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XXI. évfolyam 1. szám 2018. március

Ki a jó? Ki a jó? A Dél-alföldi Régió!
14-15. oldal

István Kupa 2017.   
26-27. oldal

yy

Bemutatkozik a Nyugat-Dunántúli Régió
8-9. oldal

Petőfi  Sándor:
Föltámadott a tenger… 

Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.

Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok, 
Hogyan mulat a nép.

Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Sűlyednek a pokolra,
Az árboc és vitorla 
Megtörve, tépve lóg.

Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bőszült tajtékodat; 

Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr! 

(Pest, 1848. március 27–30.) 
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Sétálok a Hadtörténeti Múzeum előtt, ahol egy Nimród pán-
célvadász és egy T–34-es tank fogja közre a doni kataszt-

rófa évfordulójára megnyitott kiállítást. Oszlopai embermagas-
ságú csonka gúlák – tetejükön az emlékezés gyertyái. Előttük 
a gyász-feketére festett vaslapokra tett nemzetiszínű gyertyák 
nem csonkig égtek: némelyik lángját a pirosnál fújta el a szél, 
a lefolyt faggyú vörös vért idéz, mintha honfi társunkat előttünk 
lőtték volna le. A háttérben Kapisztrán szobra sötétlik. Két-
három korabeli ruhába öltözött katona hozza elénk élőben a 
75 évvel ezelőtt történt tragédiát. Csak a lövések hiányoznak. 
Nem hiányoznak! A negyedóránként megszólaló lélekharang ütései helyettesítik, jelezve: megint elment valaki fejlövéssel, szívtájé-
kival, vagy most ütött utolsót a szíve a hómezőre rogyva a 80–100–120 ezer áldozat egyikének. 

A gúlák oldalai sorban bemutatják a hadosztályokat, a parancsnokságokat és a gyászjelentéseket. Négy ábra és egy felkiáltójel: 
színes fényképfelvétel az életről, egy szürke az elvonulásról, mellé téve egy-egy támadási terv. A negyedik a mementó: egy 
sír, egy síremlék gránitból, hogy soha ne feledjük a háború áldozatait! …Eger hadosztálya, …szép színes kép a Dobó térről, …
szürkében felsorolva a csapatok, és mellette egy Puskin versét idéző kép az orosz pusztáról, és …halotti emlékmű! Az egri ezred 
parancsnoka mosolygósan, akiről a prózai szöveg alul hozza a hírt: hősi halált halt 1942. október 3-án. És ez ismétlődik, kétlé-
pésenként. Beleszédül az ember a gyászba. Óhatatlan a tehetetlen düh kifakadása, azon politikusoknak szánva, akik odadobták 
ezeket az ezreket Mars isten pallosa alá! 

Nehezen kap az ember levegőt, nehéz gondolkodni a kiállítás területén járva. Egy-egy tábla, kevesebb területű, mint egy négy-
zetméter, de előttük a gyertyák nem mind égtek csonkig! Ma is emlékeztetnek a harcra, a gyászra, de – mert némelyikük ég –, 
jelképezik azokat, akik élve visszatértek. Budán a Hadtörténeti Múzeum előtt, a levegőben érezni lehetett a puskaporszagot. Egy 
harctechnika, ha lekerül a futószalagról, felírják. Az ember születéskor bekerül a Matrikulába. Aztán él, ameddig él. Mint azok a ka-
tonák, akik a Kapisztrán-szobor, a T–34, a Nimród, és a Magdolna-torony övezte négyszögben emlékeztetnek holtukkal a múltra.

Rájuk gondolva alkották meg az időszaki kiállítást az intézmény munkatársai, s szerveztek egy jól sikerült matinét nyugdíjasok-
nak – volt, akit elkísért az unokája is – tömör, precíz előadásokkal, és egy emlékezetes rövidfi lmmel, a múzeum márványtermében, 
a 75 évvel ezelőtti tragikus napokra, az ott elesett neves és névtelen hősökre emlékezve. 

PERLAWI ANDOR

EMLÉKEZÉS A DON-KANYARRA
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Persze, hogy a NŐKRŐL beszélek, akik 
csodálatos képességeikkel átvarázsolják 
életünket. Szeretnek, nevelnek, féltenek 
és megóvnak, lelkesítenek és lecsen-
desítenek, bő kötényük alá rejtik a világ 
gondjait. Lendületesek és merészek, 
de kíváncsiak, hiúak és kacérok. Félel-
metesen jó a memóriájuk, szexisek és 
gyengédek. Romantikusak, vagy éppen 
nagyon is racionálisak.

 Életet adnak Ők – tehát istenek!
Múzsái ők a művészetnek, a költé-

szetnek, a táncnak, a színjátékoknak, a 
szerelemnek, az emlékezésnek, de még 
a történetírásnak is. Erato a szerelmi köl-
tészeté, Thália a vígjátéké, Melpomené 
a tragédiáé, Klio a történetírásé, Uránia 
a csillagászaté, Vénus a szépség és a 
szerelem istennője. A vizek városában 
élve el nem felejthetem a vizek és erdők 
istenlányait, akik ugyan jóindulatúak és 
emberszeretők voltak, de szerelmi kielé-
gíthetetlenségük is csodás volt. A rájuk – a 
nimfákra – jellemző szüntelen vágy miatt 
alakult ki a féktelen szerelmi igény máig 
használt orvosi neve: a nimfománia. 

A csodakertek királynője Szemirámisz, 
kinek kertje minden földi gyönyörűség-
nek otthona volt. Ő három évezred óta 
a nagyszerű, tevékeny és sikeres asz-
szonyok példaképe. Aki ráadásul – 
mondják – minden asszonynál szebb.

A mai világ juttatja eszembe a korrupt 
istennők egyikét: Eriszt, aki az irigység, 
a bajkeverés és a rosszindulat istennője 
volt. (Története máig tanulságos.)

Na és Kleopátra? – kérdezik férfi  ol-
vasóim. Hát igen, ő volt az első nő, aki 
a kozmetika minden trükkjét bevetette 
céljai érdekében. (Azóta viccelődnek 
néhányan azzal, hogy a kozmetika az 
egyetlen etika, ami a nőket érdekli. Na, 
de ilyet mondani?) Kleopátra szerelmi, 
szexuális képességeiről most inkább 
nem beszélnék.

Királynők, politikusok, felfedezők, 
sportolók, katonák, zsarnokok és el-
nökök feleségei jutnak most eszembe: 
Gizella, az első magyar királyné, Viktó-
ria, Izabella, és Vilma királynők, Indira 
Gandhi, Golda Meir, Evita Peron, Mar-
garet Thatcher, Hillary Clinton, na és 
az alkalomhoz illő módon Clara Zetkin, 
akinek javaslatára 1910 óta köszöntjük 
a hölgyeket a nemzetközi nőnap alkal-
mából. Eszembe jutnak a katonanők: az 
1848-49-es szabadságharc női hősei 
közül Lebstück Mária (Mária főhad-
nagy), Bányai Júlia, Pfi ffner Paula: akik 
„fehér kezükkel halált osztottak”.  „Szép 
Katalinoknak tündérsokasága” (Bara-
nyi Ferenctől) juttatja eszembe Szent 
Katalint, Dobó Katicát, Katalin cárnőt. 
Nagyon tanulságos olvasmány Estók 
János Királynék könyve. Magyarország 
királynői, királynéi, kormányzónéi és 

fejedelemasszonyai. (Helikon Kiadó, Bu-
dapest, 2000.)

A XX. század a nőké volt, mond-
ják sokan és vallom én is. A század-
előn elkezdtek kalapot viselni, majd 
„drótszamárra” pattantak, miközben 
kacéron kivillantak az alsó lábszárak. 
Kitáncoltak a konyhából, nadrágot visel-
tek, művelődtek és egyre sikeresebbek 
lettek az élet minden területén. Dacból, 
dühből és „csípőből” minden korábbinál 
csábítóbbak és szexibbek lettek? Brigitte 
Bardot, Marilyn Monroe: ami szép, az 
nem szégyen. (Na de mindent a kirakat-
ba? Elfelejtették, vagy meg sem tanulták 
a mai „kiscsibék”, hogy az a legizgalma-
sabb, amit csak sejteni lehet?)

Ezerfélék a nők: naivak és számítók, 
rajongók és közönyösek, fenségesek és 
közönségesek, fi nom lelkületűek, gyö-
nyörűek és ijesztők, olyanok tehát, akik 
átvarázsolják a világot, s benne ben-
nünket, férfi akat. És szépek, és azok is 
maradnak, ha szeretve vannak.  Ám ha 
a titkok fonalai már teljesen összeguban-
colódtak, keresd a nőt, aki édesen rebeg-
teti szempilláit, rád mosolyog, miközben 
észre sem veszed, hogy Ő irányít, érvel, 
szervez, s végül minden úgy történik, 
ahogy Ő akarja. „Cherchez  la femmé!” – 
vagyis: Keresd a nőt! Mármint a történé-
sek között/mögött. Örök törvénye ez a 
történelemkutatóknak.

A NŐKET köszöntve férfi  olvasóimnak 
mondom: szeressétek asszonyaitokat! 
Azt mondják, hogy egyszer egy pap, 
megunva a lányok, asszonyok panasz-
kodó gyónásait, kiprédikálta, mintegy 
okulásként, hogy „… az elhanyagolt lá-
nyok ízetlenek, vagy nagyon savanyúak, 
a kielégítetlen asszonyok hervadoznak 
és idő előtt öregszenek, az elhanyagolt 
idősebbek pedig egyszerűen belehalnak 
a szeretet hiányába!” Akár így volt, akár 
nem, van benne igazság, azt hiszem. 

Vigyünk virágot nekik.
 Nyújtsuk át, nem is kell a szó: tudni 

fogják azt, mert a virág elmondja helyet-
tünk!

SIPOS GÉZA

A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK 
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA

FELELŐS KIADÓ: 
HAZUGA KÁROLY NY. ALTÁBORNAGY, 

A BEOSZ ELNÖKE

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE: 
VILNER PÉTER NY. EZREDES

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG ELNÖKHELYETTESE: 
PINTÉR FERENC NY. EZREDES

FŐSZERKESZTŐ:
GRÓF FERENC NY. ALEZRDES

SZERKESZTŐ:
MÉSZÁROS KÁROLY NY. ALEZREDES

FOTÓ: KISÉRI-NAGY FERENC

TERVEZŐSZERKESZTŐ:
GÁBOR MARIANN

A HÍRLEVÉL INTERNETES ELÉRHETŐSÉGE: 
www.beosz.hu

CÍM: 1440 BUDAPEST, PF.: 22.
E-MAIL: BHIRLEVEL@GMAIL.COM

NMHH SZÁM: 1612/2012

TARTALOM
Öröm Rájuk gondolni, Róluk beszélni, 
Velük együtt cselekedni!

„Gondozzátok, öntözzétek, műveljétek
asszonyaitokat, mint bőtermő 

földjeiteket, oázisaitokat.”
(Arab–berber mondás)Öröm Rájuk gondolni, Róluk beszélni, 

Velük együtt cselekedni! ............................3
Közelebb az egyesületekhez .....................4
A BEOSZ elnökségének idei 
első ülése  .................................................6
Új parancsnok az Összhaderőnemi 
Parancsnokság élén  .................................6
Emléktábla a 10 éve 
megszűnt határőrségnek ...........................7
A Magyar Honvédség halottjai ..................7
Bemutatkozik a Nyugat-Dunántúli Régió  ..8
Megújul az MH Idősügyi Stratégiája  .........9
Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány
a 2017. évi segélyezésekről  ...................10
Az MH Szociálpolitikai 
Közalapítvány tájékoztatójához ...............10
Nyugdíjas rendőrök Szolnokon................11
Reagált a polgármester ...........................11
Évforduló .................................................12
Szülinapra................................................13
Ki a jó? Ki a jó? 
A Dél-alföldi Régió! ..................................14
Nyugállományú katonák 
köszöntése ..............................................15
Emlékezés a doni katasztrófa 
áldozataira ...............................................16
200 éve született Görgei Artúr .................18
Gidófalvy Lajosra emlékeztek..................18
Erőműépítő katonák ................................19
Megelőzte a balesetet .............................20
Tájékozódj 
a Bajtársi Hírlevélből! ..............................20
Elismerések Tapolcán  ............................21 
Ünnep Kecskeméten  ..............................21
Számadás előtt ....................................... 22
Évet zártak a szabolcsiak  .......................23
Civil nap .................................................. 23
Emlékpajzs a munkáért  ..........................24
Beszámoló közgyűlés  .............................24
Beszámoló a híradóknál  .........................25
Évzáró a Balassinál  ................................25
István Kupa 2017.....................................26
Dalosok sikerei ........................................26
Emlékműavatás 
katonai tiszteletadással ...........................27
Sikeres év után  .......................................27
Felhívás az 1% felajánlására...................28
Ludovika körkép ......................................30
Koncertsorozat előtt ................................31



4

Év elején nem ritkaság, hogy a legkülön-
félébb intézmények, gazdálkodók, vagy 
nonprofi t szervezetek mérleget készíte-
nek a teljesített naptári évről. Összeg-
zik sikereiket, esetleges kudarcaikat és 
a felhalmozódott tapasztalataik alapján 
körvonalazzák az előttük álló év legfonto-
sabb teendőit. A Bajtársi Egyesületek Or-
szágos Szövetsége (BEOSZ) sem kivétel 
ennek a fontos teendőnek az elvégzése 
alól, már csak azért sem, mert az elnök-
nek és az elnökségnek április 24-én, a 
tagegyesületek küldöttei előtt kell számot 
adni az elvégzett munkáról.  

Sűrű évet hagyott maga mögött a 
BEOSZ, hiszen annyi esemény, akció 
zajlott le a hónapok során, hogy még 
számba venni sem egyszerű. Azért te-
hetünk rá egy kísérletet?

Az elmúlt év elején, a Küldöttgyűlé-
sünkön fogadták el a küldöttek az éves 
tervünket, amit szerettünk volna meg-
valósítani. Úgy gondolom, sikerült meg-
felelnünk azoknak a céloknak, amiket a 
Küldöttgyűlés jóváhagyott. A tervünkben 
szereplő feladatokat a Szövetség mara-
déktalanul teljesítette. Az előző időszak-
hoz képest az volt a nagy változás, hogy 
megpróbáltuk a központi rendezvénye-
inket közelebb vinni az egyesületekhez. 
Felvetődött, hogy az eseményeink ne 
csak Budapesten, központi feladatként 
jelenjenek meg, hanem hatékonyabban 
vonjuk be a megvalósításukba a régiókat, 
és az egyesületeinket is. A tapasztalatok 
azt mutatták, hogy ez a kezdeménye-
zés bevált, minden szempontból jónak 
bizonyult. Ezen felbátorodva, idén már a 
feladatok tervezése során szeretnénk le-
hetőséget adni a régióknak, egyesületek-
nek, hogy választhassanak a programok 
közül, amelyek központi szervezésűek 
lesznek, de a régióknál, vagy az egyesü-
leteknél bonyolítanánk le őket. Illusztráci-
óként csak két eseményt emelnék most 
ki. Az egyik a Polgármesterek Találko-
zója volt, amelynek a Közép-dunántúli 
Régió volt a házigazdája Székesfehérvá-
ron, a város önkormányzata és a polgár-
mester úr hatékony közreműködésével. 
A rendezvény kivitelezésének motorja 
Berdó Gábor régióvezető volt, az ese-
mény nagyon jó visszhangot váltott ki, és 
nem csupán a mi köreinkben, hanem a 

régióban működő polgármesterek között 
is. Volt olyan polgármester, aki nem is 
igazán tudta, hogy milyen egyesületek 
működnek az adott településen, itt alakult 
ki a kapcsolat, kapott hatékonyabb támo-
gatást a szövetségünk egyesülete.  Ez 
arra ösztönöz bennünket, hogy 2018-ban 
tovább folytassuk ezeket a rendezvénye-
ket, kövessük azt az elvet, hogy a sikeres 
tevékenységet folytatni kell. 

Szokták volt mondani: ,,Evés köz-
ben jön meg az étvágy!” Miként rea-
gált a többi régió a székesfehérváriak 
sikerére? Hiszen ezt a kezdeménye-
zést folytatni érdemes. 

