
hogy csak néhány lényegi dolgot tud 
kiemelni az évforduló kapcsán. Aláhúz-
ta, a reformáció jelentése visszatérés 
Istenhez. Ebben az időszakban jelennek 
meg a reneszánsz, a humanizmus esz-
méi. Egyre erősödik a polgárság, amely 
szembekerült az egyház feudális rend-
szerével és vitatták az elvilágiasodott 
papság gazdagságát, hatalmát. 

Luther Mártonra (eredeti neve Martin 
Luder) nagy hatást gyakorolt Kempis 

Tamás szerzetes 
tanítása – visz-
sza a forráshoz, 
azaz a Bibliához. 
Pontokba szedte 
a gondokat, prob-
lémákat, és 1517. 
október 31-én 
kiszegezte 95 té-
telét a wittenbergi 
vártemplom kapu-
jára. Egyik központi gondolata az volt, 
hogy nincs szükség bűnbánó cédulákra, 
azok árusítására. Ettől a naptól számít-
juk a reformáció kezdetét. 

A hazai reformáció kapcsán megem-
lítette, hogy 1590-ben magyar nyelven 
megjelent a vizsolyi Biblia, és elterjedt 
az anyanyelvű prédikáció. A reformá-
torokra börtön, kivégzés, máglyahalál, 
gályarabság várt. Befejezésként az elő-

adó idézte „eclesia semper reformanda 
est” szólást, azaz „az egyház mindig 
reformálásra szorul”.  A rendezvény má-
sodik felében Lukács István ügyvezető 
megemlékezett a „halottak napjáról”, és 
az év közben elhunyt tagjainkról. Végül 
az Il silenziot hallgatva gyertyát gyújtot-
tak, az emlékezés kopjafájára koszorút 
helyeztek el.

KOCSIS ISTVÁN

A reformáció 500 éve

Minden korcsoportban az első három 
helyezettet díjaztuk éremmel, oklevél-
lel és szerény értékű ajándékkal. Az 
unokák is a versenylap szerint indultak 
(ugyanúgy, mint a felnőttek) a sport-
ágakban, amit nagyon lelkesen végig is 
csináltak. Természetesen ők sem ma-
radtak ki a jutalmazásból. Nekik is járt 
egy kis ajándék, és természetesen ok-
levél, aranyérem, melyeket a gyerekek 

büszkén és boldogan vettek át nevüket 
hallva.  

Idén először különdíjban részesítet-
tük a legidősebb női és férfi  sportolót. 
A legidősebb nő 88 évével Kéri József-
né, a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület 
tagja, a legidősebb férfi  84 évével Gál 
Sándor, a Szombathelyi Határőr Nyug-
díjasok Egyesületének tagja lett. Ők 
oklevelet és gravírozott serleget kaptak. 

Büszkék vagyunk aktivitásukra és lel-
kesedésükre.  Kívánunk nekik további 
jó erőt és egészséget! Maradjanak még 
nagyon sokáig közöttünk.   

Mindenkinek nagyon köszönöm a 
részvételét, jövőre találkozunk.   

 iLAUSzKi tiBOrNé NY. Hőr. őrNAgY

EGYESÜLETI ELNÖK  

A kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesületének Nőtago-
zata az évek során kialakult hagyományainak megfelelően ebben az évben 
is megrendezte a Kecskemét környékén fellelhető gyümölcsökből készített 
lekvárbemutatóját.

A Nőtagozat tagjai hetek óta készültek a megmérettetésre, fi nomabbnál 
fi nomabb „művek” kerültek elő az éléskamrák mélyéről. A vidám hangulatú 
rendezvényre mintegy 20 féle fi nomság került a zsűri asztalára – köztük 
egy férfi tagunk „alkotása” is – ami nem kis gondot okozott a bírálóbizott-
ságnak, hiszen mindenki győzelmi szándékkal nevezett a bemutatóra. 

