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A Ludovika Fesztivál eredete 1924-ig nyúlik vissza, ekkor kezdték el 
ugyanis újra megtartani a száznapos ünnepséget, amely a végzős hon-

véd tisztjelöltek számára az avatásig hátralévő időt jelöli. Idén is a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem (NKE) főépülete előtt gyülekezett a Ludovika Zászló-
alj. A végzős hallgatókat dr. Simicskó István honvédelmi miniszter köszöntötte. 
A száznapos ünnepség hagyománya kapcsán a miniszter rámutatott: manapság 
az ilyen jellegű események szimbólumértékűek, hiszen ezeken keresztül lehet 
megélni és erősebbé tenni a nemzettudatot, s megmutatni a következő generáci-
óknak azt az értékrendet, becsületet, tisztességet, amelyet a ludovikások mindig 
is közvetítettek a civil világ felé. „A jövőt önök, fi atal tisztek jelentik. A mi nemze-
dékünk át kell, hogy adja a stafétabotot, hogy továbbvihessék a magyar zászlót, s 
minél magasabbra tűzhessék fel itt, a Kárpát-medencében. Magyarország jövője 
önökön múlik, mert önök fogják garantálni biztonságát” – mondta a tárcavezető. 
Prof. dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora is kiemelt ese-
ményként értékelte a fesztivált. „A katona hivatásának lényege, hogy a nem-
zet szeretettel vegye körül. A nemzet azonban csak akkor fogja szeretettel kö-
rülvenni a katonát, ha ismeri hivatásának lényegét. A mai Ludovika Fesztivál, 
a mai száznapos ünnepség is arról szól, hogy a Ludovika Zászlóaljjal együtt 
a Magyar Honvédség is megmutassa magát” –  mondta az intézmény rektora.

HONVEDELEM.HU ALAPJÁN

FOTÓ: KISÉRI-NAGY FERENC

ÚJRA LUDOVIKA FESZTIVÁL
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Március végéhez közeledve megtartot-
ta ez évi első ülését a Honvédelmi Ér-
dekegyeztető Fórum (HÉF). Korábban, 
a fórum munkavállalói oldala (HOSZ, 
HODOSZ, BEOSZ) által 2018-ra javasolt 
napirendek közül hat téma került teríték-
re, amelyek a honvédséghez tartozók, 
munkavállalók és a nyugállományban 
lévők aktuális kérdéseit, problémáit is 
érintették. 

A dr. Kádár Pál dandártábornok, fő-
osztályvezető elnökletével kezdődő, már 
több mint negyedszázados hagyományt 
követve zajló konstruktív megbeszélés 
első napirendjeként dr. Pogácsás Imre 
dandártábornok, a HM Haderőfejlesztési 
Programok Főosztály vezetője tartott 
rövid tájékoztatót a Zrínyi 2026 Honvé-
delmi és Haderőfejlesztési Program át-
fogó fejlesztéséről, kihangsúlyozva az 
eddigi eredményeket és – különösen 
– az ez évi feladatokat. Összegzésként 
a résztvevők egyöntetűen megfogal-
mazták, hogy a program rövidebb és 
hosszabb távú célkitűzéseinek teljesü-
léseként egy új és korszerű honvédség 
születhet majd. Majd Póda Jenő, a 
Honvéd Önkéntes Közszolgálati Nyug-
díjpénztár ügyvezető elnökének tájékoz-
tatója következett, aki az elért eredmé-
nyek mellett szólt a pénztár jövőt érintő 
terveiről, kihangsúlyozva a tagtoborzás 
fontosságát. 

A harmadik napirendként dr. Bársony 
Krisztina ezredes, a HM Védelemgaz-
dasági Hivatal igazgatója ismertette a 
Honvéd Önkéntes Egészségbiztosítási 
Pénztár károsultjainak kártalanításával 
kapcsolatos eddig végrehajtott felada-
tokat. Elmondta, hogy a végrehajtás a 
vonatkozó jogszabályok és HM-utasítás 
szerint folyt, gördülékenyen és gyorsan, 
az elbírálás már szinte helyben meg-
történt, az eddigi elutasítások száma 
elenyésző. A BEOSZ képviseletében 
Hazuga Károly ny. altábornagy, elnök 
a törekvés elismerése mellett felhívta a 
jelenlévők fi gyelmét a volt pénztári tag 
nyugállományú katonák elmaradt kár-
talanítására. Kifejtette, bár alig néhány 
száz érintettről és a – kártalanítási ösz-
szeg nagyságához képest –  néhány 
tízmillió forintról van szó, a kártalanítás 
elmaradása az érintettek és hozzátarto-
zóik esetében rendkívül kedvezőtlen han-
gulati és anyagi hatású. Megemlítette, 
hogy vannak olyan nyugállományú kato-
nák, akiknek milliós összege veszett el. 

Ismételten jelezte és kérte a kártalanítás 
személyi hatályának felülvizsgálatát, és 
kiterjesztését a nyugállományú volt pénz-
tári tagokra is. A HODOSZ elnöke, Varga 
István, támogatva a BEOSZ elnöke által 
elmondottakat, jelezte, hogy ugyanilyen 
probléma van a HM-érdekeltségű gazda-
sági társaságoknál, vállalatoknál dolgozó 
munkavállalók elmaradt kártalanítása 
esetében is. Az elnöklő dr. Kádár Pál 
dandártábornok ígéretet tett a felvetett 
problémáknak a tárca vezetőihez történő 
eljuttatására. 

A későbbiekben a fórum résztvevői a 
2018. évi közalkalmazotti bérfejlesztésről 
hallgattak meg rövid tájékoztatót, ahol a 
tények mellett fontos célkitűzésként jelent 
meg, hogy a tárca illetékesei tovább vizs-
gálják a bérfejlesztés lehetőségeit, hisz – 
ahogy a helyzetet Varga István HODOSZ 
elnök értékelte – az eddigi lépések elég-
ségesek, de nem elegendőek. 

Az első negyedévi ülés zárásaként 
hátralévő témák közül elsőként a ha-
tárvédelmi feladatokat ellátók élet- és 
szolgálati körülményeit és leterheltségük 
helyzetét tárgyalta a fórum. A határvédel-
mi feladatokat ellátókról Takács Tamás 
ezredes, a HVK Személyzeti Főcsoport-
főnökség csoportfőnök-helyettese fejtette 
ki a munkaadói oldal álláspontját, kiemel-
ve, hogy a következetes tevékenység és 
az érdekvédelmi szervezetekkel folytatott 
konzultációk hatásaként a szolgálatot 
teljesítők helyzete folyamatosan javult. 
A munkavállalói oldal jelezte, hogy szük-
ség van a már kialakított kéthetes váltá-
sok rendszerének betartására.

Az utolsó napirendként a katonai élet-
pályamodell helyzetéről a HM Humánpo-
litikai Főosztály képviselője tartott rövid 
tájékoztatót, amelynek során a tárca 
megerősítette, hogy a túlszolgálat jog-
szabályi hátterének módosítása folya-
matban van.