Szerettük volna már korábban is elindí-
tani ezt az ismerkedési folyamatot, meg 
is hirdettük, de az egyesületek többsége 
nem merte elvállalni. Volt olyan régió, 
ahol azt mondták: megvárják, hogy a 
többieknél sikerül-e, aztán ha működik, 
akkor majd ők is jelentkeznek. A siker 
viszont akkora volt, hogy nem csupán az 
egyesületek, hanem a polgármesterek 
is sorban jelentkeznek a régiókból, hogy 
ők bizony szeretnének egy-egy ilyen ta-
lálkozó házigazdái lenni.  Én ennek na-
gyon örülök, mert azt látom, hogy nem 
csak az egyesületek, hanem maguk az 
önkormányzatok is ugyanúgy fogéko-
nyak a kezdeményezésre. Nyilvánvaló, 
ennek sok pozitív hozadéka van, mert a 
településektől vagy egyesületektől füg-
gően ezeknek a találkozóknak különböző 
témát lehet adni. Székesfehérváron a 
szociális helyzetről volt szó, hogy a civil 
és a honvédségi szervezeteknek milyen 
a szociális ellátó rendszerük, hogyan 
tudnak kapcsolódni egymáshoz. Szóba 
került az is, hogy ugyanakkor miként 
beszél el egymás mellett két szervezet. 
Erre élő példa volt a Nacsa Ferenc által 
ismertetett tapolcai eset. A találkozók 
témája tehát feltétlenül változatos lesz, 
hiszen nagyon sok találkozási pont van 
az egyesületi munka és az önkormányza-
tok között.

Tudom, hogy nem ez volt az egyet-
len „nagy siker” az év során. Melyik 
esemény érdemel még kiemelést a sok 
közül?

A másik nagy sikerű rendezvényünk 
2017-ben a Szövetség Kórus és Katona-
dal Találkozója volt. Ennek a fesztiválnak 

Marcali volt a házigazdája. Külön ki kell 
emelnem Marcali város Önkormányzatát, 
amely sok áldozatot is vállalva, renge-
teget segített a programok lebonyolí-
tásában. Gyakorlatilag az előkészítés, 
a lebonyolítás során szinte mindent ők 
adtak nekünk, aminek az eredménye egy 
nagyon jól sikerült rendezvény volt, és 
ezt mindenképpen szeretnénk továbbvin-
ni. Akkora lehetőségeink nincsenek, hogy 
évente megjelenjünk a dalostalálkozó ki-
írásával, leginkább azért, mert borzasztó-
an bonyolult és költséges az esemény lo-
gisztikája. Ha a vezérkar főnök úrtól nem 
kaptunk volna segítséget, akkor a marcali 
találkozó sem valósulhatott volna meg. 
Tehát ez volt a másik nagy rendezvény, 
ami központi jellegű és fi nanszírozású 
volt, de az egyik régióban valósítottuk 
meg. Ezeken a kiemelt eseményeken 
kívül több sikeres kezdeményezésünk is 
volt, például NEA pályázaton nyert támo-
gatásból szerveztünk meg egy találkozót 
a kárpátaljai magyarokkal. A kapcsolat-
felvétel céljával a határ mentén tartottuk 
meg „Hivatás határok nélkül” jelmondattal 
a román, az ukrán és a szlovák nyugál-
lományú egyesületek bevonásával azt a 
találkozót, ahol megismerhettük egymást 
és bemutathattuk a szövetségeinket. 
A nemzetközi kapcsolatainkat erősítette 
a rendezvény, és arra is alkalmat adott, 
hogy együttműködési megállapodást 
írtunk alá az Ukrán Nyugállományú és 
Tartalékos Katonák Szövetségével. 

KÖZELEBB AZ EGYESÜLETEKHEZ

Interjú Hazuga Károly ny. altábornaggyal, a BEOSZ elnökével
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Az immár hagyományos Katona-
nemzedéki Találkozó is eltért a „sémá-
tól”. Miben?

A szokásos októberi rendezvényünk 
a Katonanemzedéki Találkozó volt. Itt is 
eltértünk a megszokott formáktól, mert a 
sportot és az egészségmegőrzést helyez-
tük előtérbe. Ehhez a célhoz kapcsolód-
va az első nap egy alapvetően sportos 
rendezvény volt, ami nagy sikert aratott a 
résztvevők körében. Sokan kérték, hogy 
ezt folytassuk tovább, mert annyira jól 
sikerült. A tervünk az volt, hogy ezzel a 
sportnappal indítjuk el a „Közösség és 
egészség, Nyugdíjasan is sportosan” jel-
szóval meghirdetett egészségmegőrző 
programunkat.  Azt szeretnénk elérni, 
hogy a nyugállományú katonák vagy az 
egyesületek tagjai maguk is tegyenek az 
egészségük megőrzéséért. Tudom, hogy 
sokan tesznek is, de ha még többen 
mozognának – akár naponta többször is 
– akkor lehet, hogy az egészségük, moz-
gáskészségük kedvező irányban változna, 
vagy javulna. A nagyobb hatékonyság 
érdekében a Honvédelmi Minisztériumnál 
pályáztunk egy ilyen tartalmú projektre, 
melyre 1,2 millió forintot ítélt meg a HM 
Szövetségünk számára. A pályázat ke-
retében a közeljövőben Szentendrén, az 
MH Altiszti Akadémián tervezünk egy na-
gyobb szabású, a Balatonakarattyaihoz 
hasonló sportrendezvényt, ahol különbö-
ző versenyszámokban mérhetik össze 
a tudásukat a versenyzők. Ez a régiók 
rendezvénye lesz, a versengő csapatok 
az ő egyesületeik soraiból kerülnek ki. 
A válogató versenyek már javában zajla-
nak, tehát sikerülni fog jelentős létszámo-
kat megmozgatni.

Már át is értünk a 2018-as évre. A 
Küldöttgyűlés előzeteseként lehetne-e 
vázolni néhány célkitűzést, vagy fel-
adatot?

Való igaz, a 2018-as évben ez a sport-
verseny lesz az első nagyobb rendez-

vényünk, ami megelőzi a Küldöttgyűlést. 
Ezzel indítjuk a 2018. évi rendezvényein-
ket. Most még a 2017-ben végzett mun-
kát összegezzük, készítve javaslatainkat 
a 2018-as év teendőire. Azt szeretnénk 
elérni, hogy a 2018. évi főbb felada-
tainkat legyük képesek régiós szinten 
megvalósítani. Ne kötődjön minden szö-
vetségi szintű esemény Budapesthez. 
Ez a módszer olcsóbb is, mert nem kell 
mindenkit utaztatni, de természetesen 
nem az olcsóság a lényeg. Inkább az a 
meghatározó és fontos, hogy minél több 
egyesületi tagot tudjunk bevonni a ren-
dezvényeinkbe, és – nem megbántva az 
elnököket – ne mindig csak az egyesületi 
elnökök jussanak el egy-egy Katonanem-
zedéki Találkozóra vagy egy országos 
szintű rendezvényre. Most rendszerint 
csak az elnökök tudnak jönni. Amikor 
Marcaliban voltunk, akkor a marcali és a 
környező egyesületek tagjai is jelen vol-
tak. Tehát láthatták az egyesületi tagok 
is, hogy milyen rendezvényeket tud szer-
vezni akár a Szövetség, vagy akár a saját 
egyesületük és a település. Azt szeret-
ném, hogy például most, a szentendrei 
sportrendezvény kapcsán, a szentendrei 
nyugdíjasklubunk minden tagja, ha tehe-
ti, legyen jelen, de oda már el tud majd 
jönni akár a váci, vagy Pest megyéből 
mindenki, akinek szívügye az egyesülete. 
Engem ebben alapvetően a jelenlét, a 
közös élmény motivál és nem is az anya-
gi oldala, hanem az, hogy minél több 
tagot tudjunk bevonni a tevékeny életbe. 
Amikor megválasztottak két évvel ezelőtt – 
tehát pont a megbízatásunk félidejéhez 
érkezünk az – induláskor azt mondtam, 
hogy szeretném a Szövetséget közelebb 
vinni az egyesületekhez. Az én felfo-
gásomban ez azt jelenti, hogy egyrészt 
minél több egyesületnél forduljon meg az 
elnök, vagy az elnökség valamelyik tagja, 
másrészt minél több rendezvényt tudjunk 
elvinni egyesületi vagy régiós szintre 

annak érdekében, hogy minél többen 
tudjanak részt venni ezeken. 

2017-ben „szembenéztünk önma-
gunkkal”, egy kérdőíves felmérésen a 
tagság véleményét kértük a Szövetség 
munkájáról. Az anyagot feldolgoztuk és 
a Küldöttgyűlésen szeretnénk részletes 
tájékoztatást adni a tagságnak arról, 
hogy az egyesületek, az egyéni tagok 
mit gondolnak a Szövetségről, a saját 
helyükről, szerepükről a Szövetségben, 
milyen jövőképük van az egyesületeknek. 
Ennek alapvetően az volt a célja, hogy 
a Szövetség hosszú távú stratégiájának 
adjon alapot, tehát ne döntsünk úgy a 
stratégiáról, hogy nem ismerjük a tagság 
véleményét. 2018-ban ezekkel az isme-
retekkel felvértezve kezdjük meg a követ-
kező évtized, de legalább két választási 
ciklus stratégiájának megalapozását. Az 
már most egyértelműen látszik, hogy a 
hivatásos katonák kiáramlása messze 
nem fogja biztosítani a nyugállományú- 
egyesületek utánpótlását. Tehát amit 
elkezdtünk, hogy egyértelműen nyitnunk 
kell az egyesületekben, a környezetük-
ben a civil társadalom felé, azt nekünk 
hathatósan képviselnünk kell. Legalább 
ilyen fontosnak tartom a jelenleg még 
„tartózkodó, fi atalabb” nyugdíjas társaink 
megszólítását. Az elmúlt év az együtt-
működési megállapodások éve is volt. 
Több új megállapodást kötöttünk, vagy 
kötöttük újra a korábbiakat. Fontossá-
gukat tekintve nehéz lenne rangsorolni, 
azonban az biztos, hogy a tetőpontja a 
decemberben, a honvédelmi miniszterrel 
aláírt, a HM tárca és a Szövetség közötti 
együttműködési megállapodás volt. Ezzel 
a dokumentummal a Szövetség kedve-
zőbb helyzetbe került az elmúlt évekhez 
képest.

A 2018-as év alapvetően a Magyar 
Honvédség megalakulásának 170., az I. 
világháború befejezésének 100., a doni 
áttörés 75. évfordulóiról szól. Az ez évi 
rendezvényeinket ezen ünnepek köré 
fogjuk építeni. Ma már rendszeressé vált, 
hogy a Szövetség pályázik a Nemzeti 
Együttműködési Alapnál egyrészt az I. 
vh. kapcsán egy szakmai pályázattal, 
másrészt a működésünket megsegítő, 
működést támogató pályázatot is adtunk 
be, és remélem, ahogy az elmúlt évek-
ben, ez most is eredményes lesz. Tiszte-
lettel kérem az egyesületeket, szövetségi 
tagokat, hogy alkotó javaslataikat időben 
juttassák el a BEOSZ elnökségéhez, 
hogy felhasználhassuk a Küldöttgyűlés 
eredményes előkészítése érdekében.

-G.F.-
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A BEOSZ elnöksége megkezdte 2018. 
évi munkáját. Az év első ülésén az új 
naprendi pontok mellett továbbra is 
szerepeltek az előző ülésen meg-
kezdett témák közül a Bajtársainkért 
Alapítvány megújításával kapcsolatos 
kérdések, a 2017. évi beszámoló és 
az ez évi tervezés aktuális kérdései 
ugyanúgy, mint az ülések megszokott 
rendje szerinti elnöki és pénzügyi tá-
jékoztató. Sajnos a mostani ülés sem 
múlt el kegyeleti emlékezés nélkül. Ez 
alkalommal az elmúlt héten elhunyt 
Jobbágy Antal ny. ezredesre, a Kö-
zép-dunántúli régió tiszteletbeli elnö-
kére emlékeztek az elnökség jelenlévő 
tagjai. Ezt követően Esküdt Lajos ny. 
ezredes, elnökhelyettes a 2018. évi 
keretátadási kiírás részleteiről tájékoz-
tatta az elnökség tagjait. Mint elmondta 
ennek a kérdésnek a napirendre tűzése 
és az erről szóló döntés minden évben 
azért szerepel az elsők között, mert a 

kiírás alapozza meg a tagegyesületek 
anyagi támogatásának kereteit. Ezért 
a tagegyesületek és tagszövetségek 
számára is fontos kérdésről van szó.  
A Szövetség számára fontos másik té-
mával Vilner Péter ny. ezredes, alelnök 
foglalkozott. Mint ismeretes az elmúlt év 
során a Szövetség kezdeményezésére 
felmérés készült „Nézzünk szembe ön-
magunkkal” címmel, melyben a tagság 
anonim módon mondhatott véleményt 
a szövetségi munkáról és elvárásaikról. 
Most a beérkezett anyagok tapaszta-
latairól kaptak rövid ismertetőt a jelen-
lévők azzal, hogy a részletekbe menő 
feldolgozás és elemzés elkészülte a 
Szövetség küldöttgyűlésére várható. 
Az egyebek napirend között kiemelt 
témaként Esküdt Lajos, elnökhelyettes 
a Szövetség által elindított és az első 
negyedévben zajló sportrendezvények 
várható eseményeiről beszélt. Az elnök-
ség ülése ez alkalommal is a résztve-

vők igen aktív közreműködésével zajlott 
mivel több témát is érintve vélemények, 
észrevételek és hozzászólások hang-
zottak el. Az ülésen többek között szót 
kért dr. Abonyi Mátyás ny. ezredes, a 
Bajtársainkért Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke. Beszámolt arról, hogy az 
alapítvány részéről az elmúlt év végén 
lehetőség nyílt segélyezésre, melynek 
során hat fő részére tudtak egyszeri 
támogatást nyújtani. Az érintettek közül 
négy főt még az év vége előtt szemé-
lyesen látogattak meg, egy fő esetében 
banki utalás történt, egy fő esetében 
pedig még időpont-egyeztetés zajlik. El-
mondta, hogy a személyes látogatások 
során valamennyien igen meleg sza-
vakkal köszönték meg a fi gyelmet és a 
gondoskodást. Az elnökség tárgyalta 
a tagegyesületek elismerésre történő 
felterjesztéseit és döntött BEOSZ szintű 
elismerések adományozásáról.

 SZTANÓ ZSUZSANNA NY. ŐRNAGY

A BEOSZ elnökségének idei első ülése

Új parancsnoka van – Korom Ferenc 
vezérőrnagy személyében – az MH 
Összhaderőnemi Parancsnokságnak. 
Az ünnepségen dr. Simicskó István hon-
védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a 
fejlődés időszaka következik a Magyar 
Honvédségnél: nőtt a tárca költségve-
tése és jelentős források jutnak a Zrínyi 
2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési 
Programban rögzített modernizációra. 
Szavai szerint a honvédségnek azokkal 
a fegyvernemi képességekkel kell ren-

delkeznie, amelyek megfelelnek a XXI. 
század kihívásainak, s ha sikerül végig-
vinni a programot, akkor az közös sikere 
lesz a honvédség minden tagjának. Em-
lékeztetett: a cél az, hogy 2026-ig egy 
30 ezer fős aktív honvédségi állomány 
mellett mintegy 20 ezer főnyi önkéntes 
tartalékos álljon szolgálatban. A terület-
védelmi elven szerveződő önkéntesek 
jelenlegi létszáma már meghaladta a 
hatezer főt – tette hozzá. Szólt arról is, 
hogy 2024-re a honvédelmi költségvetés 

eléri majd a magyar GDP két száza-
lékát, ami előreláthatólag meghaladja 
majd az ezermilliárd forintot. 

Huszár János altábornagy, az MH 
Összhaderőnemi Parancsnokság le-
köszönő parancsnoka beszédében el-
mondta, egy feszített időszakot hagyott 
maga mögött, ugyanakkor munkatársai 
áldozatos feladatvállalásának köszön-
hetően a sikerekről tudott számot adni. 
„Társadalmunknak egy olyan haderő-
re van szüksége, amelynek tagjai kö-

Új parancsnok az Összhaderőnemi 
Parancsnokság élén

Új parancsnoka van Korom Ferenc delkeznie amelyek megfelelnek a XXI e
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Nagyszabású ünnepség keretében, 
emléktábla-avatással tisztelegtek a 10 
évvel ezelőtt a rendőrség szervezetébe 
integrált határőrség emléke előtt a Nyír-
bátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai 
Egyesület tagjai és a rendőrség kötelé-
kében ma is aktív szolgálatot teljesítő 
egykori határőrök.