Végül is mindenki győztesnek érezhette magát a zsűri értékelése értelmében. Jól éreztük magunkat, elfelejtettük bajainkat, 
gondjainkat, legalább is arra a pár órára.  A közösségben eltöltött idő minden perce gyógyír számunkra. Örömmel fogyasztottuk 
el, amit az ítészek a rendelkezésünkre bocsátottak, Józsa Lajosné (Zsuzsa) frissen sütött fánkját mindenki szívesen kóstolgatta. 
Azért a konkrét értékelés sem maradt el. A zsűri a legharmonikusabb ízt és illatot Bartos Gyuláné lekvárjában fedezte fel, őt 
követte Polyák Istvánné alkotása és a képzeletbeli harmadik fokra Balla Dömötörné állhatott fel.

CSÓKA TAMÁS NY. EZREDES , ELNÖK

Lekvárparádé
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 „50 év, 50 fotó”
Az ember eredendő jellemzője, hogy 
nyomot kíván hagyni maga után. Ez lehet 
önös cél és lehet szolgálat, a közösség 
szolgálata. Ez utóbbi körben van helye a 
fényírónak, a fotográfusnak.

Az egyes eseményeknél, természeti 
jelenségeknél, földtani képződményeknél 
„tülekedő”, fotóapparáttal felszerelke-
zett ember tulajdonképpen egy már rég 
letűnt világ zsákmányvadászának mai 
megjelenítője. Igaz, nem a testet kívánja 
táplálni a prédával, hanem a testben lévő 
szellemet.

Az idővadász a pillanatot ejti el, s mint 
jó törzsi harcos, a közösség érdekében 
cserkészi be a témavadat, a köz épülésé-
re és gyönyörűségére dermeszti élvezhe-
tő fénymezővé a mások számára szürke 
fény-árnyvilágot.

A fénnyel játszó egybeteszi a közelt és 
a távolt, avagy épp kiemeli egyiket a má-
sikból, megmutatja a világ olyan oldalát, 
látványát, amely nem az átlagemberé, 
hanem egy madár-, egy békaperspektí-
váé vagy egy kisgyerek nézőpontjáé.

Nemcsak egyszerű fénymásolatot tár 
elénk, hanem saját egyéniségén keresz-
tül értékeli és alakítja motívumát. Ehhez 
adja önmagát, a rögzítőtechnika szol-
gáltatta lehetőségeket, a pillanat megra-
gadását. Ettől lesz több, mint egyszerű 
kopírozás az eredmény, ettől lesz műal-
kotás, értékhordozó a munkája, produk-
tuma.

Ily’ hatással bír Kiséri-Nagy Ferenc 
fotóriporter munkássága is. Az ezt be-
mutató vándorkiállítás 2017. február 
21-én indult útjára. Egy rövid előkészület 
szülte a most – a József Attila Közösségi 
Házban – megtekinthető tárlatot, sajátos 
performanszt: mindössze ötven eszten-
dő kellett hozzá. Fél évszázad, majdnem 
két emberöltő, ami van, akinek megélni 
is sok, nemhogy ezalatt mások életét, a 
minket körbevevő világ lényeit, dolgait is 
megörökíteni. Kiséri-Nagy Ferenc nem-
csak megélte, de munkásságával a meg-
örökítést is „elkövette”.

Tizenéves korában vette meg első 
fényképezőgépét – saját ócskavasgyűj-
tésből eredő keresetéből – egy Pajtás 
gépet. Innen tévedt a fényvadászat ös-
vényére és jutott el a tudatosan művelt 
fényképészi, fotóriporteri szakmába. 
Húszas éveitől kezdve több lap külsős 
munkatársaként jelentek meg fotói: a 
Magyar Ifjúságnál, a Pajtásnál, az Esti 

Hírlapnál és a Néphadseregnél. A sorka-
tonai szolgálatot követően a Zrínyi Kiadó 
Néphadsereg című lapjánál kezdett el 
dolgozni. Pályája során az Igaz Szó, a 
Pont, a Célpont, a Magyar Honvéd, az 
Ármádia, a Hungarian Defence Mirror és 
még számtalan kiadvány és könyv elké-
szítésében vett részt, működött közre. 
Számos hazai és nemzetközi pályázaton 
indult, sok helyről és sok elismerést, díjat 
kapott. 2007-től nyugdíjas.