Az utolsó három napirendi ponthoz 
kapcsolódóan Hazuga Károly ny. altábor-
nagy, a BEOSZ elnöke – visszautalva az 
első napirendi pontra – kifejtette, hogy a 
Zrínyi 2026 program kiemelt fejlesztési 
oldala kell, hogy legyen a humán fejlesz-
tések végrehajtása, hisz e nélkül a tech-
nikai fejlesztés sem lehet teljes értékű.

A munkavállalói oldal kérte a nyugdíj 
előtti rendelkezési állományban lévők il-
letményének fejlesztését lehetővé tevő 
jogszabályi módosítások kidolgozását is.
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A Bajtársi Egyesületek Országos Szövet-
sége beszámoló közgyűlést tartott. Dr. 
Hazuga Károly, a BEOSZ elnöke köszön-
tötte a küldötteket és a meghívott vendé-
geket, majd Udvardi Endre, a mandátum-
vizsgáló bizottság elnöke bejelentette, 
hogy a küldöttgyűlés határozatképes. Az 
elnök javaslatára a közgyűlés levezető 
elnökének Vilner Péter ny. ezredest, a 
BEOSZ alelnökét választották meg.  

A levezető elnök mindenekelőtt ismer-
tette a küldöttgyűlés napirendi javaslatait, 
az elnöki beszámolást a 2017-es év te-
vékenységéről, majd a pénzügyi értéke-
lés következett Vörös Lászlóné alelnök 
előadásában, ezt a Felügyelő Bizottság 
előterjesztése követte Nacsa Ferenc 
elnök által, a BEOSZ Tanácsadó Testüle-
tének munkájáról pedig Helgert Imre ny. 
ezredes adott tájékoztatást. A napirendet 
a küldöttek egyhangúan elfogadták. Az 
írásban kiküldött elnökségi beszámoló-
hoz Hazuga Károly fűzött szóbeli kiegé-
szítést. Többek között elmondta:

– A beszámolási időszakban tevékeny-
ségünket kedvezőtlen külső környezeti 
tényezők nem befolyásolták. A 2016. 
évi tisztújítás után bevezetett változá-
sok mára már jól beépültek a Szövetség 
szervezeti életébe. Munkánkat az elmúlt 
évben is egyre több munkatárs segítette 
(és segíti most is) a feladatok előkészí-
tése és végrehajtása folyamatában. Ügy-
vivőink számát is növeltük. A Szövetség 
tagságának összetételében és létszá-
mában a Honvéd Zrínyi Sportegyesület 
és a Honvéd Hagyományőrzők Egyesü-
letének csatlakozása hozott változást. 
A tagság összetételét továbbra is hét ré-
gióban hetvenhat tagegyesület és négy 
tagszövetség (a Magyar Veterán Repülők 
Szövetsége, a Magyar Ejtőernyősök Baj-
társi Szövetsége, a Honvéd Zrínyi Sport-
egyesület és a Honvéd Hagyományőrzők 
Egyesülete) alkotja. A létszámarányok 
jól mutatják azt a tendenciát, amiről évek 
óta beszélünk. Az egyesületek tagjainak 
korosodása sajnos megállíthatatlan fo-
lyamat, ezért a Szövetségnek nemcsak 
érdeke, hanem kötelessége is megol-
dásokat találni és támogatni az egyesü-
leteket a tagságuk bővítésére irányuló 
törekvéseikben. Ezért is tekintjük kiemelt 
feladatnak a működő katonai szerveze-
tekkel való kapcsolatok bővítését, a helyi 
önkormányzatokkal és a civil szerveze-
tekkel történő programok szervezését 

és a helyi közösségek munkájába való 
bekapcsolódást és együttműködést. To-
vábbra sem feledkezhetünk meg a fi ata-
labb nyugdíjas, szolgálati járandóságban 
részesülő bajtársakról sem. 

A közgyűlések időszakában tíz egye-
sületnél és három régiónál (Észak-alföldi, 
Dél-alföldi, Dél-dunántúli) jártam, és töb-
bek között azt tapasztaltam, hogy a jó, 
vagy aktív közösségi élet és a rendelke-
zésre álló anyagi erőforrások nincsenek 
egyenes arányban egymással. 

Szövetségi tevékenységünkről 

A múlt évi küldöttgyűlésen úgy fogal-
maztam, hogy a 2017-es év az együtt-
működési megállapodások éve lesz. Az 
elmúlt évben célul tűztük ki a Szövetség 
korábbi együttműködési megállapodá-
sainak áttekintését és szükség szerinti 
megújításukat, vagy újak kötését. Április 
hónapban a MH Katonai Igazgatási és 
Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
parancsnokával, majd június hónapban 
az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Ki-
képző Parancsnokság parancsnokával 
kötöttünk együttműködési megállapodási 
szerződést, a Katonanemzedéki találko-
zón pedig megújítottuk együttműködési 
megállapodásunkat a HOKOSZ-szal. 
Együttműködésünket jól példázza a na-
pokban közösen aláírt ajánlás az MH 
Egészségügyi Központ Felügyelő Ta-
nácsában történő közös képviseletről. 
Decemberben írtuk alá a HM tárcával, a 
megújított együttműködési megállapo-
dást, amely a Szövetség működésének 
egyik pillére.

A Szövetség érdekképviseleti tevé-
kenységének legfontosabb színtere a 
HÉF, amely immár 26 éve tölti be sze-
repét a HM tárca érdekegyeztetési rend-
szerében. Munkánkat a két szakszerve-
zet vezetésével jó együttműködésben és 
egyetértésben végeztük. 

 A HM tárca 2017-ben átvállalta a Hon-
véd Egészségpénztár károsultjainak, a 
kormány döntése alapján meghatározott 
személyi körének kártalanítását, ami a 
Honvédelmi Minisztérium és a Magyar 
Honvédség állományát tekintve közel 
13 ezer főt érintett. Nem sikerült elér-
nünk, hogy a kártalanítás a nyugállomá-
nyú katonákra is kiterjedjen. 

2017-ben a Szövetség egyik fő fel-

adatának tekintettük a HM tárca gon-
doskodási körébe tartozó személyek 
felkutatását, gondoskodási körbe történő 
bevonását. Ebben az évben is tovább 
kell folytatnunk ezt a munkát, főleg Buda-
pesten és Pest megyében.

A honvédelem ügyének támogatása, 
szolgálata, a magyar történelmi katonai 
hagyományok ápolása Szövetségünk 
egyik alapvető feladata volt országos, 
régió-, tagszervezeti és tagegyesületi 
szinten egyaránt. Gyakorlatilag majd-
nem napi szinten végeztük ebből adódó 
feladatainkat. Országos megemléke-
zéseken és kegyeleti rendezvényeken, 
nemzeti és kegyeleti emléknapokon, 
évfordulókhoz kötődő hadtörténelmi, kul-
túrtörténeti eseményeken, fórumokon, 
települési rendezvényeken nyugállo-
mányú társaink képviselték a Magyar 
Honvédséget, a katonai értékrendet és 
szemléletet. A Katonanemzedéki talál-
kozó minden alkalommal bebizonyítja, 
hogy a rendezvény a hagyományápolás 
és a hagyományőrzés egyik legfontosabb 
eseménye.