Az ünnepséget megtisztelte jelen-
létével Szepesi István nyugállományú 
dandártábornok és Molnár László 
nyugállományú ezredes mint volt igaz-
gatók, Farkas József dandártábornok, 
megyei rendőrfőkapitány, Máté Antal 
nyírbátori polgármester, dr. Havasi Zol-
tán nyugállományú dandártábornok, a 
Rendőr – Határőr Nyugdíjasok Orszá-
gos Szövetségének elnöke, Rácz Mi-
hály nyugállományú ezredes, a Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetsége 
Észak-alföldi régió vezetője, valamint 
Sándor Vilmos nyugállományú dandár-
tábornok. Részt vettek a megemléke-
zésen a határrendészeti szolgálatok és 
a határrendészeti kirendeltségek ve-
zetői, a Nyírbátori Rendőrkapitányság 

képviselői, a fegyveres és rendvédel-
mi szervek nyugdíjas-egyesületeinek 
régiós vezetői, továbbá a nyírbátori 
nyugdíjasszervezetek elnökei.

Szepesi István volt igazgató méltatta 
a határőrséget, mint a magyar állami-
sággal egyidős szervezetet. Elisme-
réssel szólt a sok ezer sorállományú 
és hivatásos határőrről, akik a néha 
kegyetlen időjárási viszonyokkal dacol-
va, sokszor az életüket is kockáztatva 
védték Magyarország államhatárát. 
Felidézte a fejlődést generáló kulcsfon-
tosságú mozzanatokat: a sorállományú 
határőrizetről hivatásos állományúra 
való átállást 1998-tól, a schengeni ha-
tárőrizetre történő szakmai és technikai 
felkészülést, majd a rendőrség állo-
mányába való emberi és szakmai beil-
leszkedést. Büszkén jelentette ki, hogy 
2008. január elsején minden szempont-
ból felkészült állomány integrálódott a 
rendőrség szervezetébe.

Az emléktáblát Farkas József dan-
dártábornok, Molnár László ezredes és 
Janovics János ezredes leplezték le. 

Ez a szöveg olvasható az emléktáblán: 
„Ebben az épületegyüttesben műkö-
dött 1946–2007. évek között az önálló 
Magyar Határőrség Nyírbátori Határőr 
Kerület Parancsnoksága (Igazgatósá-
ga). A határőr elődök tiszteletének kife-
jezéseként, hagyományaik ápolásának 
elkötelezett szándékával készíttette a 
Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdí-
jasai Egyesület tagsága.” A frissen fel-
avatott emléktáblát a nyírbátori határőr 
nyugdíjas egyesület delegációja koszo-
rúzta meg. Az ünnepség a számunkra 
kedves határőr himnusszal ért véget.

Máté Antal polgármester ebéd előtti 
pohárköszöntőjében hálával emlékezett 
a Nyírbátorban szolgáló határőrökre, 
akik jelenlétükkel biztonságérzetet 
kölcsönöztek a város lakosságának. 
Kezdeményezte, hogy a város főterén 
felszabaduló épületben létesüljön egy 
határőr múzeum. Ennek realizálására 
alá is írták az együttműködési meg-
állapodást Janovics János egyesületi 
elnökkel.

VINCZE ISTVÁN

Elhunyt dr. Mórocz Lajos 
nyugállományú vezérezredes

Életének 87. évében elhunyt dr. Mórocz 
Lajos nyugállományú vezérezredes, aki ka-
tonai pályafutását honvéd rendfokozatban, 
sorkatonaként kezdte 1948 tavaszán. 42 
évnyi szolgálati ideje alatt a ranglétra fokain 
előrehaladva végig katona-szakmai, pa-
rancsnoki beosztásokban látta el feladatait. 
1990 májusában a Honvédelmi Minisztérium 
államtitkáraként, mint kiképzési főcsoportfőnök vonult nyugállományba. 
Dr. Mórocz Lajos a hadtudományok kandidátusa volt.

Mély 
megrendüléssel 
tudatjuk, hogy 2018. 
január 11-én elhunyt
JOBBÁGY ANTAL 
nyugállományú ezredes,
a BEOSZ 
Közép-dunántúli régió 
első vezetője,
a BEOSZ elnökségének 
volt tagja,a KDR tiszteletbeli vezetője. 
EMLÉKE BENNÜNK ÖRÖKKÉ ÉL!

Emléktábla a 10 éve megszűnt határőrségnek

telességtudóan végzik a feladatukat, 
nem hátrálnak meg a megpróbálta-
tások során, bajtársaikhoz – szűkebb 
és tágabb pátriáikhoz, családjukhoz, 
nemzetükhöz – hűen és a társadalom 
tagjaiban bizalmat ébresztve teljesítik 
szolgálatukat” – hangsúlyozta a távozó 
parancsnok.. 

Korom Ferenc vezérőrnagy, a pa-

rancsnokság új vezetője azt ígérte, min-
den tőle telhetőt megtesz azért, hogy az 
MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
rendszere jól kiszolgálja a Magyar Hon-
védséget és a hazát. Hozzátette, hogy 
munkavégzését a nemzeti érdekek kép-
viselete – ami minden katona számára a 
legfontosabb direktíva – fogja jellemez-
ni. „Szeretném aláhúzni, hogy kizárólag 

a csapatmunka lehet eredményes nap-
jainkban, hiszen a rambók kora lejárt, 
teljesen új kihívásokkal szembesülünk 
nap mint nap” – mondta, hozzátéve, 
hogy például a hibrid hadviselés külön-
böző szegmenseire is csak a „kollektív 
bölcsesség” adhat válaszokat. 

FOTÓ: DÉVÉNYI VERONIKA

HONVEDELEM.HU

A Magyar Honvédség halottjai
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A BEOSZ elnökség munkájában már a régiók kiépítésének 
kezdete óta részt veszek. 2002-ben, a közigazgatási rendszert 
követve a BEOSZ is hét régiós rendszert alakított ki, ekkor jött 
létre a Nyugat-dunántúli Régió is, melynek az egyesületi elnökök 
javaslata és szavazata alapján a vezetője vagyok. A régióba 
Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye tartozik. A központ 
létrehozásánál az elnökség sok mindent fi gyelembe vett. Többek 
között az egyesületek egymástól való távolságát, élő alakulat, 
működő helyőrségi művelődési központ, megyei hadkiegészítő 
központ jelenlétét stb. Akkor még Szombathelyen mindezek 
működtek. A régiós szerveződést az egyesületek elfogadták, sőt 
támogatták. A régióban a már meglévő BEOSZ-tagegyesületek 
mellé, megkezdtük a többi honvédségi egyesület beszervezé-
sét a közösségbe, hogy a meglévő egyesületeket minél jobban 
összefoghassuk a hatékonyabb érdekképviseleti tevékenység 
érdekében. 2002-ben a Határőr Nyugdíjasok Soproni Egyesülete 
csatlakozott elsőként a BEOSZ -hoz, 2003-ban pedig a Fegy-
veres Erők és Testületek Nyugállományú Klubja (Győr) lépett a 
tagok sorába. A BEOSZ nyitott a társadalom szélesebb rétegei 
felé, amit az alapszabályzatban is rögzített. Ennek egyik fő oka a 
honvédség folyamatos át- és leszervezése volt. A régió számára 
is igen nagy veszteség volt, hogy a szombathelyi laktanyát 2004-
ben bezárták. A Helyőrségi Művelődési Otthon még egy évig 
működött, majd 2006 januárjában a HM átadta a városnak. Az 
ide bejegyzett egyesületek többek között a BEOSZ érdekvédő 
tevékenységének is köszönhették, hogy a város részéről to-
vábbra is biztosítani kellett számukra a működési feltételeket. Az 
egész országban ekkoriban ezért folyt a harc, hogy a megszűnő 
HEMO-k után az egyesületek működni tudjanak. A régióban vol-
tak olyan egyesületek, amelyek a további működőképességüket 
ennek köszönhették. 

A bővülés időszaka

A régió létszámának bővülésében nagy szerepet játszott a ha-
tárőrség megszüntetése, felszámolása. A határőrök keresték 
az érdek-képviseleti szervüket. Kezdetben ezt a BEOSZ-ban 
találták meg. A BEOSZ harcolt a Belügyminisztériumnál, hogy 
az addig elért és megszerzett jogaikat megtarthassák. A régió 
szervezettsége elérte a 15 egyesületet. Az összetétel így alakult: 
öt honvéd, öt határőr, egy rendőr, három polgárőr és egy hagyo-
mányőrző egyesület. A későbbiekben azonban kilépési hullám 
kezdődött meg, amelyek okait vizsgálva, több tényezőt is lehet 
találni. Egyik az volt, hogy – ami talán érthető is –, hogy a határ-
őröknek, a belügynél rendeződtek az érdek-képviseleti viszonyai. 
A másik indok (azonban ezt nem tudtam és tudom megérteni) 
a tagdíj összege volt, amit egyesek soknak találtak. Amikor a 
közgyűlések elfogadták, akkor senki sem sokallta, sőt azóta is  
a határozat szerint a mindenkori minimálnyugdíj 1%-a a tagdíj. 
Kezdetben a befi zetett összeget visszautalták az egyesületek 
részére, mert akkor még más volt a BEOSZ anyagi támogatott-
sága a HM részéről. Jelenleg is a teljes befi zetett tagdíj összegét 
és a HM-támogatást az egyesületek érdekében használják fel. 
A vélemények kialakulásában nagy szerepet játszott a HOKOSZ 
támogatási rendszere. Az egyesületeink többnyire más szer-
vezetnek is a tagjai, oda is fi zetnek tagdíjat. De fel lehet tenni 
a kérdést, hogy melyik szervezettől kapnak vissza bármilyen 

anyagi támogatást a BEOSZ-on kívül? Az érdekképviseletről már 
nem is beszélve, mert a mi érdekeinket a civil egyesületek sehol 
sem képviselik és nem is tudják képviselni. A BEOSZ-ból történő 
kilépések 2013-ban fejeződtek be. 

Jelenleg négy honvéd, két határőr, két polgárőr és egy hagyo-
mányőrző egyesület van a régióban. A régió létszáma 713 fő. 

Csökkenő érdeklődés és támogatás

A Megyei Hadkiegészítő Parancsnokságok fokozatos átszerve-
zés során egyre nagyobb feladat hárult a régió tagszervezetei-
re. A hagyományőrzés, pályára irányítás, katona suli program, 
hadisírfeltárás és -gondozás, beteglátogatás területeken a felké-
rések száma, az egyesületek megszólítása nőtt, a honvédségi 
oldalról a támogatások fokozatosan csökkentek. Hangsúlyoz-
nunk kell azonban, hogy szívesen végezzük ezt a munkát, és 
nem csak a felkérések miatt. A segítségnyújtás a vérünkben, a 
lelkünkben van. Az egyesületek megszűnt csapatoknak emlék-
táblákat állíttatnak, emlékhelyeket hoznak létre. A város veze-
tőivel, különböző civil szervezetekkel, nyugdíjasszövetségekkel 
mindenhol nagyon jó az együttműködés. A helyi önkormányzattal 
kiemelkedő az együttműködés a zalaegerszegi és a soproni 
egyesületeknél. 

A kőszegi városi rendezvények az ottani egyesület nélkül már 
szinte elképzelhetetlenek. A régióban a határőr hagyományok 
ápolása kiemelkedő. Meg kell említenem Takács Imre ny. hőr. 
alezredest, mert nagyon sok határőr emlékhelyet hozott létre és 
gondoz a mai napig, nem kevés saját anyagi hozzájárulással. 
Sopronban és Szombathelyen határőr kopjafák állításával őrzik 
a határőr hagyományokat. A Kismegyeri Napóleon Hagyomány-
őrző Egyesület például egyedüli őrzője és felelevenítője a győri 
csata emlékhelyének. 

A polgárőr egyesületek pályára irányító tevékenységet, világ-
háborús emlékhelyek felújítását is végzik. Csepreg már négy al-
kalommal rendezett nemzetközi kispuskalőversenyt. A fegyveres 
egyesületeknek a városok emlékzászlókat adományoztak. (Nem 
mindenki tartott rá igényt, de van olyan egyesület, amelyiknek 
még megyezászlója is van). Az önkormányzatok elismerését 
fejezi ki, hogy 2016-ban a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület az Év 
civil szervezete elismerésben részesült. 

Nemzetközi kapcsolatok

A régió megalakítása előtt már volt kapcsolatunk az Osztrák 
Bajtársi Szövetséggel (ÖKB). A BEOSZ és az ÖKB együttmű-
ködési megállapodást kötöttek. A burgenlandi tartomány és a 
Nyugat-dunántúli Régió 2002-ben kötötte meg az együttmű-

Bemutatkozik a Nyugat-Dunántúli Régió
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ködését. Horváth Zsolt t. őrnagyot és engem beválasztottak 
a tartományi elnökségbe, mint nemzetközi kapcsolattartókat. 
A régióban és a tartományban levő egyesületeknek felajánlották, 
hogy egymás között, a kölcsönösség jegyében köthetnek szer-
ződéseket. Zalaegerszeg 2004-ben Güssinggel, a Győri Honvéd 
szintén 2004-ben a dél-bécsi szervezettel kötött együttműködést. 
A későbbiek során Sopron Nezsider, Radetzky Feldmarschall 
raidingi egyesületeivel, Kőszeg a wörtherbergi, Szombathely a 
wolffalui egyesülettel vette fel a kapcsolatot. Ezek a kapcsolatok 

több helyen kiemelkedően működnek. A tartományi kapcsolat 
együttműködés alapján a güssingi Montecuccoli-laktanyával is jó 
az együttműködésünk. Évente a kiemelt rendezvényeikre meghí-
vást kapunk. A lőterükön többször tartottunk közösen lőversenyt. 
Egyesületi és régiós szinten egyeztetjük a programjainkat, melye-
ken kölcsönösen részt veszünk. Az egyesületek a BEOSZ-t és a 
magyar katonai hagyományainkat képviselik. 

A szlovén kapcsolatunkról

A szlovén veterán katonákkal folyamatos volt a kapcsolatunk. 
Részükről a kapcsolattartást nagyon lényegesnek tartották. 
A két szervezet között baráti kapcsolat alakult ki. Évente minden 
kiemelt rendezvényükre meghívnak bennünket. 2009-ben vettünk 
részt először Koperban a szlovén katonák által rendezett nem-
zetközi katonai többtusaversenyen. Magyarországról még egy 
csapat volt, akik az aktív állományt képviselték. Nagyon komoly, 
embert próbáló verseny volt. Az aktív állományt négy helyezéssel 
megelőzve a 6. helyen végeztünk. A következő két évben szintén 
eleget tettünk a meghívásnak, de az anyagiak miatt a további-
akat már kihagytuk. Egyesületi szinten a Vasi Honvéd Bajtársi 
Egyesületnek van kapcsolata. Találkozásaink alkalmával a szlo-
vén veterán rendőrökkel is baráti kapcsolat alakult ki. Szintén 
kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein. 