Az ötvenesztendei fotográfusi munka 
eredménye az a válogatás, amely – a 
több ezer felvételből kiemelve – bepillan-
tást enged a Magyar Néphadsereg, majd 
Magyar Honvédség és a honvédséghez 
kötődő társadalmi szervezetek életébe.

A kiállított anyag többszörösen is ér-
tékes. Nemcsak azért mert felölel fél év-
századot, hanem mert ezzel egy mára 
már szinte eltűnt, egyre kevesebbek 
tiszta emlékezetében élő világ pillanata-
it mutatja be. Helyszínei nagyrészt már 
más célt szolgálnak. Eltűntek, szerepet 
váltottak a (Rétság, Baja, Nagyatád, 
Jászberény, Ercsi, Eger, Rezi és sok 
más egykori katonatelepülés környéki) 
helyőrségi gyakorlóterek, megszűnt szá-
mos alakulat, elvesztette katonaváros 
jellegét számos település, múltba tűntek 
az építőalakulatok, kihaltak a laktanyák. 
Mindezek hírének fenntartása a kiállított 
fotóművészi életmű és az egyes, honvéd-
séghez kötődő egyesületek hagyomány-
őrzési és hagyományápolási munkájának 
feladata és eredménye.

Az életmű-kiállítás már a megérkezést 
követő kávézásnál, a fényképekhez kap-

csolódó sztorizással kezdődött, majd a 
tizenegy órás harangszó után Horváth 
Balázs – a kiállítás szabadszállási szer-
vezője – felvezetőjét követően Esküdt 
Lajos ny. ezredes, a Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetsége elnökhelyettese 
„hivatalosan” is megnyitotta azt.

A képek készítője, Kiséri-Nagy Ferenc 
röviden megismertette hallgatóságával 
életútját, a kiállítás létrejöttének történe-
tét. A kiállított anyagról elmondta, elké-
szültéhez annak idején nemcsak egysze-
rűen meg kellett nyomni a „����” gombot a 
fényképezőgépen. Ahhoz, hogy a képbe 
élet költözzön, meg kellett tapasztalni 
az első saját levelet megírni tudó kato-
na zokogó betűvetését, az ajándékot 
átadó, köszöntőjébe belezavarodó ka-
tona szégyensírását, a vadul vízbehajtó 
harcjármű-vezető fogdafenyítés után írt 
fényképkérő levelét, a lövegszáron élő-
súlyként ülő katonák lövés utáni röptét, 
a hidásztiszt-avató vízfröccs permetét, a 
gyakorlótéren a „szerelvényt igazíts” sa-
játos értelmezését, a néhai köztársasági 
elnök „Na, most én fotózok!” feszültségol-
dó vidámságát. Neki ez sikerült.

Köszönjük a kiállítási anyagot kezelő 
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyil-
vántartó Parancsnokság és a József At-
tila Közösségi Ház segítségét. Ajánljuk 
minden, a katonaélettel elkötelezett fi -
gyelmébe az életmű-kiállítást, mint ahogy 
jó szívvel ajánljuk mindazon volt katona-
településeknek is, amelyek utalásként 
megjelennek a képeken.