Szövetségi rendezvények

A múlt évben döntöttünk arról, hogy 
szövetségi rendezvényeink egy részét 
a régiókban tartjuk meg, a szervezésbe 
bevonva az egyesületeket, lehetőséget 
adva a közvetlen részvételre. Régiós 
rendezvényeink sorát a Közép-dunántúli 
Régióban, Székesfehérváron megrende-

BEOSZ-KÜLDÖTTGYŰLÉS 2018
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zett Polgármesterek Találkozója nyitotta, 
amely konferencia jellegű esemény volt, 
ahol a katonai és civil érdekvédelmi szer-
vezetek együttműködése és összehan-
golt munkájának szükségessége kapott 
hangsúlyt.

Az Észak-magyarországi Régióhoz kö-
tődő „Hivatás határok nélkül” nemzetközi 
rendezvényt Nyíradony-Tamásipusztán 
tartottuk meg. A Dél-dunántúli Régióval 
és Marcali város önkormányzatával közö-
sen rendezett Országos Kórustalálkozó 
és Katonadal Fesztivált, amely talán a 
legnagyobb létszámot megmozgató ese-
mény volt az elmúlt évben. A lebonyolítás 
feladatai, a fellépő kórusok ellátásának 
szervezése, a helyszín és fellépés techni-
kai feltételeinek megteremtése, a csatla-
kozó városi rendezvények összehangolt 
munkát igényeltek. A sikerhez hozzájárult 
a HM és MH kiemelt támogatása, me-
lyet az elismerések, valamint a szállítás 
szervezése és biztosítása terén nyújtott a 
Szövetség számára. A 26. Katonanemze-
déki Találkozót is a korábbi évek gyakor-
latától eltérően rendeztük meg. Az első 
napot a „Közösség és egészség” jelszó 
jegyében a sport, a mozgás fontossága, 
az egészség megőrzése szellemében 
szerveztük meg. A késő délutáni órákig 
tartó programok teljes sikert arattak. „Ép 
testben ép lélek – Sport egy életen át” 
volt a jelmondata a 2018. áprilisában 

Szentendrén, az MH Altiszti Akadémia 
sportlétesítményeiben lebonyolított nagy 
sikerű szövetségi sportnapnak.

Nemzetközi kapcsolatok

A korábbi évek gyakorlata alapján szer-
veztük nemzetközi kapcsolatainkat. Je-
lenleg érvényes kétoldalú szerződésünk 
van az osztrák, a szlovák, a román, a 
szlovén és ukrán szervezetekkel. A nem-
zetközi kapcsolataink terén továbbra is 
kiemelt szerepet töltenek be a régiók, 
tagszövetségek és tagegyesületek jól 
működő partneri kapcsolatai. 

Szövetségi partnereink aktívabbak let-
tek, sorra kapjuk a meghívásokat, együtt-
működési kezdeményezéseket.

 
A „Bajtársainkért” alapítvány

Alapítványunkat a Szövetség elnöksé-
ge 25 évvel ezelőtt, 1993. október 28-án 
alapította amelyben 2010-ben beolvadt 
a „Balassi Bálint” alapítvány. Az alapítás 
15. évében az alapítvány betöltötte az 
alapító okiratában megfogalmazott cé-
lokat és feladatokat, azonban 2008-tól 
egyre nehezebben tudott támogatókat 
találni céljai megvalósításához. Az Elnök-
ség 2018. februári ülésén egyhangúan 
fogadta el az új Kuratórium és Felügyelő 
Bizottság összetételét.

A Kuratórium tagjai:
Elnök: dr. Honfi  Attila ny. ezredes;
Elnökhelyettes: dr. Homola Csaba ny. 
dandártábornok;
Titkár: Miheller Imre ÖNT alezredes;
Tagok: Kopasz Jenő ny. dandártábornok;
Anda Ivánné ny. zászlós;
Felügyelő Bizottság elnöke: dr. Mihók 
Sándor ny. alezredes;
Tagjai: Udvardy Endre ny. alezredes;
Ladiszlajdesz László ny. őrnagy.

A módosított alapító okirat törvényszé-
ki bejegyzését kezdeményeztük, annak 
megtörténtéig a régi kuratórium viszi az 
ügyeket.

Ezen a fórumon is köszönöm Abonyi 
Mátyás bajtársnak, Iványi Nándor Baj-
társnak, Váradi László bajtársnak és Vár-
nai Patrícia bajtársnőnek hosszú évek 
kitartó és áldozatos munkáját.

A kommunikációról

Azt gondolom, amit az internet adta le-
hetőségekből ki lehet hozni szövetségi 
és egyesületi szinten, a realitásokat 
is fi gyelembe véve, azt megtesszük. 
A honlapunkra és a Facebook oldalunkra 
gondolok. Mindkettő nagyon színvonalas, 
folyamatosan frissülnek, a Szövetség, az 
egyesületek, de még a Magyar Honvéd-
ség mindennapjainak eseményei is meg-
találhatók rajtuk. Írott sajtónk, a Bajtársi 
Hírlevél nagyon fontos eszköze a Szövet-
ségen belüli tájékoztatásnak. Ezért arra 
törekszünk, hogy minél nagyobb szám-
ban tudjuk eljuttatni az egyesületeknek, 
az egyesületi tagoknak. Lehetőségeink-
nek azonban anyagi korlátaink szabnak 
határt. 

Visszatekintve az elmúlt évre, ösz-
szességében sikeres és eredményes 
évet zártunk. A folyamatosság mellett 
kerestük az új lehetőségeket, és meg-
újuló elképzeléseink eredményesnek 
bizonyultak. A Szövetség továbbra is 
meghatározó, értéket teremtő, értékköz-
vetítő tevékenységet végző szervezet, 
melynek ereje tagságában, összetartá-
sában rejlik.

A beszámolókat és a programokat a 
küldöttek elfogadták. A Közgyűlés tájé-
koztatókat is meghallgatott, „Nézzünk 
szembe önmagunkkal” címmel, Vilner 
Péter alelnök előadásában, „Hogyan 
legyünk civil szervezet?” címmel, dr. 
Nádasdy József jogi szakértőtől és a 
„Pákozdi emlékparkról”, dr. Görög István 
ny. ezredes tolmácsolásában. (A tájé-
koztatók egy része olvasható a lapban.)

ELISMERÉS
A honvédelem napja 
alkalmával, a honvédelmi 
miniszter Hazuga Károly 
ny. altábornagyot, 
a BEOSZ elnökét, 
a Honvédelem Kitüntető Cím 
I. fokozatával tüntette ki.
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„Hazaszeretet, hivatástudat, elkötelezettség”
Többek között a katonák élet- és munka-
körülményeinek javítását, a kor kihívásai-
nak megfelelő Magyar Honvédség létre-
hozását jelölte meg kiemelt prioritásként 
honvédelmi miniszterjelölti meghallga-
tásán dr. Benkő Tibor vezérezredes, az 
Országgyűlés honvédelmi és rendészeti, 
illetve nemzetbiztonsági bizottsága előtt. 