LÁSZLÓ ATTILA 
RÉGIÓVEZETŐ

Platón írta egykor: „Ne becsüljük le a 
múltat, hanem tekintsünk rá úgy, mint 
a jelen gyökerére.  A jelent pedig lássuk 
olyan erős törzsnek, amely fenntartja a 
jövő lombozatát.” A nyugállományúak 
múltban végzett, elhivatott munkája hon-
védségünk gyökerét jelenti, jelenbéli oda-
adó tevékenységük pedig része annak 
az „erős törzsnek”, amely fenntartja 
a jövőt, irányt mutatva az utánunk jövő 
katonagenerációnak. A fentiek alapján 
a honvédségnek a nyugállományúakra 
mint lehetőségre kell tekintenie. Egy le-
hetőségre abban a tekintetben, hogy a 
szociális és egészségügyi ellátórendszer-
nek köszönhetően a népesség napjaink-
ban tovább él, minek következménye, 
hogy jobb fi zikai és mentális állapotnak 
örvendhet. A nyugállományúak a felhal-
mozott tudást és tapasztalatot át tudják 
adni a fi atalabb generációnak, amivel 
hasznos közreműködői a társadalom-
nak. Meggyőződésünk, hogy az aktív kor 
elmúltával sem múlik el nyomtalanul a 
katonai kötődés, ezért célunk az „aktív 
időskor” megbecsülése és támogatása. A 
HM a létrehozott idősügyi politikát folytat-
va, a változásokat és a legjobb megoldá-

sokat fi gyelembe véve továbbra is szem 
előtt tartja a nyugállományúak érdekeit. 
A Magyar Honvédség Idősügyi Stratégiá-
ja a 2017. év végéig szólt. Számba véve 
az MH idősüggyel kapcsolatos törekvé-
seit és célkitűzéseit, a 2017. év folyamán 
a HM Humánpolitikai Főosztály a HVK 
Személyzeti Csoportfőnökség közre-

működésével kidolgozta az MH követ-
kező évekre szóló Idősügyi Stratégiáját. 
A stratégiaalkotás folyamatába bevonták 
a HM Idősügyi Munkacsoport tagjait is. 
A stratégiatervezet nagy hangsúlyt he-
lyez a készségek megtartására, a mi-
nőségi élet támogatására. Ezt a nézetet 
szeretné érvényre juttatni a hasznosan, 
jó hangulatban eltöltött szabadidős tevé-
kenységek szervezésére, az egészséges 
életmód megőrzésére tett javaslatokkal. 
A honvédség továbbra is igyekszik lehe-
tőséget biztosítani a nyugállományúak-
nak a gyógyító és rekreációs intézmé-
nyekben történő pihenésre. Továbbra 
is elengedhetetlen feladata a rászoruló 
nyugállományúak szociális támogatása, 
valamint a méltóságteljes végső búcsú 
lehetőségének megteremtése. Ezen fel-
adatok megvalósításában kiemelt fon-
tossággal bírnak a nyugállományúakat 
tömörítő szervezetek, melyek az össze-
kötő hidat alkotják a Magyar Honvédség 
vezetésével és a honvédelmi tárcával.

SZABÓ JÓZSEF  EZREDES

HVK SZEMÉLYZETI CSOPORTFŐNÖKSÉG 
HUMÁNSZOLGÁLATI OSZTÁLY VEZETŐJE

Megújul az MH Idősügyi Stratégiája
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Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány 
a 2017. évi segélyezésekről
Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány ré-
szére a Honvédelmi Minisztérium 2017. 
évre segélyezésre 33 000 000 Ft céltá-
mogatást biztosított. A honvédelmi mi-
niszter által felhasználásra engedélyezett 
2016. évi céltámogatás maradványából 
segélyezésre volt fordítható 18 502 850 
Ft. Az adó 1%-a és a HVK Személyze-
ti Csoportfőnökség állománya által egy 
beteg gyermek gyógyulásához szüksé-
ges feltételek megteremtéséhez felaján-
lott összeg 495 597 Ft volt.  2017. évben 
tehát segélyezési feladatokra 51 998 447 
Ft állt rendelkezésre.   

A Közalapítvány Kuratóriuma és Tit-
kársága a HVK Személyzeti Csoportfő-
nökséggel, az MH Katonai Igazgatási és 
Központi Nyilvántartó Parancsnoksággal 
(a továbbiakban MH KIKNYP) és annak 
alárendeltjeivel, a katonai szervezetek 
humán szolgálataival, a Közalapítvány 
közhasznú önkénteseivel valamint a 
személyi állomány és az MH gondos-
kodási körébe tartozók érdekképviseleti 
szervezeteivel együttműködve végezte 
munkáját.  

Az év során a Magyar Honvédség szo-
ciális gondoskodási körébe tartozók se-
gélyezésére biztosított 35 579 800 Ft-ból 
28 181 250 Ft lett felhasználva.  

A tárgyévben a Közalapítványhoz az 
MH KIKNYP alárendeltjein keresztül 696, 
illetve közvetlenül, vagy a nyugdíjas-
szervezeteken keresztül 74, összesen 
770 kérelem érkezett. A benyújtott se-
gélykérelmekből a Kuratórium 675-öt 

(648 fő) fogadott el, míg 95-öt elutasított, 
mert a kérelmezők szociális helyzete az 
anyagi támogatást nem indokolta, illetve 
nem tartoztak a segélyezhetők körébe. A 
Kuratórium által meghatározott egy főre 
eső jövedelem tekintetében 675 kére-
lemre kifi zetett szociális segély 12,9%-át 
50 000 Ft alatti, 20,2%-át 50–70 000 Ft 
közötti, 34,3%-át 70–90 000 Ft közötti, 
32,6%-át 90 000 Ft fölötti jövedelemsáv-
ba tartozók kapták. Az egy főre eső nettó 
segély összege 43 480 Ft volt. 

A segélyben részesültek a kedvezőtlen 
helyzetben lévő idős, beteg, anyagi gon-
dokkal küzdő nyugállományú és szolgálati 
járandóságos katonák, honvédségi nyug-
díjas közalkalmazottak, az egyedül élők, 
illetve egy nyugdíjból élő házaspárok, 
valamint az özvegyek, árvák. A segélye-
zettek körében vannak olyan személyek, 
akik jelentős adósságok miatt továbbra 
is mindennapos megélhetési gondokkal 
küzdenek.   

Ha kisebb mértékben is, továbbra is 
tapasztalható az adósság miatti lakásel-
vesztés. Néhány esetben a nagyon idős  
korúaknál jelentkezik az elesettség, az ön-
álló életvitelre való alkalmatlanság miatti 
idősotthoni elhelyezés szükségessége, 
illetve a növekvő térítési díjak miatt a tar-
tós lakhatás elvesztésétől való félelem. 
Többen várnak anyagi segítséget a téli 
tüzelő beszerzéséhez. Természetesen 
ezeket a problémákat a Közalapítvány 
által nyújtott szociális segély megoldani 
nem, csak átmenetileg tudja kezelni, mivel 

az igények a rendelkezésre álló pénzügyi 
lehetőségeket meghaladják. 

Szociális segélyezésre rendelkezésre 
álló keret több, az MH szociális gondos-
kodási körébe tartozó rászorult anyagi 
támogatását tenné lehetővé. Az érdek-
védelem területén tevékenykedők lelki-
ismeretes munkája ellenére a nyugdíjas 
szervezeteken, egyesületeken kívül lévők 
kevés információval rendelkeznek szociá-
lis gondjaik kezelését elősegítő lehetősé-
gekről, nem tudják igénybe venni a Köz-
alapítvány nyújtotta támogatást. Az MH 
szociális gondoskodási körébe tartozók-
nak csak megközelítően 34%-a tartozik a 
nyugdíjasszervezetekhez, -egyesületek-
hez. A szervezeteken kívüliekről való fo-
kozottabb gondoskodás érdekében szük-
séges lenne, ha a nyugdíjasszervezetek 
az MH KIKNYP alárendelt szervezetekkel 
együttműködve segítséget nyújtanának a 
szervezeten kívüliek részére ahhoz, hogy 
a körükben a szociálisan rászorulók gond-
jait enyhíteni lehessen. 

A szociális segély igénylésével kap-
csolatos tájékoztató a Közalapítvány 
honlapján (www.hka.hu) olvasható, a 
segélykérő lapok onnan letölthetők. Az 
érdeklődő szóbeli információt a 06-1-474-
1594 telefonszámon kérhet.  

 Kérjük támogassa adója 1%-al a Köz-
alapítvány munkáját. 

Adószám: 19637482-1-41 

Támogatását előre is köszönjük. 
Közalapítvány Kuratóriuma 

A korábbi évekhez hasonlóan az MH Szociálpolitikai Közalapít-
vány megküldte részünkre a 2017. évre vonatkozó és ezen belül 
kiemelten a gondoskodási kört érintő összesített tájékoztatóját. 
A Kuratórium munkájában meghívottként rendszeresen részt 
veszek, ami nemcsak szakmai kérdések megvitatását jelenti, 
de az üléseken véleményalkotásra is ad alkalmat. Az itt szerzett 
tapasztalatok alapján az összesített adatokhoz kiegészítésként 
csupán néhány gondolatot szeretnék hozzáfűzni. 

A számadatokból az látható, hogy az Alapítvány részére a 
szolgáltatási szabályzatban meghatározott teljes kör részére 
biztosított segélyezési keretösszegnek közel 70 %-a volt az, ami 
a gondoskodási körbe tartozók részére kiosztható volt. 

A másik beszédes szám, hogy az elmúlt évben a beérkezett 
770 kérelemből 675 esetben történt pozitív elbírálás és – ami 
ugyancsak nagyon fontos – az összeg nagyon gyakran megha-
ladta az alaphelyzetben adható 38 650 forintot. A segélyezettek 
közül egyre több azoknak a száma, ahol az egy főre eső jövede-
lem meghaladta a 90 ezer forintot, ami számomra azt is jelenti, 
hogy a kérelmek elbírálásánál a döntéshozók minden esetben 
nagy odafi gyeléssel vizsgálták a kérelmek hátterét és csupán a 
jövedelemhatár nem lehetett akadálya a segítségnyújtásnak. Az 
persze évek óta felvetődő kérdés, hogy a gondoskodási körbe 
tartozók csupán 2%-a az, aki élt a lehetőséggel. Természetesen 
ezzel nem azt akarom mondani, hogy az érintetti kör minden 

Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány tájékoztatójához 
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tagja segélyre szoruló lenne, de a gondoskodási körbe tartozók 
teljes körének korösszetételét és bizonyos időszakok megállapí-
tási szabályainak torzulását is ismerve, akár 20% is lehet azok-
nak az aránya, akik a jövedelemhatár alatt vagy azt csak nagyon 
kis mértékben meghaladó megélhetési összeggel rendelkeznek. 

Ezzel elérkeztünk egy újabb fontos kérdéshez, a felhasznált 
összeg mértékéhez. Természetesen az alapítványnak nem lehet 
célja a kassza teljes kiürítése, de évek óta felvetődő kérdés az 
év végi maradvány. Az alapítvány részéről folyamatos a kérés 
a szervezetek felé, hogy legyenek bátrabbak és tájékoztatás-

sal, odafi gyeléssel adjanak segítséget azoknak, akik – gyakran 
indokolatlan – szemérmességből nem élnek a lehetőséggel. Az 
eredmény természetesen nemcsak a szervezetek tagjain múlik, 
mert ahhoz nagyon fontos a szakmai szervezetek munkája, a 
kölcsönös együttműködés, a meglévő kapcsolatok fejlesztése és 
a szoros és folyamatos közös munka. 

Végezetül egy gyakorlati tanács: a segélyezéshez szükséges 
aktuális nyomtatványok beszerezhetők a MH KIKNYP helyi irodá-
iban és folyamatosan letölthetők a www.hka.hu honlapról. 

SZTANÓ ZSUZSANNA NY. ŐRGY. 

Szervezetünk, a Jász–Nagykun Szolnok megyei Nyugdíjas Rend-
őrök Egyesülete évek óta azt szorgalmazza, hogy minden rendőrka-
pitányság illetve a megyei rendőr-főkapitányságok tegyék lehetővé 
a nyugdíjas bajtársak találkozását. Egyesületi tagjaink a többi nyug-
díjas kolléga igényét is tolmácsolva, mindig ébren tartották ezt az 
ügyet. Megyénkben 2013-tól kezdett kialakulni a találkozók kultúrája, 
az információink szerint azóta több helyen is sor került már nyugdíjas-
összejövetelekre. Nagy készülődés és várakozás előzte meg a talál-
kozót, hiszen az előkészület is sok kérdést vetett fel. Az elérhetőség 
problémái – és vajon eljönnek-e a meghívottak? Több esetben az 
aggodalom és a nehézségek be is igazolódtak, amit menet közben 
kellett kezelni. A rendezvény napjára szép lassan minden a helyére 
került. Az érdeklődés igazolta a szervezők azon várakozását, hogy az 
idősebb korosztály aktivitása, érdeklődése nem szűnt meg a nyugállo-
mányba vonulással a volt szolgálati hely iránt. 

Dr. Urbán Zoltán rendőr dandártábornok, főkapitány távolléte okán, 
a bűnügyi igazgató és a kapitányság vezető munkatársai személyes 
jelenlétükkel tisztelték meg a rendezvényt. A köszöntés után a ve-
zetők bemutatkozása és tájékoztató következett, mely fehér asztal 
mellett, egy fi nom ebéd elfogyasztása közben is folytatódott. A kötet-
len beszélgetés során a régi emlékek, munkasikerek, a családi élet 
eseményei is szóba kerültek.

Az arcokat látva úgy érzem, jó döntés volt a nyugdíjas-találkozó 
megszervezése.

Köszönjük a szakmai vezetés támogató hozzáállását és a segítők 
jó szándékú munkáját.

Remélem, lesz folytatás.                                                                    
KOVÁCS   KÁROLY

EGYESÜLETI ELNÖK

Nyugdíjas rendőrök Szolnokon

Deli József ny. ezredes, a Bajtársi Hírlevél 2017/3. 
számában „Jövőbe tekintés” címmel az egyesületek 
jövőjét, utánpótlási lehetőségeit vázolta fel. A jövő le-
hetséges utánpótlása során számba vette a tényleges 
szolgálatot teljesítőket, a járandóságos katonákat, a 
még egyesületen kívüli nyugállományú bajtársakat, 
a katonaözvegyeket, a BM állományba tartozókat, 
a helyőrségben élő volt sorkatonákat. Írásában arra 
ösztönöz, hogy keressük, építsük együtt a jövőt, ne 
hagyjuk kiüresedni, megszűnni az egyesületeket. Ez 
az írás késztette reagálásra Kiskunfélegyháza polgár-
mesterét, melyet az alábbiakban teszünk közzé:

Reagált a 
polgármester 
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A XX. század utolsó évtizede izgalmas, 
szokatlanul felforrósodott várakozás-
sal teli légkörben kezdődött. Mindenki 
azokat a változásokat élte át, amelyek 
következtében az ország demokratikus 
berendezkedése gyökeresen megvál-
tozott. Még csak ízlelgettük az új de-
mokrácia megnyíló kapuit, a szabadság 
is még csak a kopogtatóig jutott. Aktív 
katonaként bizakodó voltam, tudtam és 
éreztem, hogy Magyarország, és ezzel 
együtt szűkebb környezetem sorsa is a 
következő napokban, hónapokban dől el 
szinte végérvényesen. 

E helyzetben, hivatásos tisztként 
nem is fi gyeltem oda, hogy a demok-
rácia egyik fontos pillanataként a hon-
védséget körülvevő közvetlen közeg-
ben is jelentős változások érlelődnek. 
A demokrácia igénye és igenlése nem 
kerülhette el a honvédelem ügyéhez 
szorosan kapcsolódó szervezeteket 
sem. Az egyesülési törvény lehetőséget 
teremtett arra, hogy ezen szervezetek 
egy közös szövetséget hozzanak létre, 
és ennek eredményeként 18 szervezet 
1990. február 27-én létrehozta, meg-
alakította a Bajtársi Egyesületek Orszá-
gos Szövetségét. Akkor erre a hírre, 37 
évesen nem kaptam fel a fejem, nem is 
tudtam mire vélni, hogy mi történt, de 
talán ez a Szövetség létéből is fakadt, 
hisz akkor számomra még távoli volt a 
nyugdíjas kor. Ma már természetesen 
másképp értékelem e történelminek is 
tűnő eseményt, a Szövetség azóta fel-
nőtt, bizonyított, és megkerülhetetlen 
tényező lett. 

Általában mindig kerek évszámoknál 
ünnepeljük kiemelten az évfordulókat, 
de úgy gondolom, hogy e 28. alkalom is 
lehetőséget teremt arra, hogy visszanéz-
zünk az elmúlt közel harminc évre, és a 
jelen lehetőségeit és a jövő feladatait is 
számba tudjuk venni.

Az elmúlt évtizedek és évek tapaszta-
lata bebizonyította, hogy az eredeti alap-
szabály célkitűzései ma is érvényesek, 
helytállóak, amely szerint: „a szövetség 
– a politikai pártoktól, mozgalmaktól, 
és egyéb csoportosulásoktól független 
társadalmi szervezet – támogatja a ha-
zafi ság eszményére épülő, a nemzet 
érdekeit szolgáló honvédelem ügyét, 
felvállalja a szövetségbe tömörült szerve-
zetek és azok tagjainak országos szintű 
érdekvédelmét, valamint a bajtársiasság 
és együvé tartozás tudatának erősítését”. 
Mindezt az önkéntesség, az egyenjo-
gúság, a demokratikus önkormányzat, 
a szolidaritás, a nyilvánosság, a cél ér-
dekében szervezett közös tevékenység 
alapelveinek fi gyelembe vételével végzi.