HORVÁTH BALÁZS



 A Kilián-főiskola története jól példáz-
za, hogy az itt végzett katonapilóták és 
repülő-műszakiak kiemelkedő helytál-
lással és mesterségbeli tudással szol-
gálják hazájukat.  Szolnokon a repülés, 
a repülőszakember-képzés természe-
tes részévé vált a város életének. Fel-
becsülni is nehéz azok számát, akik itt 
szerezték meg azokat az ismereteket, 
amelyek alapján egy életre szóló hí-
veivé, népszerűsítőivé váltak a repü-
lésnek. Nincs a szakmának olyan sze-
mélyisége, aki hosszabb vagy rövidebb 

időt ne töltött volna ebben az alföldi 
városban, ebben az intézményben. 
A főiskola mint oktatási intézmény 
aktív szerepet játszott a Magyar Nép-
hadsereg, majd a Magyar Honvéd-
ség tudományos, szellemi, kulturális 
életében. A gazdagon illusztrált kötet 
elősegíti, hogy az olvasók betekintést 
nyerjenek ezeknek a repülés iránt el-
kötelezett katonáknak az életébe, min-
dennapjaiba. 

ISBN 978 963 327 573 3
196 oldal  

A kiadvány célja megismertetni az 
olvasókkal a Zalka Máté Katonai Mű-
szaki Főiskola, majd Bolyai János 
Katonai Műszaki Főiskola oktatóinak 
és hallgatóinak mindennapi életét. 
A katonai műszaki főiskolai képzés 
33 éves története bizonyítja, hogy az 
„alma mater” falait elhagyó, katonai 
és szakmai ismeretekkel felvértezett 
tisztek a korszerű technika üzemelte-
tésére, üzemben tartására, valamint a 
parancsnoki feladatok ellátására felké-

szültek. A kötetből kronológiai sorrend-
ben megismerhető mindaz a sokolda-
lú tevékenység, amit a katonatisztté 
válás jelent. Az oktatás mellett nagy 
hangsúlyt kapott az intézményben a 
tudományos munka a sport és a kul-
turális tevékenység. A kötet tisztelgés 
mindazok előtt, akik létrehozták majd 
működtették a magyar tisztképzés e 
fontos intézményét. 

ISBN 978 963 327 577 1
372 oldal 

E kötet a Kossuth Lajos Katonai Főis-
kola történetének közel harminc évét 
foglalja össze. Történelmi előzmények-
ből kiindulva mutatja be a nemzetközi 
és a magyar belpolitikai helyzetet 
meghatározó fontosabb eseményeket. 
Külön kitér a Magyar Néphadsereg, 
majd a Magyar Honvédség fejlődésé-
nek főbb mutatóira. A könyv lapjain 
adatok, táblázatok, fotók kíséretében 
nyomon követhető az oktatói, nevelői 

munka, mely köszönhető mindazok-
nak, akik létrehozták, majd működ-
tették a magyar tisztképzés e fontos 
intézményét. A szerző által közreadott, 
gazdagon illusztrált kötet az érdeklő-
dő olvasók, illetve a katonai szakértő 
közönség számára egyaránt hasznos 
olvasmány lehet. 

ISBN 978 963 327 521 4
320 oldal

Fekete István – M. Szabó Miklós

A KATONAI REPÜLŐSZAKEMBER-KÉPZÉS SZOLNOKON 1967–1996

Fekete István – M. Szabó Miklós

A KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA TÖRTÉNETE 1967–1999

M. Szabó Miklós

A KOSSUTH LAJOS KATONAI FŐISKOLA TÖRTÉNETE 1967–1996

Zrínyi Kiadó – HM Zrínyi Nonprofit Kft. Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9.00–15.00, Tel.: 06 1 459 5373

E-mail: gyoredina@armedia.hu, cinti@armedia.hu, www.hmzrinyi.hu

A ZRÍNYI KIADÓ AJÁNLATA



30

A nyugállományú egyesületek az éves – szinte névleges tagíjon kívül, 
amit a tagság pénztárcája még megenged – az 1%-os felajánlásokból 
számíthatnak a működési költségeik fedezetére, a betegség vagy más 
gondok miatt átmenetileg segítségre szoruló kollégák támogatására. 
A felajánlásra a jövedelemmel rendelkező személyeknek van lehetősé-
gük. Az egyesületek tagjai a gyermekeket, rokonokat, ismerősöket és 

szomszédokat kérjék fel az 1% egyesületük részére történő felajánlá-
sára.