A miniszterjelölt elmondta: Magyaror-
szág biztonsága több pilléren, így a nem-
zetgazdaság erőforrásain, a honvédség 
képességein, az állampolgárok elköte-
lezettségén és a szövetségi rendszeren 
múlik – utóbbi a tagállamok képességé-
nek összességét jelenteni. „Nemcsak 
tartani kell a markunkat a Washingtoni 
Szerződés 5. cikkelyében meghatározott 
kollektív védelem biztosítása és annak 
előnyei érdekében, hanem a 3. cikkely-
ben leírtak szerint kell gondolkodni és 
cselekedni. Vagyis a nemzeti képessége-
ket kell építeni a mindenkori kihívásoknak 
megfelelően. Csak így lehetünk a NATO 
valós és még inkább elismert tagjai” – je-
lentette ki dr. Benkő Tibor. Leszögezte: 
továbbra is stratégiai jelentősége van 
a transzatlanti kapcsolatoknak, ő maga 
pedig büszke a magyar katonák eddig 
elvégzett munkájára, felkészültségére, 
helytállására a szövetségi keretek között. 
Mint fogalmazott, Magyarország a NATO 
elfogadott és megbecsült tagja, szilárd 
és megbízható szövetséges, amit a ma-
gyar tábornokok soha korábban nem 
látott magas beosztásai is igazolnak a 
szövetségi rendszeren belül. Ennek szel-
lemében továbbra is kiemelt cél mind Ma-
gyarország, mind a Magyar Honvédség 
megbecsültségének további erősítése, jó 
hírnevünk ápolása. 

Dr. Benkő Tibor elmondta: egyetért a 
miniszterelnök elgondolásával és azon 
szándékával, hogy a magyar emberek 
biztonsága érdekében erős honvédségre 
van szükség. Mint fogalmazott, katona-
ként megtapasztalta a kormányfő és a 
kormány támogatási szándékát, és ismeri 
a katonák szakmai elvárásait is, amelye-
ket támogatni és szolgálni kíván. Kiemel-
te: a kor követelményeinek megfelelni 
képes Magyar Honvédség létrehozására 
van szükség, hiszen hazánknak szembe 
kell néznie az új kihívásokkal. Utóbbiak 
között említette a hibrid hadviselést – be-
leértve a kiber hadviselést –, az erősödő 
terrorfenyegetettséget – amelynek me-
legágya az illegális és tömeges migráció 

–, az iszlám radikalizmust, illetve a köz-
vetlen szomszédságunkban, Ukrajnában 
továbbra is fennálló fegyveres konfl iktust. 

Ahhoz, hogy e lehetséges konfl iktus-
helyzetekre a Magyar Honvédség időben 
és hatékonyan tudjon reagálni, a haderő 
vezetésének, irányításának, szervezeti 
felépítésének, struktúrájának, alkalmazá-
si elvének, rendszeresített haditechnikai 
eszközeinek, hadfelszerelésének, illet-
ve a katonák oktatásának és képzésé-
nek átalakítása, biztosítása szükséges. 
Ennek elsődleges eszköze a kormány 
által jóváhagyott és költségvetésileg 
támogatott Zrínyi 2026 Honvédelmi és 
Haderő-fejlesztési Program, mint tízéves, 
kormányzati ciklusokon átívelő komplex 
fejlesztési terv. 

A miniszterjelölt hangsúlyozta: a Ma-
gyar Honvédség legfontosabb erőforrása 
maga a katona, a program egyik legfőbb 
prioritása is a katonák társadalomban 
elfoglalt szerepének, elismertségének 
erősítése. Dr. Benkő Tibor a célok között 
említette a széleskörű társadalmi kap-
csolatok további erősítését, a toborzást, 
a személyi utánpótlás folyamatos bizto-
sítását. Ezen belül is különösen lénye-
ges szempont a fi atalok megszólítása, 
toborzása és pályán tartása különösen 
fontos, illetve a képzés, kiképzés, oktatás 
korszerűsítése. Ugyanilyen fontos a meg-
tartás is, aminek érdekében megfelelően 
kell gondoskodni a személyi állományról. 
Naprakészen kell tartani a hárompilléres 
életpályamodell elemeit: az előmeneteli- 
és illetményrendszer, a lakhatási támoga-
tások rendszere, illetve az egészségká-
rosodásokból adódó biztosítási rendszer 
működtetését. 

A miniszterjelölt fontos célként jelölte 
meg a laktanyai elhelyezés feltételeinek 

javítását, a nyugállományúakkal és a 
tárca gondoskodási körébe tartozó hoz-
zátartozókkal való törődést, az elesett 
bajtársak és hősök emlékének ápolását, 
valamint a hagyományőrzést is. Mint fo-
galmazott, szintén nagyon fontos a te-
rületi elven szerveződő és működtetett 
önkéntes tartalékos rendszer felállítása, 
amelynek érdekében tovább kell erősíteni 
az együttműködést más minisztériumok-
kal, állami és közigazgatási szervezetek-
kel. 

Képviselői kérdésre válaszolva a mi-
niszterjelölt leszögezte: a többfunkciós, 
új helikopterek beszerzése továbbra is 
napirenden van, szeptemberben pedig a 
hazai pilótaképzés is újraindul. A honvéd-
ség létszámhiányára vonatkozó érdek-
lődésre azt felelte: a magyar haderő fel-
töltöttsége 80 százalék feletti, ez a hiány 
nemzetközi összehasonlításban sem 
számít kiugrónak, ráadásul 2016 óta fo-
lyamatosan javulnak a mutatók. Kérdésre 
válaszolva dr. Benkő Tibor azt is elmond-
ta: a kormány továbbra sem gondolkodik 
a sorkötelezettség visszaállításán. 

A miniszterjelölt elmondta: a haza 
védelme, az emberek biztonsága párt-
politikától független, nemzeti ügy, közös 
felelősség, miniszterként pedig mindent 
megtesz, hogy megfeleljen az ezzel kap-
csolatos elvárásoknak. Ehhez a szakbi-
zottságok tagjainak segítő, korrekt, konst-
ruktív támogatását is kérte. 

A honvédelmi bizottság hat igen és 
két nem, a nemzetbiztonsági bizott-
ság négy igen és két nem szavazat 
mellett támogatta dr. Benkő Tibor 
honvédelmi miniszteri kinevezését. 

HONVEDELEM.HU

FOTÓ: DÉVÉNYI VERONIKA
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Korom Ferenc átvette a Honvéd Ve-
zérkar főnöki kinevezését Áder János 
köztársasági elnöktől a Parlamentben. 
A köztársasági elnök határozata szerint 
a Honvéd Vezérkar főnökének megbí-
zatása 2018. május 16-tól 2023. május 
15-ig, határozott időre szól. Korom Fe-
renc vezérőrnagyot egyúttal előléptették 
altábornaggyá.

Dr. Simicskó István leköszönő honvé-
delmi miniszter ünnepi beszédében dr. 
Benkő Tibor eddigi vezérkari főnököt és 
Korom Ferencet is kiváló katonának ne-
vezte. Az ügyvezető kormány honvédel-
mi minisztere azt mondta: Korom Ferenc 
szigorú, határozott ember, fegyelmezett 
katona, de minden katonai beosztásá-
ban emberséges is volt. Dr. Simicskó 
István megköszönte az eddigi közös 
munkát dr. Benkő Tibor eddigi vezérkari 
főnöknek. Kifejtette: dr. Benkő Tibor 43 
éve katonaként szolgál. Ebből több mint 
20 éven keresztül különböző beosztá-
sokban közösen segítették, támogatták 
egymást, tettek a Magyar Honvédségért, 
és dr. Benkő Tiborral hasonló módon 
látják a honvédséget, illetve azt, milyen 
jövőt szánnak neki – mondta. A leköszö-
nő miniszter sok sikert kívánt dr. Benkő 
Tibor új megbízatásához, honvédelmi 
miniszterségéhez.