A Szövetség a 28 év alatt még négy 
alapszabályt dolgozott ki, fogadott el, 
és a változtatások oka – elsősorban – a 
megváltozott társadalmi és jogszabályi 
környezetre vezethető vissza. A cél azon-
ban mindig ugyanaz maradt: a honvéde-
lem ügyének szolgálata, a katonai ha-
gyományok ápolása, az érdekek védelme 
és képviselete, az idősek támogatása, a 
szociális gondoskodás kiteljesítése, és e 
felsorolás nem is lehet teljes. Hogy ezt 
milyen színvonalon teljesítette a Szövet-
ség, ezt szerettük volna tavaly tavasszal 

megtudni, amikor „szembe akartunk 
nézni önmagunkkal” egy kérdőív alapú 
felmérés végrehajtásával. Reméltük, 
hogy sokan válaszolnak majd a kérdé-
seinkre! Nem kellett csalatkoznunk, hisz 
közel kétszázan fogtak tollat és töltötték 
ki a kérdőívet, és őszintén, kritikusan fo-
galmazták meg álláspontjukat. 

A felmérés eredményének részletes 
ismertetése a Szövetség ez évi küldött-
gyűlésén kerül napirendre, majd a Bajtársi 
Hírlevélben is közreadjuk, de a válaszok 
és az eddigi elemzések már most meg-
mutatják, hogy az elmúlt 28 évben a 
Szövetség tagsága mely területekkel volt 
megelégedve, és mely területeken vár 
változást és előrelépést. Talán a legfon-
tosabb az az egyre tudatosuló tanulság, 
hogy a Szövetség erejét nem a tizenhat 
fős elnökség, hanem az a közel tízezer 
egyesületi tag, az a több, mint száz tag-
szervezet és egyesület, és négy tagszö-
vetség jelenti, akik nélkül soha nem lehe-
tett, és nem lehet teljesíteni a rövidebb és 
hosszabb távú céljainkat. A célkitűzések 
csak a Szövetség teljes tagsága egységes 
akarata által valósulhatnak meg. 

Nemrég megkérdezték tőlem, hogy 
indokoljam már meg, miért érdemes egy 
szervezetnek a Szövetséghez csatlakoz-
nia. Jó lett volna, ha gondolkodás nél-
kül rávághatom, hogy „ha csatlakoztok, 
egyből ennyi és ennyi összeggel nőhet a 
pénzügyi támogatásotok!” Ezt azért sem 
tehettem meg, mert akkor nem lennék 
felelős vezető, aki élvezheti a tagság 
bizalmát. Hiszen a Szövetség anyagi 
helyzete ilyen válaszra nem ad lehető-
séget. Ugyanakkor szentül vallom, hogy 
a Szövetséghez tartozás nem anyagiak 
kérdése, hanem a bajtársiasság, az ön-
kéntesség, a honvédelmi hagyományok 
ápolása iránti elkötelezettség, a honvé-
delem ügye melletti tenni akarás érzelmi 
kötődéséé. Talán rövidebben és egy-
szerűbben úgy fogalmazhatnám meg, 
hogy azonosak a gyökereink és azonos 
a közösségi tudatunk a haza iránti elkö-
telezettségben!

Az elmúlt 28 év során fontos ténye-
zővé váltunk. A közel három évtizedben 
kiemelt és korrekt partnerei lettünk a 
Honvédszakszervezetnek és a Hon-
védségi Dolgozók Szakszervezetének, 
folyamatosan hallatjuk hangunkat a 
Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum, és 
a HM Idősügyi Munkacsoport ülésein, 
véleményünk hallatszik a Szociálpoli-
tikai Közalapítvány rendezvényein is. 
Munkánk egyik fontos alapelve, hogy 
tevékenységünket politikától függetlenül 

Évforduló
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1990. február 27-én alakult meg a 
Bajtársi Egyesületek Országos Szövet-
sége. A BEOSZ számomra egész biz-
tosan az a közösség, ahol a legtöbbet 
tanultam: megfi gyelni, vitázni, érvelni, 
uralkodni érzelmeimen, újdonságokra 
jöttem rá, az ott, s érte végzett munka 
rendszerességre fi gyelmeztetett. Jutal-
mat is a közösségtől kaptam. A szerve-
zet kultúrája érdeklődővé tett, és „ébe-
ren” tartott. A BEOSZ volt számomra 
az az óriási lehetőség, ahol hasznosít-
hattam tudásomat, segített abban, hogy 
fejlődjön képességem a problémameg-
oldásban, a stratégia-taktika kidolgozá-
sában, a megoldások keresésében, s 
a többi emberrel – hatalommal! – való 
konfrontáció területén. Azt tapasztaltam, 
hogy ez a szellemi nyitottság, a tanulá-
si, tapasztalási vágy képezi a bajtársias-
ság és a közösségi kapcsolatok alapját 

is! A mások iránt tanúsított érdeklődés 
és őszinte fi gyelem a kölcsönös ragasz-
kodás elengedhetetlen feltétele! Tanul-
ság lehet ez minden tisztségviselőnek!

Nekem örömet okozott a BEOSZ-ért 
végzett munka, s ez igazán erős mo-
tivációt is jelentett. A társas „időtöltés-
nek” is számos lehetősége teremtődött 
meg, komoly, életre szóló barátságok 
alakultak ki. Ami nagyon hiányzott, az a 
„korosztályos keveredés”, ami a Szövet-
ségnek is új távlatokat nyújthatott volna.

A BEOSZ a társaságot kedvelő em-
berek közössége: ez a kellemesség 
az embereket az együttműködésre, a 
társas harmóniára ösztönzi. Én máig 
hálás vagyok a Szövetségnek azért, 
hogy fi gyelmes, szolgálat- és áldozat-
kész, barátságos emberekkel dolgoz-
hattam együtt. Olyanokkal, akik mindig 
készek voltak háttérbe, de legalábbis 

visszaszorítani személyes érdekeiket, 
akik meg akarták ismerni és érteni a 
másik véleményét, akik a kényes, vitás 
ügyeket távlatokban tudták kezelni, akik 
érzékenyek voltak a kisebb-nagyobb 
közösség problémáira. Olyan közösség-
ben élhettem, amelyben érdekelt ben-
nünket a benne levők élete: gondjaik 
éppúgy, mint örömeik. Időt szántunk 
másokra, értük áldozatokat is vállaltunk, 
és szenvedtünk a kapcsolatok hiánya-
kor. A közösségben történő munkálko-
dás örömet okozott, s ismétlésre csábí-
tott: megszoktuk ezt a munkát, s ez így 
volt jó. Ne is hagyjuk abba!

Tudom, hogy a BEOSZ elmúlt 28 éve 
nélkül az agyam olyan lenne, mint egy 
üres polcokkal félig rakott kamra.

Vigyázzuk, óvjuk ezt a Szövetsé-
get! És az a minimum, hogy születése 
napjára, s az elmúlt évekre tisztelettel 
gondolunk, és minden jót kívánunk tag-
jainak és tagszervezeteinek!

SIPOS GÉZA NY. EZREDES

 A BEOSZ TISZTELETBELI ELNÖKE

Szülinapra

végeztük és végezzük, és talán ezért is 
élveztük mindig a honvédelmi vezetés 
támogatását. Tevékenységünk támoga-
tása során a honvédség vezetőitől folya-
matos biztatást és segítséget kaptunk 
és kapunk, s helyi szinten ugyanez ér-
vényes a katonai szervezetek vezetőire, 
a toborzó és érdekvédelmi irodák mun-
katársaira, és – nem utolsósorban – az 
önkormányzatok, nemcsak szavakban, 
de sokszor anyagiakban is megjelenő 
támogatására. 

Tudjuk, hogy sok még a feladatunk, 
tudjuk, hogy soha nem lesz könnyebb 
a tevékenységünk, de a nyíltság, az 
őszinteség, a helyi problémákhoz nyúj-
tott segítség és támogatás megkeresése 
fontos összekovácsoló erő.

A jövő feladatait, közeli és távolabbi 
célkitűzéseit a tagszövetségekkel, tag-
egyesületekkel, tagszervezetekkel közö-
sen kell meghatároznunk a Szövetség 
legmagasabb döntéshozó fórumán, a 
küldöttgyűlésen. 

A feladatok végrehajtása pedig a min-
dennapok önzetlen munkáján keresztül 
valósulhat meg. 

Köszönet mindazoknak, akik ezt na-
ponta megteszik, nélkülük nem lenne 
Szövetség. És köszönet az elődöknek, 
az alapítóknak, személyeknek és szerve-
zeteknek, a múlt jelen lévő és sajnos már 
eltávozott mindennapi hőseinek, akik nél-
kül ma nem ünnepelhetnénk a Szövetség 
fennállásának 28. évfordulóját.

VILNER PÉTER NY. EZREDES
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A Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetsége Dél-alföldi Régió (BEOSZ DAR), 
közhasznú szövetség elnöksége, a szer-
vezet Szegedi Törvényszéken történt be-
jegyzését követően, jogi személyiséggé 
válásának, azaz megalakulásának 10. 
évfordulója alkalmából „10. Évfordulós 
Régió Bajtársi Találkozó” megnevezéssel 
rendezvényt tartott a BEOSZ és Szeged 
Megyei Jogú Város támogatásával, 140 
meghívott jelenlétével. A rendezvény 
egyben a BEOSZ DAR XXI. Régió és 
XV. Kistérségi Bajtársi Találkozója, vala-
mint a DAR tisztségviselők évzáró össze-
jövetele is volt.

A rendezvényen részt vettek a DAR 12 
településén – Békéscsaba, Csongrád, 
Jánoshalma, Kalocsa (kettő), Kecskemét, 
Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunha-
las, Orosháza, Szabadszállás, Szeged, 
Szentes (kettő) – működő 14 tagegye-
sület küldöttségei. Köztük Deli József és 
Sinyi Imre ny. ezredesek, a DAR tiszte-
letbeli elnökei, akik sokat munkálkodtak 
a DAR éltetése és jogi személyiséggé 
alakítása érdekében.

Meghívottként a honvédelmi szerve-
zetektől képviseltette magát a Honvé-
delmi Minisztérium, a Honvéd Vezérkar, 
a Magyar Honvédség Összhaderőnemi 
Parancsnokság, az MH 5. Bocskai István 
Lövészdandár, az MH 59. Szentgyör-
gyi Dezső Repülőbázis, az MH 37. II. 
Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, az MH 
Hadkiegészítő Felkészítő, és Kiképző 
Parancsnokság, valamint az MH Katonai 
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Pa-

rancsnokság. Személyesen megjelentek 
az MH 54. Veszprém Radar Ezred 1. Ge-
rincradar Mérőpont és  az MH KIKNYP 
2. Toborzó és Érdekvédelmi Központ 
parancsnoka, valamint az 1. és 2. Ka-
tonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda 
irodavezetője. 

A rendvédelmi szervezetektől kép-
viseltette magát a Csongrád Megyei 
Rendőrfőkapitányság, Szegedi Rendőr-
kapitányság és Katasztrófavédelem Pa-
rancsnoksága, a Szegedi  Fegyház és 
Börtön Büntetés-végrehajtási Intézmény 
Parancsnoksága, a Rendőr és Határőr 
Nyugdíjasok Országos Szövetsége. 

Számosan megjelentek a tagegyesü-
leteket befogadó településeken működő 
és az egyesületekkel kapcsolatot tartó 

rendvédelmi szervek (rendőrség, bün-
tetés-végrehajtás, polgárőrség) vezetői, 
képviselői, a tagegyesületeket befogadó 
települések többségéről a polgármeste-
rek illetve önkormányzati képviselők, és 
a tagegyesületeket kiemelkedően támo-
gató intézmények, vállalkozások vezetői, 
illetve képviselői.

A rendezvényen részt vettek a BEOSZ-
elnökség vezető képviselői, a Szegeden 
működő társszervezetek vezetői, képvi-
selői. 

A DAR külföldi társszerveit a Romániá-
ból érkezett Tartalékos és Nyugállomá-
nyú Tisztek Szövetségének delegációja 
képviselte. 

A rendezvényen közreműködtek: az 
MH 5. Bocskai István Lövészdandár 

Ki a jó? Ki a jó? A Dél-alföldi Régió!
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Nyugállományú katonákat köszöntött születésnapjuk alkal-
mából dr. Simicskó István honvédelmi miniszter az újbudai 
önkormányzat épületében. A tárcavezető a rendezvényen 
elmondta: olyan embereket köszöntenek, akik hűséget es-
küdtek Magyarországnak és életüket az ország megvédé-
sének szentelték. Katonaként vagy polgári alkalmazottként 
a Magyar Honvédséget szolgálták, ami elismerésre méltó. 
„Egyetlen eskü van, a katonai, amelyben azt fogadják meg, 
hogy akár az életüket is feláldozzák a hazáért és a magyar 
emberek védelméért” – mutatott rá, hozzátéve, hogy ezt a 
civileknek is tisztelniük kell. A beszéd után dr. Simicskó Ist-
ván oklevelet és ajándékcsomagot adott át Blaha Elemérné 
polgári alkalmazottnak, Szabóné Szemereczky Ilona, Streng 
Károly és Pelle József nyugállományú alezredeseknek. 

honvedelem.hu

 Nyugállományú katonák köszöntése

hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekara 
és díszelgői, valamint a házigazda 208. 
Szegedi Bajtársi Klub aktivistái.

Az érkezőket katonazene és kiállítás 
fogadta, majd megemlékező állomány-
gyűlés következett, ahol ismertették, 
bemutatták a valójában 40 éves múlttal 
rendelkező DAR történetét (lásd BEOSZ 
Hírlevél 2017/1. szám 14-15. oldal képek-
kel kiegészítve). 

A bajtársi találkozó kiemelkedő esemé-
nyeként Hazuga Károly ny. altábornagy, 
a BEOSZ elnöke csapatzászlót adott át 
a DAR részére. A zászló átvételét a DAR 
tagok „alkalmi kórusa” előadásában, a 
DAR önéltető jelmondatának „Ki a jó? Ki 
a jó? A Dél-alföldi Régió!” egyhangú ki-
nyilvánítása kísérte. 

A zászlóra elsőként a BEOSZ elnöke 
kötött szalagot, Hell Anikó (a Szegedi 
Bajtársi Klub tagja), DAR zászlóanya 
közreműködésével, majd a DAR-tag-
egyesületek is tisztelegtek a zászló előtt, 
amely a régió tagjainak összetartozását 
is jelképezi. A zászlószalagok felkötésé-
nek befejezése után a Magyar Takarodó 
hangjaival emlékeztek a jelenlévők a 
DAR elhunytjaira.

A DAR utóbbi tíz évében elismerésre 
méltó tevékenységet végzők emléklapo-
kat, okleveleket, emléktárgyakat, emlék-
plaketteket vehettek át, melyeket a HVK 
főnökének, az ÖHP parancsnokának, a 
KIKNYP parancsnokának képviselői, va-
lamint a BEOSZ és a DAR elnökei adtak 
át az arra érdemeseknek. Az állomány-
gyűlést Horváth Balázs ny. ezredes, a 
DAR egykori elnöke és a román küldött-

ség vezetője, Heredea Vasile Ionel ny. 
vezérőrnagy hozzászólásai zárták.

Az ünnepi műsor múltidézéssel kezdő-
dött. Bemutatták a „DAR– DAL 2014 és 
2017” című zenés-képes-feliratos össze-
állítást, amelynek szövegét Csepi László 
ny. őrnagy, a  Szegedi Bajtársi Klub el-
nöke és egyben a DAR alelnöke írta, a 
zenét és a képeket Várszegi Ferencné 
ny. bv. törzszászlós, a 214. Honvéd és 
Rendvédelmi Szervek Bajtársi Egyesüle-
tének elnöke, egyben a DAR elnökhelyet-
tese válogatta és rendezte, tette vetítésre 
alkalmassá. Az összeállításokban a DAR 
tisztségviselőinek, és a tagegyesületi 
elnököknek a tevékenységét jellemző, 
olykor iróniával fűszerezett tulajdonságai, 

szokásai voltak láthatóak, olvashatóak a 
nézőközönség hangos tetszésnyilvánítá-
sa kíséretében.