A katona nemzedékek közötti szolidaritás kifejezéseként, az alábbi 
egyesületek, alapítványok kérik a más irányban el nem kötelezett tény-
leges állományt, hogy az alábbiak közül a számukra legszimpatikusabb 
egyesületnek, alapítványnak ajánlják fel az adójuk 1%-át:

Felhívás az 1% felajánlására 

KÓD  NEVE SZÉKHELYE ADÓSZÁM  

  

 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Budapest 19021959-1-42  

 "Bajtársainkért" Alapítvány" Budapest 18054891-1-42  

  

100 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Budapest    

 

1. 101  Zrínyi-Bólyai Nyugállományúak Klubja Budapest

2.  103  Zrínyi Miklós Bajtársi Egyesület Budapest 19656252-1-42 

3.  104  Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület Budapest 18168145-1-42

4.  105  Balassi Bálint Bajtársi Egyesület  Budapest 19661287-1-41 

5. 107   Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesület Vác 18699959-1-13 

6.  109  Dózsa György Nyugállományúak Klubja Cegléd 18686840-1-13 

7.  110  Platthy József Bajtársi Egyesület Táborfalva 18689675-1-13 

8.  111  Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub Szentendre 18707355-1-13

9.  113  Hunyadi János Nyugállományúak Klubja Rétság 18635566-1-12 

10.  114  Békefenntartók Bajtársi Egyesülete Budapest 18193941-1-42 

11.  115  Honvéd Sporthorgász Egyesület Budafok 19624033-1-42  

12.  117  Bem József Bajtársi Egyesület Budapest 18196470-1-42  

13.  119 Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület Gödöllő 18704479-1-13 

14.  120 KMO Obsitos Fúvószenekari Egyesület  Budapest 18265606-1-43 

15.  121 WAT Magiszterek Védegylete Budapest 18121733-1-42 

200  DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ KALOCSA   

16.  201  Petőfi  Sándor Bajtársi Egyesület  Kiskunfélegyháza 18355903-1-03 

17.  202 Béri Balogh Ádám Honvéd Klub Csongrád 18470219-1-06 

18.  203 II. Rákóczi Ferenc Bajtársi Klub  Szentes 18297870-1-06 

19.  204 Honvédők Bajtársi Egyesülete Szentes Szentes 18452835-1-06 

20.  205 Fegyveres Erők és Testületek 

  Nyugállományúak Klubja Békéscsaba           183758877-1-04

21.  206  Fegyveres Testületek Nyugállományúak Klubja Orosháza 18384796-1-04  

22.  208  Szegedi Bajtársi Klub Közhasznú Szervezet  Szeged 18467482-1-06  

23.  210  Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesület Kiskunhalas 19042295-1-03  

24.  212  Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület Jánoshalma 18359639-1-03 

25.  214  Honvéd és Rendvédelmi Szervek 

  Bajtársi Egyesülete  Kalocsa 19042312-1-03 

26.  215  Kalocsai Légvédelmi Katonák 

  Hagyományőrző Köre  Kalocsa  18358061-2-03 

27.  216  Kiskőrös Helyőrség Nyugállományúak Klubja Kiskőrös 19042099-1-03 

28.  217  Honvéd Nyugdíjas Klub  Szabadszállás 18368747-1-03 

29.  218  Repülők és Rendvédelmiek 

  Bajtársi Egyesülete  Kecskemét 19042271-1-03  

  