Dr. Simicskó István felidézte: 2015-
ben válsághelyzetben kérte fel őt 
Orbán Viktor miniszterelnök honvé-
delmi miniszternek, azóta mintegy 18 
ezer katona vett részt az új feladatban 
a határ építésében, védelmében. Emel-
lett összeállítottak egy honvédelmi és 
haderőfejlesztési programot, amellyel 

elkezdték erősíteni a Magyar Honvédsé-
get. Kiemelte: Magyarország biztonsága 
a Magyar Honvédség képességein, a 
szövetségi rendszerén, és a magyar ál-
lampolgárok hazafi as elkötelezettségén 
múlik. „A haza védelme nemzeti ügy” –
szögezte le a miniszter, kifejtve: be kell 
vonni a nemzetet, meg kell szólítani az 
embereket, kiemelten pedig a fi atalokat. 
Több program kell, hogy erősítsék a fi -
atalságban a hazafi as érzést – mondta, 
példaként hozva a honvédségi ösztöndíj 
bevezetését, a kadétprogram elindítá-
sát. Kitért arra is, hogy elkezdték terü-
letvédelmi elven újraépíteni az önkéntes 
tartalékos rendszert. Ennek nyomán két-
ezerrel több tartalékos van jelenleg, mint 
2015-ben volt.

Dr. Simicskó István azt mondta: biz-
tos és kiszámítható életpályát tudnak 
nyújtani a katonáknak. Mindemellett lét-
rehozták az egykori MHSZ mintájára a 

Honvédelmi Sportszövetséget, korszerű-
sítették a kiképzési rendszert, elkezdték 
a haditechnikai fejlesztéseket, a lakta-
nyák felújítását, létrehoztak továbbá egy 
védelemtechnológiai kutatóintézetet. 
„Történelmi léptékű fejlődés útjára” állí-
tották a Magyar Honvédséget – értékelt.

Dr. Simicskó István beszéde végén 
azt mondta: „szívvel, lélekkel, alázattal” 
dolgozott. A Magyar Honvédségnek, a 
katonáknak, továbbá Orbán Viktor mi-
niszterelnöknek és Áder János államfő-
nek is köszönetet mondott. Azt mondta: 
„emelt fővel” távozik, az elmúlt három 
évet nem csak eltöltötte, hanem fel is 
töltötte. Mindenkinek sok siker kívánt a 
folytatáshoz.

Az ünnepségen részt vett mások 
mellett Áder János köztársasági elnök, 
Orbán Viktor miniszterelnök, a Honvé-
delmi Minisztérium vezetősége, Kósa 
Lajos, az Országgyűlés Honvédelmi és 
rendészeti bizottságának leendő elnöke, 
a titkosszolgálatok vezetői, volt vezér-
kari főnökök. Korom Ferenc – aki január 
óta az MH Összhaderőnemi Parancs-
nokság (MH ÖHP) parancsnoki posztját 
töltötte be – hétfőn az Országgyűlés 
Honvédelmi és rendészeti bizottságá-
ban kinevezés előtti meghallgatásán azt 
hangsúlyozta: a nemzeti érdekek kép-
viselete kell, hogy vezéreljen mindent, 
nemzeti haderőt kell építeni és fejlesz-
teni. Azt mondta: ismeri a Magyar Hon-
védség jelenlegi helyzetét, képességeit 
és korlátait is, tisztában van Magyaror-
szág biztonsági helyzetével, a nemzet-
közi és hazai kihívásokkal.

HONVEDELEM.HU

FOTÓ: DÉVÉNYI VERONIKA ÉS RÁCZ TÜNDE

Vezérkari főnöki kinevezés
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A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége még a tavalyi 
évben hozott döntést arról, hogy „Nézünk szembe önmagunk-
kal” címmel kérdőíves felmérést kezdeményez a Szövetség tag-
jai körében. A felmérés célját Hazuga Károly ny. altábornagy, 
a Szövetség elnöke a kérdőív bevezetőjében az alábbiakban 
fogalmazta meg: „A mai világ nehezen érthető és átélhető rend-
szerében szinte mindenki keresi önmagát, legyen az fi atal, 
idős, nyugdíjas vagy aktív, civil vagy egyenruhás. A Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetsége több, mint negyedszázados 
története is bővelkedik az útkeresés időszakaiban. Lehet, hogy 
most is ide érkeztünk? Úgy gondoljuk, ha meg akarjuk hatá-
rozni az elkövetkezendő évtizedek útvonalát, de lehet, hogy 
útvonalait, meg kell ismernünk, mit várnak tagjaink, bajtársaink. 
Különösen fontos ez esetünkben, hiszen szövetségünk érték-
közösségét közösen tudjuk formálni.” Ehhez kértük tagságunk 
őszinte segítségét, véleményét, mert értékelni szerettük volna 
múltunkat, jelenünket, és meg akartuk határozni a jövőnk le-
hetséges módozatait. Kiemelt cél volt azt is megtudni, hogy a 
tagjaink milyen álláspontra helyezkednek abban a kérdésben, 
hogy a Szövetség rendelkezzen-e hosszabb távú stratégiával 
és az ehhez kapcsolódó rövidebb időtartamú programmal.

A kérdőív kitöltésénél azt kértük, hogy azt névtelenül, önkén-
tesen és őszintén tegyék meg, nem kívántunk senkire nyomást 
helyezni azzal, hogy felismerhetővé tesszük a kitöltő személyét. 
Reméltük, hogy a válaszadók a kérdőív kérdéseit komolyan, 
megfontolva válaszolják meg, mert mi is komolyan gondoltuk 
a válaszok feldolgozását, munkánkban történő hasznosítását. 
Arra is törekedtünk, hogy a kérdőív fogalmazása és kitölthető-
sége egyszerű és gyors legyen, és a kérdések száma se legyen 
megterhelő. 

A felmérés végrehajtása egyedülállónak tekinthető, hisz a 
Szövetség történetében csak egyszer fordult elő ehhez hasonló.

Közel kétszázan vettek részt a felmérésben, töltötték ki a 
kérdőívet és juttatták vissza a Szövetség elnöksége részé-
re. Sajnos a válaszok egy kis részét kitöltési problémák miatt 
nem lehetett értékelni, ezért 178 válaszadó kérdőívét tudtuk 
fi gyelembe venni. Közel harmincan a kérdőív kérdéseire adott 
válaszok mellett még írásos véleményt is fűztek hozzá, amelyek 
széles érzelmi skálán mozogtak, de szinte mindegyik valami-
lyen hozzájárulást adott a végső következtetések levonásához.