A találkozó jó hangulatú, együtt elfo-
gyasztott díszebéddel és szűnni nem akaró 
bajtársi beszélgetéssel zárult, ahol a DAR 
tagságának „alkalmi kórusa” ismételten 
emlékeztette a résztvevőket jelmondatára: 
„Ki a jó, ki a jó? A Dél-alföldi Régió!

Hogy ezt mindig elmondhatjuk, köszön-
hetjük a jól működő tagegyesületeink 
tagságának, vezetőiknek, az állami, ön-
kormányzati, vállalkozói, valamint szö-
vetségi támogatásoknak, amiért ezúton is 
köszönetünket fejezzük ki.

DR. KOVÁCS GYÖRGY NY. EZREDES 
 ELNÖK
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A második magyar hadsereg 1942–43-as 
harcainak ismertetése a szovjetunióbeli 
Don folyó partján főhajtás azon katoná-
ink előtt, akik kötelességük teljesítése 
közben estek el a távoli, jéghideg, havas 
tájakon. Az már más kérdés, hogy kik és 
miért tették kötelességükké ezt az egyen-
lőtlen harcot.

Hazánk politikai vezetése az első világ-
háború után elveszített területeink visz-
szaszerzésének reményében lépett szö-
vetségre a náci Németországgal, majd 
ugyanezen okból 1941. június 27-én a 
Wehrmacht csapatait segítve támadta 
meg a Szovjetuniót. Ám a német „villám-
háborús” stratégia kudarca arra ösztö-
nözte a német hadvezetést, hogy szövet-
ségeseitől, így hazánktól is hatékonyabb 
részvételt követeljen. 

Így került sor, az eredeti hadrendben 
nem szereplő, 2. magyar hadsereg fel-
állítására és kiküldésére, Jány Gusztáv 
vezérezredes parancsnoksága alatt. 
A 207 ezer fős hadsereg, a németek által 

megígért nehézfegyverek és műszaki 
felszerelés hiányával küszködve, 1942. 

április 17-én indult el Magyarországról. 
A kék hadművelet („Fall Blau”) keretében, 
Voronyezs felé kellett előre törniük a Don 
folyóig, hogy tartsák az arcvonalat, míg a 
német főerők a Kaukázus felé támadnak.

Hiányos felszereléssel

A 2. magyar hadsereg anyagi felszerelt-
sége, fegyverzete tekintetében az ország 
és hadsereg vezetői arra törekedtek, 
hogy a rendelkezésre álló hadianyagból 
a legjobbat kapják meg, ám az ország 
szűkös anyagi lehetőségeinek és a törté-
nelmi előzményeknek megfelelően, ez a 
„legjobb” így is elmaradt a korabeli nem-
zetközi színvonaltól. 

A katonai vezetés tisztában volt a fel-
szerelés problémáival, azonban mindenki 
gyors német győzelemre, könnyű had-
járatra számított, illetve a szövetséges 

75 éve történt

Emlékezés a doni katasztrófa áldozataira
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német hadvezetés ígéretet tett arra, 
hogy szükség esetén a hadsereget el-
látja a hiányzó korszerű fegyverzettel. 
Ám szállítási problémák miatt, a néme-
tek saját csapataik ellátását sem tudták 
kielégítően megoldani, így a szövetsé-
gesek támogatása megoldatlan maradt. 

Sajnálatos tény az is, hogy a magyar 
hadvezetés amennyire támogatta a 
hadsereg „lehető legjobb” felszerelését 
a kivonulás előtt, annyira megfeled-

kezett a hadsereg további ellátásáról 
az 1942-es év második felében. Az 
elhasználódott, nem megfelelő fel-
szerelést nem pótolták, téli ruha nem 
érkezett megfelelő mennyiségben. 
A magyar hadvezetés minden ellátá-
si probléma megoldását a németektől 
várta. Az orosz tél beköszöntével a hi-
ányosságok egyre súlyosabb problémá-
kat okoztak. A téli felszerelés hiányos-
ságai miatt sok volt a fagysérült. 

Történelmünk drámája

A Sztálingrád elleni ostrom 1942. au-
gusztus 20-án kezdődött, és eleinte 
német sikereket hozott, azonban az 
ostrom 90. napján a szovjetek megkezd-
ték a Paulus tábornok vezette 6. német 
hadsereg bekerítését. 1943 január 12-én 
pedig megkezdődött a magyarokat is 
elérő Osztrogozsszk–Rosszos hadmű-
velet. A III. hadtest naplója -42 fokot 
rögzített. 

A doni katasztrófa történelmünk egyik 
legnagyobb drámája, melynek értékelé-
séhez fi gyelembe kell vennünk katoná-
ink hősiességét is. Tény, hogy a február 
8-ig tartó téli hadműveletek során a hiá-
nyos fegyverzettel, felszereléssel és téli 
ruházattal rendelkező magyar csapatok 
erőn felüli helytállása megakadályozta, 
hogy a szovjet hadsereg egy lénye-
gesen nagyobb méretű katlancsatába 
kényszerítse bele és semmisítse meg 
a Don menti arcvonalat védő magyar, 
német és olasz seregtesteket. 

Akkor és ott, olyan körülmények között 
rendkívüli hősiességnek számított, hogy 
a fagysérülésekkel küszködő, kimerült 
és rosszul felszerelt magyar katonák 
szembeszálltak a sokszoros túlerőben 
lévő szovjet csapatokkal. Nekik volt kö-
szönhető, hogy bajtársaik visszavonul-
hattak és hazajuthattak családjaikhoz. 
A doni katasztrófa a bajtársiasság szim-
bóluma is, ami azonban nem kendőzheti 
el az akkori politikacsinálók felelősségét.

SZABÓ JÓZSEF JÁNOS NY. ALEZREDES

TÖRTÉNÉSZ
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Ünnepi állománygyűlésen emlékeztek 
az MH Altiszti Akadémia katonái Görgei 
Artúr születésének 200. évfordulójára. 
A szentendrei laktanyában az ünnepség 
az alakulótéren található Görgei-szobor 
megkoszorúzásával zárult. „Nem volt én-
bennem semmi katonai zseni. Az csak 
mese, magyar legenda, mint annyi más. 
Rendet tartottam a katonáim között, ez 
az egész, és a fi ckók derekasan viselték 
magukat néhányszor. A többi lárifári…” 
− írta Görgei Artúr honvédtábornok, had-
ügyminiszter, az 1848–1849-es szabad-
ságharc legtehetségesebb hadvezére, 
a magyar hadtörténelem kiemelkedő 
alakja. A kétszáz esztendeje született 
Görgei Artúr tiszteletére rendezett meg-
emlékezésen dr. Szabó József János 
nyugállományú alezredes, hadtörténész 
beszélt az 1848–1849-es szabadságharc 
hőséről. „Görgei Artúr katona és tudós 
volt. Kétszáz évvel ezelőtt, ezen a napon 
látta meg a napvilágot a felvidéki Toporc 
községben. Bár tanítani akart, apja uta-

sítására mégis katonai pályára lépett, 
ugyanolyan komolyan véve a szolgálatot, 
mint a tanulást” − mondta az alezredes. 
Az ünnepségen az MH Altiszti Akadémia 
Zenekarának előadásában felcsendült a 
Görgei-induló is, Rixer Krisztián őrnagy 
vezényletével. Dr. Isaszegi János nyug-
állományú vezérőrnagy, a Zrínyi Kiadó 
vezetője a 2018 közepén megjelenő 
Görgei-kötetről beszélt. 

Az állománygyűlést követően Bozó 
Tibor dandártábornok, az MH Altisz-
ti Akadémia parancsnoka, valamint 
Bukovinszki Zsolt törzszászlós, az 
akadémia megbízott vezénylőzászlósa 
koszorút helyezett el a forradalom híres 
tábornokának szobránál. Az ünnepsé-
gen − mások mellett − részt vett Veres 
József alezredes, az MH Görgei Artúr 
Vegyivédelmi Információs Központ osz-
tályvezetője, Félegyházy András, Viseg-
rád polgármestere és Petricskó Zoltán, 
Szentendre város alpolgármestere. 

HONVEDELEM.HU

„Katona és tudós”

200 éve született Görgei Artúr

A hosszú évek óta kialakult hagyo-
mánynak megfelelően Budapest XIII. 
kerületében, első közös rendezvény-
ként, koszorúzási ünnepség kereté-
ben emlékeztek meg Gidófalvy Lajos 
posztumusz ezredesről, a kiváló 

katonáról és magyar hazafi ról, születé-
sének 107., halálának 73. évfordulóján. 
A nagyszámú résztvevő, Gidófalvy Lajos 
ezredes emlékének őrzői és ápolói a 
XIII. kerület róla elnevezett lakótelepén 
elhelyezett emléktáblánál rótták le ke-

Gidófalvy Lajosra emlékeztek
A
m
k
k
b
p
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A Zrinyi Miklós Honvéd Nyugdíjas Klub 
Szekszárd, alapszabályzatában rögzí-
tett feladatain kívül nagy gondot fordít 
a haderőreform során megszűnt Tolna 
megyei alakulatok és a helyőrségeikben 
szolgálatot teljesített katonák érdemei-
nek elismerésére. Ennek szellemében 
került sor a Paks helyőrségben szolgá-
latot teljesített katonák emléktáblájának 
elhelyezésére, a volt laktanya területén, 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. hathatós 
közreműködésével. A 164. Általános 
műszaki zászlóalj (MN2986) 1975. július 
1-én diszlokált Paksra, 15 éven át vett 
részt a Paksi Atomerőmű építésében, 
üzembe helyezésében, majd üzemelte-
tésében. A 15 év alatt több ezer fi atal töl-
tötte katonaidejét az építkezésen, többen 
közülük ma is megbecsült munkavállalói 
a PA Zrt.-nek. Napjainkban járt le a né-
gyes blokk harmincéves üzemideje, ezért 
elmondhatjuk, hogy a katonák munkája 
is hozzájárult az eddigi sikeres teljesít-

ményekhez.  Az alakulat tevékenysége 
során is több magas rangú társadalmi 
elismerésben részesült, többek között 
büszkén őrizte az 1979. szeptember 
29-én a Paksi Atomerőmű Vállalat részé-
ről adományozott csapatzászlót. 

Erőműépítő katonák

gyeletüket. Mint emlékezetes, Gidófalvy 
Lajos demokratikus gondolkodású, ma-
gyar hazafi ként lehetővé tette, hogy a 
Vilmos főhercegről elnevezett, XIII. ke-
rületi tüzérlaktanyában elhelyezett ala-
kulatánál katonaszökevények, szökött 
munkaszolgálatosok és más üldözöttek 
elbújhassanak a megszálló német kato-
naság és nyilas kiszolgálói elől. Az álta-

la szervezett, majd vezetett XIII. kerületi 
KISKA zászlóalj katonái megakadályoz-
ták több angyalföldi gyár leszerelését, 
katonái védték a megsemmisítéstől a 
Ferdinánd hidat, a Rákosrendező pá-
lyaudvart, az Aréna úti vasúti felüljárót. 
Ő és katonái látták el igazolványokkal 
a rászorulókat, élelmezték a csillagos 
és védett házak lakóit, fegyvert adtak 

az újpesti víztornyot megvédő újpesti 
partizánoknak. Kapcsolatban állt Raoul 
Wallenberggel is. A Margit híd védelmé-
ben való tevékenységekor látták utoljára 
holttestét. A Holokauszt Áldozatainak és 
Hőseinek Izraeli Emlékhatósága a Yad 
Vasem Intézet, „A világ igaza” kitünte-
tést adományozta részére.

ERDŐS LÁSZLÓ 



20

Egy martfűi utas, Csató Mihály – aki 29 
és fél évet szolgált a seregben –  lélek-
jelenlétének köszönhető, hogy nem tör-
tént komolyabb baleset annál a busznál, 
melynek sofőrje rosszul lett, járműve 
pedig irányítás nélkül haladt.

– Biztonsági őrként dolgozom Szolno-
kon, aznap éjszakára voltam beosztva 
– meséli a martfűi Csató Mihály. Mindig 
ugyanazzal a fél hatos busszal utazom, 
a legtöbb sofőrt névről ismerem már. 
Megörültem, amikor megláttam Jánost 
a volán mögött, nyár óta nem találkoz-
tunk. Kezet fogtunk, leültem a közelébe, 
hogy tudjunk váltani pár szót egymással. 
A busz menetrend szerint, pontosan ha-
ladt. Elhagyta Rákóczifalvát, sőt, már a 
szandaszőlősi repteret is, amikor… 

–Te, Misi, olyan rosszul érzem 
magam! – fordult felém János, én meg 
azonnal azt javasoltam, álljon meg, 
tegye ki a vészvillogót. De ő azt felel-
te, elgurul Tiszaligetig, ott majd félreáll. 
Pár másodperc múlva azonban a teste 
előrebukott. Gyorsan felugrottam, egyik 
kezemmel elkaptam a kormányt, a má-

sikkal fogtam Jani fejét. Közben a busz 
haladt, én meg kiabáltam, lassítson, 
álljon meg valahogy. Ekkor János feje 
balra bicsaklott, végleg elvesztette tu-
datát, teste balra húzta a kormányt, én 
meg jobbra csavartam, hogy ne menjünk 
át a szemben lévő sávba. Nem tudtam 
mit tenni, a Százlábú hídnál a buszt a 
szalagkorláthoz húztam, hátha az meg-
állítja. Sikerült, a jármű megállt. Idézi fel 
a történteket a férfi .

Mihály hátrakiáltott az utasoknak, 
hogy azonnal hívjanak mentőt, és ha 
valakinél van víz, az hozzon előre. Egy 
diáklánynál éppen volt egy palackkal, a 
hideg vizet a sofőr tarkójára öntögették, 
hátha magához tér. Közben a mentő-
szolgálat ügyeletese már a vonal végén 
várakozott, próbált tanácsokat adni, mit 
kell tennie Mihálynak. Csató Mihálynak 
köszönhető, hogy nem történt baleset.

– Idegességem egy idő után pánikba 
csapott át, igyekeztem lehiggadni. Leál-
lítottam a motort. János jó helyen volt a 
székben, nem mozgattam, tartottam sta-
bilan, ne essen le. Az utasok menekül-

tek volna, de nem tudtak, mert az ajtók 
zárva voltak, én meg hiába nyomogat-
tam az ajtót nyitó gombokat. A mentősök 
gyorsan a helyszínre értek, de ők sem 
tudtak bejutni. Szinte hihetetlen, de a 
közeli buszmegállóban éppen ott vára-
kozott János hazafelé tartó felesége, aki 
látta, hogy mi történik. Odaszaladt hoz-
zánk, megnézte, ki ül a volánnál. Kívül-
ről, ablakon keresztül kiabált, hogy ő a 
sofőr felesége, engedjük fel.  De a busz 
semmilyen gombnyomásra nem reagált. 
Aztán rájöttem, mi a teendő. Beindítot-
tam a motort, és egy kicsit előbbre gurí-
tottam a járművet, hogy a szalagkorláttól 
fel lehessen szállni. Az ajtók kinyíltak. 
A feleség és a mentősök felszaladtak, 
az utasok meg lefelé. Jánost végül kór-
házba szállították. Mindenki megköszön-
te, amit tettem, bár úgy gondolom, ez 
nem volt egy hőstett. 

Csató Mihály azt mondta, soha nem 
élesztett újra senkit, még balesetet is 
csak messziről látott. Arra a kérdésre, 
hogy tud-e valamit a bajba jutott sofőr-
ről, Mihály azt felelte, pár nap múlva ér-
deklődött egy buszos kollégájánál felőle. 
Állítólag már jobban van.

Pásztor József, koordinációs és 
szolnoki területi igazgató közölte, az 
autóbuszvezetők évenkénti orvosi felül-
vizsgálaton vesznek részt. Az érintett 
kolléga 2017. júliusban volt ellenőrzé-
sen, ahol mindent rendben találtak nála. 
A társaságnál és annak jogelődjénél 
egyébként a korábbi évtizedekben több 
hasonló eset is történt, amikor az autó-
buszvezető vezetés közben lett rosszul. 
Ezeknél, a mostanihoz hasonlóan, né-
hány koccanást leszámítva, nem történt 
baleset.