300  ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ NYÍREGYHÁZA  

30.  301  Fegyveres Erők és Rendvédelmi 

  Szervek Nyugdíjas Klubja Nyíregyháza 18808982-1-15

31.  302  Bocskai István Bajtársi Egyesület  Debrecen 19121303-1-09 

32.  303  Honvédelmi és Rendvédelmi 

  Szervek Nyugdíjas Klubja Mezőkövesd 19065911-1-05

33.  304  Helyőrségi Hagyományőrző Egyesület  Miskolc 19072869-1-05

34.  305  Nyíri Honvéd Egyesület  Nyíregyháza  18801387-1-15 

35.  306  Szabolcsi Honvéd Műszaki Hagyományőrző  

  Bajtársi Egyesület  Nyíregyháza 18809794-1-15

36.  308  Nyírbátori Határőr Igazgatóság 

  Nyugdíjasai Egyesülete  Nyírbátor  18815256-1-15

37.  309  Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület Kazincbarcika  19334347-1-05 

 

400 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Szolnok   

38.  401  Fegyveres Szervek Nyugállományú 

  Tagjainak Klubja Jászberény  10198014-4-44

39.  402  Gyöngyös Helyőrségi Nyugállományúak Klubja Gyöngyös 19132262-1-10

40.  404  Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület Gyöngyös 18574887-1-10

41. 405  Lenkey-s Bajtársi Egyesület Eger 18584965-1-10

42.  406  Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület Karcag  18838491-1-16

43.  407  Mezőtúri Bajtársi Egyesület Túrkeve 18827714-1-16

44.  409  Kablay Lajos Repülő Bajtársi Egyesület Szolnok 18831470-1-16

45.  410  Gáspár András Bajtársi Egyesület Hatvan 19142481-1-10 

46.  413  Nyugállományúak Egyesülete  Jobbágyi 18640979-1-12  

47.  414  Rendvédelmi Nyugdíjasok 

  Bajtársi Egyesülete  Salgótarján  19160205-1-12

48.  415  Somoskőy István Honvéd Egyesület Salgótarján 18636402-1-12

49. 416  Magyar Repülők Bajtársi Egyesülete Szolnok 18831566-1-16 

50.  418  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjas 

  Rendőrök Egyesület  Szolnok 18829060-1-16

    

500  KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Várpalota  

51.  502  Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület  Székesfehérvár 18502923-1-07 

52.  503 Honvéd Bajtársi Klub Tata Tata 18608012-1-11 

53.  504  Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd  Sárbogárd 18501269-1-07

54.  506  Tapolca és Környéke Honvéd 

  Bajtársi Egyesület  Tapolca 18936283-1-19 

55.  507  "Gábor Áron" Nyugállományúak Klubja" Várpalota 18937325-1-19 

56.  509  Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület Kisbér 18616693-1-11 

57.  10  Klapka György Honvéd Horgász 

  és Környezetvédő  Egyesület  Szomód 18605600-1-11

58.  511  "Meggyeserdő" Honvéd Nyugdíjas Klub" Devecser 19381071-1-19

59.  515  Veterán Repülők és Ejtőernyősök 

  Veszprémi Egyesülete  Veszprém  19382027-1- 19 

60.  516  Veterán Repülők és Ejtőernyősök 

  Fejér megyei Egyesülete Székesfehérvár 18493629-1-07  

  

600  NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Szombathely 

61.  601  Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület Szombathely 19242983-1-18 

62.  604  Zalaegerszegi Honvéd Klub  Zalaegerszeg  18956920-1-20

63.  605  Határőr Nyugdíjasok Soproni Egyesülete Sopron 18534922-1-08 

64. 606  Fegyveres Erők és Testületek 

  Nyugállományú Klubja Győr  18970836-1-08

65.  609  Szombathelyi Határőr 

  Nyugdíjasok Egyesülete  Szombathely  18887127-1-18

66.  610  Kőszegi Nyugállományú Egyesület Kőszeg 18895502-1-18

67.  612  Kismegyeri Napóleon 

  Hagyományőrző Egyesület  Kismegyer  18985476-1-08 

68.  613  Gyenesdiási Polgárőr Egyesület Gyenesdiás 19282831-1-20 

69.  615  Csepreg Közbiztonságáért 

  Polgárőr és Bajtársi Egyesület Csepreg 18017056-1-18 

 