Mivel a kérdőív célja nem az egyéni helyzet, az egyéni szoci-
ális állapot felmérése volt, hanem a vélemény, javaslat megfo-
galmazása a Szövetség egészéről, ezért csak néhány kérdést 
tettünk fel a válaszadók helyzetével kapcsolatban. Kiderült, 
hogy a válaszadók nagy többsége férfi , felsőfokú végzettségű 
és házas- vagy élettársi kapcsolatban, vidéki városban vagy 
megyeszékhelyen él, saját tulajdonú lakásban vagy családi ház-
ban lakik, valamint életkora közelít a hetvenhez, ami nagyjából 
megfelel a Szövetség tagsága átlagéletkorának. A válaszadók 
nagy többsége korábban kötődött a honvédséghez, katona 
vagy hozzátartozó volt, de – meglepetésünkre – meghatározó 
számban válaszoltak honvédségnél dolgozott polgáriak vagy 
jelenleg aktív civilek is.

A múlt-jelen-jövő hármas tagozódású kérdések első cso-
portjának egyik fontos információt hordozó kérdése volt, hogy 
a válaszadók annak idején – helyi szinten – miért is lettek a 
Szövetséghez tartozó szervezet tagjai:

A válaszok azt jelezték, hogy a közöséghez tartozás, a kö-
zösség érdekében tett tenni akarás, az együvé tartozás ér-
zése minden egyéb célt megelőz, de fontosnak tekinthető az 
érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenység, a hagyomány-
ápolás, és nem utolsósorban a rászorulók támogatása is.

A múlthoz kapcsolódóan, de a jelen feladatai teljesítése és 
a további teendőink érdekében is, meg szerettük volna tudni, 
hogy a válaszadók mennyire elégedettek a tagszervezetük 
munkájával és persze ebben saját helyzetükkel, tevékenysé-
gükkel és a tagszervezet, a Szövetség aktivitásával, összes-
ségében mennyire teljesültek várakozásaik. 

A válaszadók közel 95%-a elégedettségét jelezte a tag-
szervezete tevékenységével, mindössze öt százalék fejezte 
ki elégedetlenségét. Az ehhez kacsolódó kérdést, „ha nem 
elégedett, mi az oka” az említett pár százalékon túl sokkal 
többen válaszolták meg, amely fi gyelmeztető jel, és bizonyos 
tekintetben, néhány válaszból, elkeseredést is mutat. Ez azon-
ban nem elsősorban a tagszervezeti munkára, hanem a külső, 
akár társadalmi körülményekre vezethető vissza (értékvesz-
tés, öreg, fáradt tagság, fásultság stb.).

Az aktivitás kérdésére adott válaszok az alábbiakban foglal-
hatók össze:

A válaszokat 1–5 pontszámig lévő skálán kellett jelezni, 
ahol természetesen az egyes a legrosszabb „osztályzat”, az 
ötös a legjobb volt. A válaszadók várakozásai jó szinten tel-
jesültek az elmúlt években és megfelelő aktivitást mutat mind 
a tagszervezeti, mind pedig az egyéni tevékenység is. A tag-
szervezettől történő távolság, az információk eljuttatásnak ne-
hézségei miatt ennél valamivel alacsonyabban véleményezték 
a Szövetség aktivitását.

Kiemelt kérdésként fogalmazódott meg, hogy a Szövetség 
az elmúlt években miképp teljesítette alapfeladatait, ezeket 
a válaszadók miképp értékelik (1–5 pontszámig). A válaszo-
kat két csoportba lehetett elemezni, egyrészt melyek azok a 

Rövid összefoglaló egy felmérésről
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feladatok, amelyeket sikeresen megvalósított a Szövetség az 
elmúlt években, és melyek azok, amelyeket kevésbé :

A válaszadók jelentős mértékben elismerték a hagyományőr-
zés, hagyományápolás helyi és szövetségi szintű tevékenysé-
gét, az érdekvédelmi, érdekképviseleti munkát, és megfelelőnek 
értékelték az idősügyi és kommunikációs munkát is. Fontos 

kiemelnünk, hogy egy másik kérdésre adott válaszokban a 
válaszadók jelentősnek értékelték, hogy a Szövetség egé-
sze és vezetése mindig (párt) politikától függetlenül végezte 
tevékenységét, azzal együtt, hogy mindig az volt a cél, hogy 
az aktuális vezetés kiemelkedő kapcsolatot ápoljon a hon-
védelmi vezetéssel, a katonai szervezetek vezetőivel. Szin-
tén meghatározónak tekintették, hogy a Szövetség központi 
rendezvényei jól szervezettek, a belső szervezeti struktúrája 
megfelelően szolgálta és szolgálja a központi és helyi felada-
tok teljesítését, jól szervezett ernyőszervezetként működik, 
és az elnökség tagjai folyamatosan részt vesznek a helyi ren-
dezvényeken. Fontosnak értékelték, hogy kiemelkedően jó az 
együttműködés a társ érdekképviseleti szervezetekkel.

Értékelésükben azonban kifejezték „rosszallásukat” a tag-
szervezetek pénzügyi támogatása és a szociális gondosko-
dás ügyében. Mindkettő esetében azonban meg kell jegyez-
ni, hogy a Szövetség elnöksége nincs könnyű helyzetben. 
A pénzügyi támogatások esetében – mint ahogy a küldöttgyű-
lésen elhangzott – elsősorban és általában csak azt érzéke-
lik, ami látszik, amit közvetlenül anyagi támogatásként meg 
tudnak kapni a tagszervezetek, akár pályázat formájában. 
Azokat az egyéb, sokszor pénzben nem is kifejezhető dol-
gokat, juttatásokat nem veszik fi gyelembe, vagy inkább nem 
látják, amelyek más formában jutnak el a szervezetekhez. 
Persze az is nagy probléma, ha egy szervezet nem pályázik, 
pénzügyi támogatást automatikusan nem is kaphat, márpedig 
elég sokan vannak, akik ezt nem teszik meg, ezért úgy tűnik, 
mintha nem jutna a pénzügyi támogatásból. Ugyanígy jelentős 

probléma a szociális gondoskodás kérdése, ami elsősorban a 
helyi közösségek tevékenységét érinti, hisz a kisközösségek 
tagjai tudják, ismerik leginkább egymást. A szociális gondos-
kodás sok esetben a helyi önkormányzatok problémája is, és 
ilyen esetben a Szövetségnek alig érezhető ráhatása van. 
Jelentős előrelépést várnak – az előzőeken túl – a kommu-
nikáció, a tagság véleményének közvetlen kikérése terén, 
és a viszonylagos elégedettség mellett továbbra is többet és 
hatékonyabb munkát az érdekvédelem, érdekképviselet, az 
idősügy területein is.

A kommunikáció, az információk eljuttatásának megha-
tározó kérdése volt: melyek azok az eszközök, amelyeken 
keresztül leginkább eljuthatnak az információk a helyi szerve-
zetekhez, a tagsághoz:

Mint általában a mai világban, az internet lehetőségei itt is 
meghatározók, de az írott sajtónak (Bajtársi Hírlevél) és az 
élőszónak (tagszervezeti vezető, és helyzetüknél fogva kisebb 
súllyal, de jelentős szereppel a régiók vezetői) még mindig 
jelentős ereje van az információk eljuttatásában.