JOÓ ZSUZSA

FOTÓ: FODOR ORSOLYA

Megelőzte a balesetet

Tájékozódj a Bajtársi Hírlevélből! 
A kiadvány szinte egyedülállóan tájékoztat a nyugállományú katonák és ellátásra jogosult hozzá-
tartozóik életéről, programjaikról, a jogosultságaikat érintő jogszabályi változásokról. 

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

Szerkesztőség
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Elismerések Tapolcán

A Magyar Honvédség 3-as számú Toborzó és Érdekvédelmi 
Központjának elismerésében részesült a napokban a Tapolcai 
Honvéd Bajtársi Egyesület két tagja, özv. Nádasdi Alajosné és 
özv. Osváth Józsefné.

A veszprémi központ az egyesület évértékelő beszámolóján 
adta át az erkölcsi elismerést jelentő okleveleket és tárgyjutalma-
kat az érintetteknek. Nacsa Ferenc, a Tapolcai Honvéd Bajtársi 
Egyesület elnöke lapunknak elmondta, Magyarországon a hon-
védség idősgondozással is foglalkozik, ami gyakorlatilag a nyug-
díjas katonaözvegyek, árvák, a fegyveres testülettől leszerelt 
polgári alkalmazottak érdekvédelmét jelenti. A Tapolcai Honvéd 
Bajtársi Egyesület szerződéses formában segíti ezt a munkát. 
– Egyesületünk tagsága mindössze 89 fő, de 540 személy tar-
tozik érdekvédelmi körünkbe Tapolcán és környékén. Nádasdi 
Alajosné, az egyesület gazdasági vezetője és Osváth Józsefné, 
elnökségi tagtársunk – nekünk Éva és Ilike –, az elmúlt időszak-
ban végzett áldozatos munkájuk eredményeként mintegy 140 
családot látogattak meg és készítettek feljegyzést életkörülmé-

nyeikről. Két tagtársunk tehát megérdemelten vehette át Soós őr-
nagytól az elsősorban erkölcsi megbecsülést jelentő okleveleket 
és tárgyjutalmakat – mondta Nacsa Ferenc. A bajtársi egyesület 
elnökétől megtudtuk, több formában is segíti (részben a Honvéd 
Bajtársi Egyesület ajánlásai alapján) az időseket a honvédség. 
–  A mi munkánk ugyan nem látványos, nem kérkedünk, és nem 
dicsekszünk vele, de álláspontom szerint az a volt munkáltató, 
aki a nyugdíjasait gyógyíttatja, üdülteti, segélyezi, megérdemli a 
támogatásunkat. E tekintetben a veszprémi központ országosan 
a második helyen áll és  ehhez az eredményhez egyesületünk is 
szerényen hozzájárult. Azoknak a kollégáknak, volt katonáknak 
és polgári alkalmazottaknak, akik befejezik földi pályafutásukat, 
a honvédség a hozzátartozókat terhelő költségeket 170 000 Ft-ig 
átvállalja, az özvegynek segélyt folyósít, eljár az özvegyi nyugdíj 
folyósításának intézésében, és a végén méltó katonai végtisztes-
ségben részesíti az elhunytakat – számolt be az érdekvédelmi 
munka egyéb részleteiről az egyesületi elnök. 

TÖREKY LÁSZLÓ

A kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek 
Bajtársi Egyesülete hetedik alkalommal 
rendezte meg koszorúzási ünnepségét a 
2010-ben, megalakulásának 40. évfordu-
lója alkalmából, a város főterén létreho-
zott emlékkőnél. Máté Imre ny. őrnagy, 
az egyesület titkára emlékezett meg az 
elhunyt tagokról, emléket állítva az elmúlt 
évtizedek eseményeinek. 

A beszédet követően koszorúzták meg 
a résztvevők az emlékkövet, az emléke-
zés virágaival tették még ünnepélyesebbé 
a napot. A koszorúzás után az ünnepség 
a református konviktus nagytermében 
folytatódott. Egyesületünket megtisztelte 
jelenlétével Őrs Ágoston ny. alezredes, 
a Magyar Veterán Repülők Szövetsége 
kecskeméti tagszervezetének elnöke, va-
lamint a rendőrségi nyugdíjasok meghívott 
tagjai is. Parádi Gyöngyi törzsőrmester, 

a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási 
és Központi Nyilvántartó Parancsnok-
ság kecskeméti irodájának munkatársa 
köszöntötte Eszes László ny. századost 
születésének 65. évfordulója alkalmából, 
részére emléklapot, Köröskényi Imréné-
nek pedig emléktárgyat adott át.

Ezt követően az egyesület elnöke kö-
szöntötte a kerek évfordulójukat ünnep-
lő egyesületi tagokat, több mint tíz főt, 
részükre emléklapot és emlékplakettet 
adott át.

CSÓKA TAMÁS NY. EZREDES

Ünnep Kecskeméten
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Számadás előtt
Törvény szerint évente számadásra köte-
lezettek a civil szervezetek. Számot kell 
adnunk arról, hogy az alapszabályban 
megfogalmazott célokat, feladatokat az 
adott évben hogyan realizáltuk a kisebb 
vagy nagyobb közösség hasznára. 2018-
ban a Nyíri Honvéd Egyesület beszámo-
lói két időszakról szólnak. Az éves ren-
des közgyűlésen az elmúlt évről s majd 
egy ünnepin az elmúlt 20 évről. Van és 
lesz miről beszélni. 

A BEOSZ emlékérmével 10 éve kitün-
tetett, Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
zászlajával elismert 93 fős közösség az 

elmúlt évben teljesítette vállalt feladatait. 
Forrásszerzés terén kiemelkedő telje-
sítménynek számít a 3,7 milliós bevétel, 
amiből gazdálkodhattunk s oldhatjuk meg 
idei feladataink egy részét is. 

Fiatal korösszetételű tagságunk sporto-
lását 14 projekt megszervezése és lebo-
nyolítása biztosította. Régiós szinten te-
keverseny házigazdái voltunk. Kispályás 
focicsapatunk révén ismertek vagyunk a 
városban. Gyakran hangzik fel a stadion-
ban a „hajrá Nyíri Honvéd” biztatás. 

Büszkék vagyunk egyesületünk azon 
tagjaira – mintegy 18-20 fő –, akik éven-
te több alkalommal, profi  módon, egy 
„honvédelmi nevelési szakasz” tagjaiként 
vesznek részt a városban és a megyé-
ben, általános és középiskolások egyna-
pos versenyeztetésén. Az elmúlt évben 
2 közép- 2 általános iskola 480 tanulóját 
hoztuk közelebb a honvédelem ügyéhez. 

A 2001-től folytatott tevékenységünkben 
az elmúlt évi is rekordnak számított a 3 
városi és 1 vidéki versenyével. Az elmúlt 
mintegy másfél évtized során, 20 verse-
nyen, 1800-2000 fő szabolcsi fi atalnak 
nyújtottunk honvédelmi élményt, akik 
közül ma sokan hivatásos vagy szerző-
déses katonaként szolgálják a hazát. Kö-
szönettel tartozunk a Honvédelmi Minisz-
tériumnak, a Honvéd Sportegyesületek 
Országos Szövetségének és vezetőinek 
az anyagi támogatásért.

A sport mellett fontos tagi kívánalom a 
szórakozás, a kultúra biztosítása. Szer-
veztünk bel- és külföldi kirándulásokat. 
Voltunk üzemlátogatáson. Részt vettünk 
a BEOSZ régiós összejövetelein. Négy 
alkalommal voltunk a közeli megyék 
gyógyvizes fürdőiben. Szerveztünk csa-
ládi napokat főzéssel és sporttal egybe-
kötve, szalonnasütéseket, mind erdei 

környezetben. Köszöntöttük nőtagjainkat 
és a családtagokat. Megajándékoztuk a 
kerek születésnapi évfordulójukat ünnep-
lőket. Szerveztünk két bált és roptuk a 
táncot reggelig. 

Látogattuk kórházba került tagjainkat. 
Ott voltunk tagjaink közeli hozzátartozói-
nak temetésein. Eltemettük két tagtársun-
kat és őrizzük emléküket. Segélyeztünk 
négy tagtársat 30 000-30 000 forint ösz-
szegben, akik közül hárman a rákkal bir-
kóznak. A bajban is szolidárisak voltunk.

Egyesületünk megalakulásától élen jár 
a hagyományápolásban. Az elmúlt évben 
egy szabolcsi kultúrtörténeti eseménynek 
állítottunk emlékjelet. Nyírbogdányban 
kezdték el azt az országos gyűjtést 1857-
ben, amely kezdeményezés eredménye 
a ma is álló Magyar Tudományos Aka-
démia palotája. Támogatott anyagilag 
a megye. Partner volt a helyi önkor-
mányzat s foglalkozott a kérdéssel sok 
más feladata és gondja mellett az MTA 
elnöksége. A tudomány és a civil kez-
deményezés találkozása is volt a MTA 
alelnökének jelenléte. 

A két évtized során állítottunk 15 em-
lékjelet idehaza és külföldön. Emlékmű 
hirdeti a nyíri hajdúk, kurucok, honvédek, 
huszárok emlékét Pákozdon. Megjelöltük 
megszüntetett laktanyáinkat, s emeltünk 
ki a múlt homályából elfeledett igaz ma-
gyarokat. Szerveztünk 10 megyei-városi 
konferenciát fontos identitásképző téma-
körökben, s segítettük szembenézésün-
ket múltbeli bűneinkkel.
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A Radnóti Miklós Művelődési Központban 21. alkalommal 
rendezték meg a Kerületi Civil Szervezetek Napját.  A meg-
nyitót követően, 12. alkalommal került sor a Civil Díj átadá-
sára, amit ebben az évben a bíráló bizottság döntése alapján 
a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület érdemelt ki, melyet Tóth 
József polgármester úrtól  Galló István nyugállományú ezre-
des, az egyesület elnöke vett át.

Civil nap

A Szabolcsi Honvéd Műszaki Hagyo-
mányőrző Bajtársi Egyesület megtar-
totta 2017. évi beszámoló közgyűlését 
Nyíregyházán. A közgyűlésen részt 
vettek: Esküdt Lajos ny. ezredes, 
BEOSZ-elnökhelyettes, Rácz Mihály ny. 
ezredes, az Észak-Alföldi Régió vezető-
je, a meghívott társ fegyveres erőkhöz 
tartozó egyesületek elnökei, valamint a 
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
képviselői és az MH 5. Bocskai István 
Lövészdandár képviselője. 

A Szabolcsi Honvéd Műszaki Ha-
gyományőrző Bajtársi Egyesület 2017. 

évben ünnepelte a megalakulásának 15. 
évfordulóját.  Mozgalmas programokban 
és eseményekben gazdag volt az elmúlt 
jubileumi esztendő. A tartalmas mun-

katervet eredményesen végrehajtottuk. 
Az abban szerepelt társadalmi, közös-
ségi és kulturális programjainkat nehéz 
lenne mind felsorolni, ezért csak rövid 

ízelítő belőlük: Tokajban, a volt műszaki 
laktanya falán elhelyezett emléktáblát, 
Gávavencsellőn Rakovszki Sámuel az 
1848–49-es honvéd ezredes sírját, Tar-
calon I. világháborús emlékművet kato-
nai tiszteletadással koszorúztuk meg, 
majd azt követően a hegyen található 
„Áldó Krisztus” szobor melletti téren a 
debreceni katonazenekar térzenét adott. 
Nagyon sikeres szakmai napot tartottunk 
Sárospatak–Olaszliszka térségében, a 
Bodrog partján a FETIVIZIG-gel közö-
sen, amely az egyik fő támogatónk

Esküdt Lajos ny. ezredes, BEOSZ- 
emléklapot és pajzsot adományozott 
a 15 éves munkája elismeréseként az 
Egyesületnek, valamint a 15 éve elnök 
Kovács József ny. alezredesnek. 

KOVÁCS JÓZSEF NY. ALEZREDES ELNÖK

  Évet zártak a szabolcsiak

Itt a térségben a Nyíri Honvéd Egye-
sületet könyvkiadó egyesületként tart-
ják számon. Húszéves kiadványunk 
lesz a 12. kötet, amely címében is jelzi 
„A közösség szolgálatában” tett erő-
feszítéseinket. Előkészület alatt van a 
Katonazene Nyíregyházán kötet, s egyik 
tagunk, aki a fogyasztóvédelem terén 

munkálkodott, a „Fogyasztóvédelem 
szolgálatában” címmel teszi közkinccsé 
ott szerzett tapasztalatait.

Deli József tisztelt bajtársam nemrég 
írta le tapasztalatait a tagépítésről. Egye-
sületünket immár két évtizede a progra-
mok teszik vonzóvá. Márciusi közgyűlé-
sünkön 10 új tag elmúlt évi felvételéről 

adunk számot. A közösség iránti elkötele-
zettség és szolgálat, a kreativitás és sok 
fáradságos munka, s nem utolsósorban 
a tagok szeretete és hálája éltette a Nyíri 
Honvéd Egyesületet, vezetőit az elmúlt 
évben és a két évtized során.

TÓTH SÁNDOR,
 18 ÉVE AZ EGYESÜLET ELNÖKE
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Emlékpajzs a munkáért
Repül az idő, hiszen szinte most tartotta 
a Honvéd Bajtársi Klub − Tata a 2017-es 
év közgyűlését, a napokban pedig már 
a 2018-as esztendő kihívásait, feladatait 
vette számba a tagság.

Az éves közgyűlést az MH 25. Klapka 
György Lövészdandár étkezdéjében tar-
tották. A rendezvényen részt vett Sipos 
Antal ezredes, az alakulat törzsfőnöke, 
a Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetsége képviseletében Sipos Géza 
nyugállományú ezredes és Berdó Gábor 
Károly nyugállományú százados, vala-
mint Takács Imre nyugállományú határőr 
alezredes és Papp Szilvia őrnagy, az MH 
Katonai Igazgatási és Központi Nyilván-
tartó Parancsnokság (MH KIKNYP) Ko-
márom-Esztergom megyei irodavezetője. 

A szokásos tájékoztatókat követően 
Sárközi József nyugállományú ezredes, 
a klub elnöke felszólalásában hangsú-
lyozta: évek óta egyre szorosabbá válik 
az együttműködésük az MH KIKNYP-vel. 
Kiemelte és a továbbiakban is az egyik 
legfontosabb célul tűzte ki a szociálisan 
rászoruló vagy betegség miatt hátrányos 

helyzetbe kerülő bajtársak felkutatását és 
támogatását. 

A rendezvényen Berdó Gábor Károly 
nyugállományú százados egy emlékpaj-
zsot adományozott Sárközi József nyug-

állományú ezredesnek, megköszönve a 
klubért és a közösségért végzett áldoza-
tos, sokszor lehetetlennek tűnő munkáját. 

HONVEDELEM.HU

Megtartotta éves beszámoló közgyűlését egyesületünk. 
Megtisztelték részvételükkel rendezvényünket a Somogy 
Megyei Kormányhivatal, a Kaposvár MJV Polgármesteri 
Hivatal, a Nyugdíjasok Szervezetei Somogy Megyei Szö-
vetségének képviselői, valamint a városunkban állomásozó 
katonai szervezetek parancsnokai. Az elnökség beszámo-
lóját Pető László elnök tartotta. Ismertette a 2017-es évben 
végzett munkát, majd tájékoztatta a tagságot a 2018-as év 

tervezett feladatairól. A gazdálkodásról Szita Zol-
tán, míg a Felügyelő Bizottság munkájáról Virág 
Zoltánné tartott beszámolót. A közgyűlés egy-
hangú szavazással elfogadta a beszámolókat, 
illetve határozatot hozott a 2018-as költségve-
tésről, tagdíjról és a programról. Első alkalommal 
kerül sor a nemzetközi nőnaphoz kapcsolódóan 
a Kaposvári Katona Özvegyek Találkozójára. 
A városban élő nagy létszámú nyugdíjas kato-
nákat is találkozókra hívjuk. Az MH fegyvernemi 
napjainak, csapatünnepeiknek időpontjában ba-
ráti beszélgetésre invitáljuk egykori kollégáinkat 
katonai iskoláikon szerzett első szakképzettsé-
güknek megfelelően. A hivatalos rész után va-
csorára és zenés szórakozásra került sor.