700  DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ    

70.  701  Noszlopy Gáspár Honvédny. Klubja 

  Noszlopy Összefogás Alapítvány  Kaposvár 19192565-1-14  

71.  702  "Zrínyi Miklós"" Honvéd 

  Nyugdíjas Klub Szekszárd "  Szekszárd  18854684-1-17  

72.  703 Honvéd Nyugdíjas Klub Pécs Pécs 18321531-1-02 

73.  704 Bajtársi Egyesület Nagyatád  Nagyatád      18766671-1-14

74.  706 Marcali Bajtársi Egyesület Marcali 19196284-1-14 

75.  708 Magyar Veterán Repülők Szövetsége 

  Somogy Megyei Egyesülete Taszár 18765553-1-14

800   MAGYAR EJTŐERNYŐSÖK 

  BAJTÁRSI SZÖVETSÉGE Budapest 18182147-1-43   

  (12 tagszervezet) 

900   MAGYAR VETERÁNREPÜLŐ SZÖVETSÉG Budapest          19017080-1-42

  (14 tagszervezet)  

1000   HONVÉD HAGYOMÁNYŐRZŐ 

  EGYESÜLET  (11 tagszervezet) Budapest 19638737-1-42

1100   HONVÉD ZRINYI SPORTEGYESÜLET Budapest 19805236-1-42 

18198386-1-42
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A SZERETET ÜNNEPE ELŐTT 

Az idősek világnapja alkalmából rendezett jótékony-
sági koncerten, ismét nagy sikerrel működött közre 

az Obsitos Fúvószenekar. A jótékonysági estet a Bu-
dapest Helyőrség Szociális Alapítvány, együttműködve 
az MH vitéz Szurmay Sándor Helyőrség Dandárral, a 
Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ – szín-
háztermében rendezte. A rendezvény első részében a 
zenekar, a második részében operett összeállításokkal, 
fi atal és nagyon tehetséges előadóművészek mutatkoz-
tak be. 

A jótékonysági estre népszerű és szórakoztató műsor-
ral készült a zenekar, amelyet meglepetés vendégekkel, 
a Tuba-dúrockkal színesítettek. A meglepetés csapat 
egy rendkívül sajátos formáció volt, 3 bohém tubással, 1 
csellistával és 1 ütőssel, akik a fanfártól a ragtime-on át, 
ismert fi lmzenéken keresztül, a magyar rock klassziku-
sokig minden műfajból csipegetett. 

A jótékonysági koncert ingyenes volt, a nézők lehető-
ségeikhez mért adományait teljes egészében a rászoru-
ló budapesti honvédségi nyugdíjasok és az Alapítvány 
által támogatott, krónikus betegellátást végző intézetben 
fekvő betegek karácsonyi ajándékcsomag akciója feltét-
eleinek megteremtését szolgálták.

-saci-



A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsé-
ge (BEOSZ)  a tagszervezeteinél működő 
kórusok és dalárdák számára Országos Kó-
rustalálkozó és Katonadal Fesztivált szerve-
zett. Az egész napos eseménynek – a 2007. 
évi találkozóhoz hasonlóan – Marcali városa 
adott otthont. A program délelőtt a Kaposvári 
Helyőrségi Zenekar (vezényelt: Major András 
őrnagy) koncertjével kezdődött a Künzelsau 
téren, majd a Sportcsarnoknál is bemutatót 
tartott a fúvószenekar. A kórustalálkozó előtt 
Hazuga Károly nyugállományú altábornagy, a 
BEOSZ elnöke, Pásztor István nyugállományú 
ezredes, a BEOSZ Dél-dunántúli Régiójának 
vezetője, valamint Mészáros Károly őrnagy, 
az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyil-
vántartó Parancsnokság (MH KIKNYP) kaposvári toborzó- és érdekvédelmi központjának részlegvezetője koszorút helyeztek el a 
Marcaliban egykor működő alakulatoknak emléket állító kopjafánál.