Az utolsó kérdésként arra voltunk kíváncsiak, hogy melyek 
azok a módszerek, amelyekkel Szövetségünket vonzóbbá tud-
juk tenni (értékelés 1–5 pontszámmal).

A válaszok alátámasztották a felmérés egészéből áradó és 
megjelenő gondolatokat, hogy a nehezedő körülmények, az idő-
södő tagság létszámának csökkenése sem mérsékli az együvé 
tartozás érzését. 

Végül a válaszadók egyértelmű állásfoglalást fogalmaztak 
meg a stratégia szükségességéről, így határozottan támogatják 
a hosszabb terjedelmű szövetségi stratégia és az azt támogató 
program kidolgozását. 

Összességében köszönet illeti azokat, akik időt és fáradságot 
nem kímélve kitöltötték a kérdőívet, és ezáltal határozottan 
megállapítható, hogy szükség volt a felmérés végigvitelére, 
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Száz esztendővel ezelőtt, 1918-ban 
kezdte meg működését szervezett kere-
tek között az önálló magyar katonai nem-
zetbiztonság. A jubileumi évre a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) 
programsorozatot szervezett. Ennek 
egyik kiemelt eseménye volt az a konfe-
rencia, amelyet a szervezet a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen (NKE) tartott a 
Felderítők Társasága Egyesület koordi-
nálásában és az NKE közreműködésével.
Az eseményen – amelyen részt vett 
Huszár János altábornagy, a Honvéd 
Vezérkar főnök helyettese is - Béres 
János vezérőrnagy, a KNBSZ főigaz-
gató-helyettese megnyitó beszédében a 
konferencia komplex tematikájára hívta 
fel a fi gyelmet. „A KNBSZ számára lét-
szükséglet, hogy haladjon a korral, adop-
tálja a technikai újításokat, teljesítse a 
társadalom biztonság iránti igényét. Ezért 
törekedtünk arra, hogy a rendezvényso-
rozat összeállításakor ne csak a múltat 
és a jelent, de a jövőbeli szándékokat is 
megmutassuk. A mai konferencia témá-
jából is látni, hogy egyformán fontosnak 
tartjuk a múlt, a jelen történéseit, vala-
mint a jövő kihívásait” – mondta Béres 
vezérőrnagy. A főigazgató-helyettes 
hangsúlyozta: a jubileumi programsoro-
zat egész évben folytatódik, s a KNBSZ 
vezetésének kiemelt célkitűzése, hogy 
november 1-jére az önálló magyar ka-
tonai hírszerzés és felderítés 100 évét 
bemutató kiadvány is elkészüljön.
Tömösváry Zsigmond nyugállományú 

dandártábornok, a Felderítők Társasága 
Egyesület elnöke köszöntőjében a tra-
díciók fontosságára mutatott rá. „Amikor 
mi, egykori és jelenlegi katonai felderítők 
és hírszerzők 2006-ban megalapítottuk a 
Felderítők Társasága Egyesületet, egyik 
fő feladatunknak tekintettük szakmánk 
történetének kutatását, hagyományaink 
ápolását. Ezért is fontos, hogy a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálattal együttmű-
ködésben kezdeményezői és részesei 
lehetünk e jeles évfordulón a megemlé-
kezésnek” – mondta a dandártábornok.
A konferencia tematikáját tekintve 
három fő részre tagolódott. Az első 
blokkban a hazai katonai hírszerzés és 
kémelhárítás történetét mutatták be az 
előadók a kezdetektől a rendszerváltá-

sig, a középsőben a rendszerváltástól a 
KNBSZ megalakulásáig, külön kitérve a 
szervezeti fejlődésre és a műszaki fej-
lesztésekre, míg az utolsóban a KNBSZ 
hatéves működésének tapasztalatait 
összegezték, majd a hazai katonai hír-
szerzés feladatrendszerének új kihívá-
sait elemezték Európa és Magyarország 
megváltozott biztonsági környezetében.
Az egyes témák előadói többek között dr. 
Szakály Sándor, a VERITAS Történet-
kutató Intézet főigazgatója, dr. Horváth 
Csaba ezredes, hadtörténész, a Hadtör-
téneti Intézet és Múzeum parancsnokhe-
lyettese, dr. Gyaraki Károly ny. altábor-
nagy, dr. Okváth Imre történész voltak.

HONVEDELEM.HU

FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ

amely megerősített mindenkit abban, hogy a Szövetség a kö-
zösségi érdekekért tenni akarók szövetsége, ahol az értékek-

nek egybe kell esnie a bajtársiasság szellemével. A kérdésekre 
adott válaszok megerősítették törekvéseink fő irányát, amely 
szerint hatékonyabbá kell tenni a tagszervezetek pénzügyi 
támogatását, az érdekvédelmi, érdekképviseleti, az idősügyi, 
szociális tevékenységet, a kommunikációs munkát, és mind-
azt, ami a tagszervezetek és a tagság érdekeit szolgálja. A 
hatékonyság mellett új módszereket alkalmazva a megújítás 
érdekében nyitni kell az aktív katonaállomány, a szolgálati já-
randóságban lévők, a honvédelem ügyét támogató civilek, a 
nyugdíj előtti rendelkezési állomány tagjai irányába.

A felmérés eredményeként egyértelmű gondolatként tükröző-
dik vissza, hogy a Szövetség volt, van és lesz, ha a közösség 
erejével, együtt, így akarjuk.

VILNER PÉTER NY. EZREDES,
ALELNÖK

Katonai nemzetbiztonság: múlt, jelen, jövő
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Katonai Emlékpark, Pákozd 
Hazuga Károly ny. altábornagy, a BEOSZ 
elnöke vezetésével, az elnökség több 
tagja is ellátogatott április első felében 
a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti 
Emlékhelyre, ahol megbeszélést folytattak 
dr. Görög István ügyvezetővel az együtt-
működés lehetőségeiről. A látogatás al-
kalmat adott arra is, hogy a hosszú távú 
együttműködés elgondolását vázolják. 
Hazuga elnök úr az áprilisi Közgyűlésen 
történő bemutatkozásra kérte fel a park 
vezetőjét, ami sikeresen megtörtént. 
Az írás az ott elhangzottak alapján készült.

A Katonai Emlékpark Pákozd a kilen-
cedik évadában járó közhasznú nonprofi t 
gazdasági társaság, amely a HM 53%-os 
tulajdona mellett a Honvédség és Társa-
dalom Baráti Kör és Pákozd Nagyközség 
Önkormányzata együttműködésének 
eredményeként kiválóan működik. Ennek 
bizonyítéka az éves átlagban 60-70 ezres 
látogatószám, ami komoly lehetőséget ad 
a honvédelem ügye bemutatására és a 
társadalmi támogatás fokozására.

A Park története 1951-től, az obeliszk 
felállításától indul, és az 1998 szeptem-
berében megrendezett 150. évfordulós 
ünnepségekkor vett új irányt, amikortól 
tudatos törekvéssel a területet a Magyar 
Honvédség központi emlékhelyévé kezd-
ték formálni.