PETŐ LÁSZLÓ
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Beszámoló közgyűlés 



A Balassi Bálint Bajtársi Egyesület meg-
tartotta évzáró közgyűlését a Honvéd 
Kulturális Központ Regiment éttermében. 
Tagságunk több mint fele ott volt a ren-
dezvényen, így biztosítva volt a határo-
zatképesség. A jelenlévőket Galló István, 
az egyesület elnöke köszöntötte, majd 
a kórus vezetésével elénekeltük a Him-
nuszt. Meghallgattuk az elnökség tájékoz-
tatóját az elvégzett munkáról és a 2018. 
évi előzetes terveket az elnök előadásá-
ban, majd hozzászólások következtek, 
végül a közgyűlés az elnökségi tájékozta-
tót egyhangú szavazással elfogadta.

 Ezt követően a közgyűlés – Sárközi 
Zoltán bajtársunk értékes javaslataival 
kiegészítve – egyhangúan elfogadta a 
2018. évi előzetes tervet, és felhatal-

mazta az elnökséget, hogy a májusi 
beszámoló közgyűlésig annak alapján 
szervezze az egyesület programját, és a 
pályázatok vagy más konkrét feladatok 
alapján végezze el a szükséges korrek-
ciókat.

Az elnökség javaslatot tett két bajtár-
sunk tiszteletbeli taggá választására. 
A közgyűlés egyhangú szavazással 
egyesületünk tiszteletbeli tagjává válasz-
totta Szakály Gábor és Szendrői Imre 
nyugállományú alezredeseket, akiknek a 
megválasztásukról szóló emléklapot az 
elnök adta át.

A szavazás után Szűcs Imre ezredes 
úr, az MH KIKNYP parancsnoka tartott 
tájékoztatót az MH Katonai Igazgatási 
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 

feladatairól, a nyugállományú katonák 
és igényjogosult hozzátartozóik, honvéd-
ségi nyugdíjasok érdekvédelmének ak-
tuális kérdéseiről. A tájékoztatót számos 
kérdés és válasz követte, majd Szabó 
József ezredes, a Honvéd Vezérkar Sze-
mélyzeti Csoportfőnökség Humánszol-
gálati Osztály osztályvezetője – miután 
átadta Zsiga Tamás dandártábornok, 
csoportfőnök üdvözletét – adott tájékoz-
tatást, a nyugállományúakat és idősko-
rúakat érdeklő kérdésekről és aktuális 
elgondolásokról.

A rendezvény hivatalos részét köve-
tően a kórus előadta karácsonyt idéző 
műsorát, aminek végén Németh Ferenc 
adott elő egy saját dalt – nagy meglepe-
tésre valódi Mikulásnak öltözve –, ami 
után a Regiment étterem jóízű ebédjének 
elfogyasztása és kellemes beszélgetés 
zárta a napot. 

MAGÓCSI ZOLTÁN NY. EZREDES
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A híradó közösség a Honvéd Kul-
turális Központ éttermében, ötéves 
ciklus harmadik évét zárta le. A be-
számolót a szervezet elnöke tartotta, 
napirendre került a szervezet hely-
zete, a szervezeti élete, a fontosabb 
rendezvényei, a vezetőség munkája 
és a híradó együttműködő kapcsola-
tai, valamint a 2018. évi tervek.

Taglétszámunk jelenleg 153 fő, 
1 fővel kevesebb, mint egy évvel 
ezelőtt. Sajnos fokozatos csökkenő 
tendenciát mutat, a fi atalok nem 
ismerik az egyesületet, vagy más 
elfoglaltság miatt nem jönnek. Ez 
évben 8 fő új tagunk jelentkezett, hogy a híradó szervezet 
életébe szeretne bekapcsolódni, de ennek a 8 tagunknak az 
átlagéletkora is eléri a 70 évet. Összességében megállapít-
ható, hogy idősödünk, gyakoribbak a betegségek, egyre több 
társunktól kell végső búcsút venni. 2017-ben 9 társunktól 
vettünk végső búcsút, az elhunyt klubtagjainktól méltó módon 
köszöntünk el, a temetésükön részt vettünk, és ha kellett, 
segítettük a családot a temetés megszervezésében.

Szervezetünk a vezetőség által elkészített éves munkaterv 
alapján végezte munkáját, tervezi és szervezi a havi prog-
ramokat. A tervtől csak kis mértékben tértünk el a tagság 
javaslatára. Plusz programként szervezeti összejöveteleken 
vendégelőadókat hívtunk, illetve kirándulásokat szervez-
tünk, mint pl. Iparművészeti Múzeumba, parlamenti látoga-
tás, Komáromba, komárnói várba, mátraderecskei muffeta 
széndioxid-gyógyfürdőbe, és a nyári hőségben szerveztünk 

gyógyfürdői látogatásokat, Leányfalura, 
Albertirsára és a budapesti paskál für-
dőbe. Jövő évben is tervezünk hasonló 
rendkívüli túrákat, ha a tagságunk javasol 
az éves terven felül. 

A jövő évre vonatkozóan a vezetősé-
günk a következőket javasolja. 

Tisztelettel kérjük minden tagunkat, 
hogy tegyen javaslatot a klubéletünk 
javítására, színesebbé tételére. Gondo-
lok kulturális életünkre, kirándulásokra, 
szórakoztatásunkra, klubnapunk rendez-
vényeire, programjaira, hogy a tagjaink 
még otthonosabban érezzék magukat, a 
rendezvényeinken, és örömmel vegye-

nek részt azokon. Ehhez nem kell más, csak annyi, hogy 
mindenki a képességének megfelelően aktívan vegyen részt 
közösségünk életében. Ha mindenki csak egy kis javaslatot 
tesz és részt vállal a megvalósításában, akkor egy olyan 
családias légkör alakul ki, ami már ma is jellemzi a szerveze-
tünket, ahová mindenki szívesen eljön, és várja a hónap első 
csütörtökét, hogy részese legyen a klubnapunknak.

Előtérbe kell helyezni a saját szervezésű programokat, 
kirándulásokat, kisebb létszámú összejöveteleket, múzeumi 
vagy más kulturális eseményen való részvételt.  

Rendszeresebbé kell tenni a szociális feladatokkal kap-
csolatos munkát, ebbe bele tartozik a betegeink látogatása, 
telefonon információk gyűjtése azokról a tagjainkról, akik 
sokáig elmaradnak a klub rendezvényeiről. 

SOÓS TAMÁS NY. ALEZREDES

Beszámoló a híradóknál

Évzáró a Balassinál
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A Honvéd Zrínyi Sport Egyesület asz-
talitenisz szakosztálya idén hatodik al-
kalommal rendezte meg karácsonykor 
az „István Kupát” , a Bajtársi Egyesü-
letek Országos Szövetségének égisze 
alatt. A sportversenyeket a Kerepesi 
úton lévő edzőteremben rendezték 
meg decemberben. 

Ez évben is, mint az elmúlt hat 
évben minden alkalommal, nagyon 
sokan jöttek el a versenyeken össze-
mérni tudásukat. A páros versenyeken 
zömében férfi  párosok indultak, de 
akadt vegyes páros is. A versenyek jó 
hangulatban, hatalmas küzdelemmel 
zajlottak. A résztvevők süteményekkel, 
üdítőitalokkal kedveskedtek egymás-
nak a mérkőzések szüneteiben. A nap 
végén a díjakat Vörös László Lajos, a 
BEOSZ sportügyvivője (aki egyben a 
HZSE asztalitenisz-szakosztályának ve-

zetője is) adta át. A győztes versenyzők 
kupákat és sportfelszereléseket kaptak 
eredményes részvételük jutalmául. 

Helyezések:
1. Szamkó István – Kis László
2. Lukács Lajos – Aszalós Péter
3. Lippai László – Biczó Márton
A vándorkupát a Szamkó–Kis páros 

tudhatja magáénak egy évre.
A verseny befejezését követően a 

kupa névadóit, az István nevű tagokat 
köszöntötték a résztvevők.

VÖRÖS LÁSZLÓNÉ NY. EZREDES

István Kupa 2017.

Dalosok sikerei
A települési önkormányzatok meghívá-
sára Kaposfőn és Szőlősgyörökön ven-
dégszerepelt a Marcali Bajtársi Egyesület 
Dalárdája. Mindkét településen a 65 év 
feletti lakosságot hívták meg az „Idősek 
Karácsonya” rendezvényre. A polgár-

mesteri köszöntők után a helyi óvodások, 
iskolások műsorát követően lépett fel 
a dalárda az ünnepi műsorával. Szólót 
énekelt Bartsch Zoltán, Réti Zoltán és 
Koltai Árpád, saját versét adta elő Bog-
nár György.

-kőrösi-
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Az első világháború balatonberényi 
hőseire emlékezett községünk a te-
metőben lévő világháborús emlékmű 
avatásán. Az ünnepség Horváth László 
polgármester köszöntőjével kezdődött. 
Ezt követte Mészáros Károly őrnagy 

beszéde, aki méltatta a berényiek sze-
repvállalását és helytállását az első 
nagy világégés viszontagságai között. 
Őt követően Berta Tibor ezredes, pápai 
káplán megáldotta az emlékművet. 
Végezetül a megjelent honvédek, a 

képviselő-testület és a helyi lakosok – 
akiknek hozzátartozóik vagy felmenőik 
neve szerepel az emléktáblákon – el-
helyezték az emlékezés koszorúit és 
virágait.

(BALATONBERÉNYI ÖNKORMÁNYZAT)

Emlékműavatás katonai tiszteletadással

Január közepén a Marcali Bajtársi Egye-
sület tagsága gyűlt össze beszámoló és 
vezetőségválasztó közgyűlésre. Szentes 
István nyugállományú alezredes, elnök 
számolt be az elmúlt választási ciklus-
ban végrehajtott feladatokról. Elhang-
zott, hogy a szervezet továbbra is az 
egyik meghatározó egyesülete maradt a 
régiónak, a Bajtársi Dalárda révén pedig 
a szűkebb térségen túlmutató tevékeny-
séget végeznek a magyar katonadal 
hagyományainak ápolása terén. Kiemel-
kedő feladatot jelentett, hogy a BEOSZ 
Országos Kórustalálkozót és Katonadal 
Fesztivált rendezett Marcaliban az elmúlt 
év szeptemberében, melynek szervezé-
sében és lebonyolításában az egyesületi 
tagság óriási szerepet vállalt. A beszá-
molót követően a szervezet tagsága el-
nökséget választott; az egyesület elnöké-
nek újból Szentes István nyugállományú 
alezredest választották. 

Az MH KIKNYP-t az eseményen 
Mészáros Károly őrnagy, a kaposvári 
központ érdekvédelmi részlegvezetője 

képviselte. Megköszönte a szervezet 
tagságának a katonai hagyomány-
ápolás és katonai toborzás érdekében 
végzett tevékenységét, és gratulált az 
egyesület megválasztott vezetésének. 

A Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetségét Pásztor István nyugállományú 
ezredes, régióvezető képviselte.

HONVEDELEM.HU

 FOTÓ: MARCALI BAJTÁRSI EGYESÜLET

Sikeres év után
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Felhívás az 1% felajánlására 
A nyugállományú egyesületek, az éves 
– szinte névleges – tagíjon kívül, amit a 
tagság

pénztárcája még megenged, az 1%-os 
felajánlásokból számíthatnak működési 
költségeik fedezetére, a betegség miatt 
átmenetileg segítségre szoruló kollégák 

támogatására. Az adó 1%-nak felajánlá-
sára a jövedelemmel rendelkező szemé-
lyeknek van lehetőségük. Az egyesületek 
tagjai a gyermekeket, rokonokat, isme-
rősöket és szomszédokat kérjék meg az 
1% egyesületük részére történő felaján-
lására.

A katona nemzedékek közötti szolidari-
tás kifejezéseként, az alábbi egyesületek, 
alapítványok kérik, a más irányban el 
nem kötelezett tényleges állományt, hogy 
az alábbiak közül a számukra legszim-
patikusabb egyesületnek, alapítványnak 
ajánlják fel adójuk 1%-át:

        
 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 Bolyai János Honvéd Alapítvány    Budapest               18004281-1-43    
  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    Érd   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  18375877-1-04  
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 
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 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. 510 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     
 (12 tagszervezet)          18182147-1-43  
900 MAGYAR VETERÁNREPÜLŐ SZÖVETSÉG Budapest     
 (14 tagszervezet)          19017080-1-42  
1000 HONVÉD HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET   Budapest  19638737-1-42  
 (11 tagszervezet)      
1100 HONVÉD ZRINYI SPORTEGYESÜLET    Budapest  19805236-1-42

        
 kód neve       székhelye  Adószám 



A Ludovika történelmi épületének bázisán létrejött 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemre látogatott a Bem 
József Bajtársi Egyesület. Dr. Janza Frigyes r. ny. ve-
zérőrnagy, a Magyar Rendészettudományi Társaság 
főtitkára, az egyetem címzetes docense az intézmény 
történetének bemutatása mellett felvázolta a tovább-
fejlesztés elképzeléseit is.

LUDOVIKA KÖRKÉP

25. BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL, 2018. ÁPRILIS 19–22.

Időpont: 2018. április 20., péntek, 14:00–15:00

HELYSZÍN: Budapest, II. kerület, Millenáris, B épület, földszint, Szabó Magda-terem

BEMUTATJUK 2018. ÉVI KÖNYVFESZTIVÁLI ÚJDONSÁGAINKAT:

Bernstein Béla: Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók (Reprint, 1898 – Jókai Mór előszavával)

Udovecz György: A magyar katona. Öltözködési, felszerelési és fegyverzeti segédlet az 1848/49-es hagyományőrzők számára

Hermann Róbert: Görgei Artúr válogatott írásai – Értekezések, vitairatok, cikkek, interjúk,1848–1915

Katona József: A Nagy Háború képekben, családi képeslapokon, 1914–1918

Boldizsár Gábor – Gáll Gábor – Novák Béla: A magyar ejtőernyőzés 100 éve

Horváth Miklós (szerk.): Magyarország hadtörténete IV., 1919–2017

Hidán Csaba: Régi magyar fegyverek – nem csak hagyományőrzők számára

Bors István: A közigazgatási rendszer központi szintjeinek működése rendkívüli állapotban

Béres János (szerk.): Külföldi nemzetbiztonsági szolgálatok

Kis-Benedek József: Katonai biztonság Marokkótól Iránig

Moderátor: Dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy PhD, a Zrínyi Kiadó vezetője

170 ÉV – 1 ÓRÁBAN
1848–2018

RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA A ZRÍNYI KIADÓVAL!
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KONCERTSOROZAT ELŐTT

Az Obsitos Fúvószenekar számára a 2018-as év a jubileum je-
gyében zajlik, mert ebben az évben ünneplik megalakulásuk 10. 
évfordulóját.

Az elmúlt évekhez hasonlóan egy telt házas újévi hangverseny-
nyel indították az évet, amelyet a Kispesti Munkásotthon Műve-
lődési Házának színháztermében rendeztek. A közönség nagy 
örömére a zenekar színes műsorral köszöntötte az új évet.  A 
műsoron indulók, csárdások, polkák, komoly- és könnyűzenei fel-
dolgozások szerepeltek. Az Obsitos Zenekar ezúttal is nagy fi gyel-
met fordított a fi atal zenészek és énekesek bemutatkozására.   Az 
újévi hangverseny fi atal és tehetséges harsonás szólistája Kimmel 
Tamás, énekes szólistái az érettségi előtt álló Puzder Attila és a 
főiskolás Agárdi Éva voltak. A zenekart Fejes István ny. őrnagy ve-
zényelte, aki a zenekar állandó karmestere és művészeti vezetője.

Az Obsitos Zenekar legközelebb március 14-én ad hangszerbe-
mutatóval egybekötött ismeretszerző hangversenyt az általános 
iskolások számára a „Zenés Órák” keretében. Március 31-én részt 
vesznek a „Hatvani csata” évfordulóján rendezett ünnepségso-
rozaton. Az év első felének kiemelt eseménye a IV. Dél-pesti 
Fúvószenekari Találkozó megrendezése lesz 2018. május 12-én. 
A találkozóra az „anyazenekarokból” hármat hívtak meg, így a 
honvédség, tűzoltóság és a pénzügyőrség zenekarát, melyek 
nyugállományba vonult zenészeiből alapították az Obsitos Zene-
kart.

     SEPCSIK SAROLTA NY. ŐRNAGY 