Ebéd után a budapesti Obsitos Fúvószenekar nyitó számaival megkezdődött a találkozó a Városi Sportcsarnokban. A koszorú-
záson részt vevők mellett az eseményt jelenlétével megtisztelte: dr. Sütő László, Marcali város polgármestere, dr. Böröndi Gábor 
dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság képviseletében, Kocsi László alezredes, a HVK Személyügyi Csoport-
főnökség kiemelt főtisztje, Nevelős László alezredes, az MH Hadkiegészítési, Felkészítési és Kiképzési Parancsnokság képvise-
letében, Kelemen József ny. altábornagy, a BEOSZ tiszteletbeli elnöke, Esküdt Lajos ny. ezredes, a BEOSZ elnökhelyettese és a 
Szövetség több vezetője.

A Himnusz közös eléneklése után Hazuga Károly ny. altábornagy köszöntőjében kifejtette, hogy a BEOSZ mindig is kiemelt 
fi gyelmet fordított a honvédség értékeinek megőrzésére, a katonai hagyományok ápolására – és ebbe a körbe tartozik a kato-
nadal-kultúra folyamatos ápolása is. Mint mondta, a Szövetség tizenegy tagszervezete működtet dalkört szerte az országban. 
A fesztivált a rendezvény védnöke, dr. Sütő László, Marcali polgármestere nyitotta meg, aki kifejezte örömét, hogy a nagy 
múltú katonaváros adhat ismét otthont a találkozónak. Aláhúzta: a város kötelességének tartja a helyi bajtársi egyesület kiemelt 
támogatását, mert Marcali bizony katonaváros. A rendezvény megnyitóján Kocsi László alezredes felolvasta dr. Benkő Tibor ve-
zérezredes, Honvéd Vezérkar főnök, a fesztivál fővédnöke levelét. Köszöntőjében a vezérkar főnöke úgy fogalmazott: a katonadal 
speciális módon fejezi ki a honvédek identitását és mindennapjait; emellett pedig a hagyományőrzés fontos része. Kiemelte: külön 
öröm számára, hogy noha Marcaliban már évtizedek óta nincs aktív katonai alakulat, a helyiek őrzik katonai hagyományaikat és 
támogatják a honvédelem ügyét. 

A kórustalálkozón a vendég Zalaapáti Rozmaring Népdalkör és Harmonika Zenekar lépett fel először, majd
a nyíregyházi Honvéd Népdalkör – Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Klubja,
a váci Esze Tamás Dalárda – Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesület,
a váci Labdarózsa Dalkör – Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesület,
a tatai Őszirózsa Dalkör – Tatai Honvéd Bajtársi Klub,
a zalaegerszegi Honvédklub Énekkar – Zalaegerszegi Honvédklub,
a szombathelyi Napsugár Kórus – Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület,
a szentendrei Ezüstfény Együttes – Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub,
a budapesti Balassi Kórus – Balassi Bálint Bajtársi Egyesület következett, és a sort a házigazda,
a Marcali Bajtársi Dalárda – Marcali Bajtársi Egyesület műsora zárta.
Az ismertebb dalok sorait olykor a közönség is énekelte, de igazi fesztiválhangulatot a fi nálé, a kato-

nadalokból összeállított záró dalcsokor minden részt vevő kórus által történő közös éneklése teremtett. 
Zárszavában Hazuga Károly,  a BEOSZ elnöke a köszönetnyilvánítás mellett arról beszélt, hogy az ilyen 
találkozók, a katonadalok népszerűsítése szép formája a hagyományápolásnak, ezek a rendezvények 
nagyon fontosak a közösségek számára, és folytatásuk közös feladat.
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