Húsz év telt el azóta, hogy dr. Gyuricza 
Béla vezérezredes megfogalmazta a hon-
védelmi nevelés szempontjából lényeges 
oktató-nevelő emlékhely gondolatát. Mára 
a Honvédség és Társadalom Baráti Kör 

Székesfehérvári Szervezete által vezetett 
együttműködés sikereként részben EU-s 
forrásból egy a kezdetektől napjainkig 
terjedő időszakot bemutató park jött létre, 
amely 2012. január 1-től Nemzeti Emlék-
helyként őrzi a Magyar Honvédség törté-
netét.

Sokan gondolják úgy, hogy ismerik 
Pákozdot, hiszen sok évtizeden át jártak 
oda, de tévednek, mert amit ma tapasz-
talhatnak, annak csak kevés köze van a 
múltban látottakhoz!

Valóban méltó bemutatóhely jött létre, 
ami egy valós főhajtás a minden korban 
esküjéhez méltóan küzdő magyar kato-
na előtt. Megjelenése és lehetőségei is 
predesztinálják arra az emlékhelyet, hogy 
együttműködjön a Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetségével, hogy a tagegye-
sületek felkeressék azt és a közös munka 
eredményeként még színesebb és haté-

konyabb lehessen a fi atalság irányába 
végzett hazafi as és honvédelmi nevelő 
munka.

A BEOSZ is sokat segíthet a honvé-
delmi nevelés terén, hiszen az unokák 
nevelésében megkerülhetetlen szerepe 
van a nagyszülőknek, akik a szövetség 
tagjaiként – egy alkalmas időben tartott 
közös pákozdi kiránduláson – az élettör-
ténetük elmesélésével megismertethetik 
velük a honvédelem kérdéseit. Közösen 
végzett játékos foglalkozások segítségével 
életre szóló élménnyel gazdagíthatják csa-
ládjuk közös történelmét.

A KEMPP éves programjai, tematikus 
és általános bemutatói minden évszakban 
látogathatók és élményt adóak. Várjuk 
Önöket! Látogassák meg a pákozdi csata 
170. évfordulója megünneplésére készülő 
emlékparkot!

DR. GÖRÖG ISTVÁN NY. EZREDES
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Hobbi-kiállítás határőr módra
Hobbitevékenységük alkotásaiból ren-
deztek kiállítást a Nyírbátori Határőr 
Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület tag-
jai, Szakács Antalné ötlete és szervező-
munkája nyomán. Az újszerű rendezvény 
igen nagy érdeklődést váltott ki. A férfi ak 
rendezték be a termet, a hölgyek és két 
férfi  tagtársunk készítették elő évtizedes 
munkájuk mintadarabjait. Esztétikus el-
rendezésben megjelentek a különböző 
tájegységek kézimunkamintái: a Tisza-
vidéki és beregi keresztszemesek, a ka-
locsai, a matyó és a buzsáki jellegzetes 
motívumok, valamint a kalotaszegi írásos 
és rizselt minták. Szemet gyönyörköd-

tetőek voltak a hímzések és 
a gobelinképek. Láthattuk a 
gyöngyfűzés magasiskolájá-
nak produktumait is. Magával 
ragadóak voltak a kiállított 
díszdobozok. Megemeltük 
képzeletbeli kalapunkat a fara-
gott alkotásokat nézve. Magas 
szintű kreativitásról tanúskod-
tak a természetből gyűjtött tár-
gyakból, ágakból, gyökerekből 
létrehozott, meghökkentően 
eredeti kompozíciók.

A kiállítás megtekintése és a kölcsö-
nös, megérdemelt gratulációk után tár-

sasjátékokkal és kártyázással múlattuk 
az időt, frissen sült fánkot falatozva.

VINCZE ISTVÁN

Az egyesületünk közgyűlésén Bozsóky 
Ferenc elnök köszöntötte a résztvevő-
ket. A meghívott vendégeink Nevelős 
László alezredes, Horváth Zsolt száza-
dos, Beck Péter rendőr őrnagy, Kövér 
Gábor tagozatvezető, Poór Gyula 
megyei elnök, a Balatonszentgyörgyi 
Polgárőr Egyesület, a Mesztegnyői 
Polgárőr Egyesület vezetői voltak. 
A szövetség szervezését 2007-ben 
kezdték el, 2008-ban kezdeményezték 
bejegyzését a Győri Ítélőtáblánál, de 
fellebbezés miatt a végleges bejegyzés 
csak 2009-ben történt meg Balatoni Vízi 
Polgárőr Egyesület néven.

Az egyesületünknek a Somogy me-
gyei Rendőr-főkapitánysággal, a Zala 
megyei Rendőr-főkapitánysággal, a 

Keszthelyi Városi Rendőr-főkapitány-
sággal, a Marcali Városí Rendőr-fő-

kapitánysággal, az Országos Rendőr-
főkapitányság-GEI-vel, a HM 4 .és 12. 
érdekvédelmi és toborzó irodákkal, 
a Halgazdálkodási Zrt-vel, a KÖDU-
VIZIG-gel van együttműködési megál-
lapodása, ezért eredményes munkát 
tudunk végezni.

Az elmúlt évben 11.716 óra szolgá-
latot teljesítettünk, értéke 8 587 828 
forint volt. Az összes éves teljesített 
óraszámunk 23.890 óra, aminek össz-
értéke 19.016.440 forint.

A katonák és az őrsparancsnok is 
elmondták, hogy hasznos munkát vé-
geztünk.

A beszámolót, a pénzügyi tervet a 
tagság ellenszavazat nélkül elfogadta, 
úgy, ahogy az idei pénzügyi tervet és a 
feladatokat is.

BOZSÓKY FERENC

Balatoni polgárőrök



13

Takács Ferenc elismerése

Szolnok lakói és a meghívott vendégek 
újra hallhatták a Légierő Zenekar – Szol-
nok nyárköszöntő hangversenyét. Dr. 
Koller József dandártábornok, az MH 86. 
Szolnok Helikopter Bázis és a helyőrség 
parancsnoka a vendégeket és a zenekart 
köszöntve méltatta a művészek teljesít-
ményét. Mint mondta, zenei munkássá-
guk meghatározza a Magyar Honvédség 
ünnepeit és hétköznapjait. A zenekar 
kiválóan képzett, magasan kvalifi kált ze-
nészekből szerveződik, akik tisztként és 
altisztként állnak a haza elhivatott szolgá-

latában. Az est folyamán több népszerű 
sláger is elhangzott. A katonazenekart 
Molnár János őrnagy és Márki Sándor 
százados vezényelte. Közreműködött 
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest 
Helyőrség Dandár 32. Nemzeti Honvéd 
Díszegység Honvéd Díszzászlóalja is. 
A Légierő Zenekar újabb koncertje a 
Szolnok Város Napjához kötődő rendez-
vénysorozat alkalmával, a XXIII. Szolnoki 
Regionális Katona-zenekari Fesztiválon 
lesz hallható és látható.

HONVEDELEM.HU

FOTÓ: MÉSZÁROS JÁNOS

A katonazene egykorú a honvédséggel

Takács Ferenc a XIII. kerületi önkormány-
zat képviselője, nyugállományú ezredes. 
Évekig a honvédség mellett működő tár-
sadalmi szervezetekkel való kapcsolat-
tartás, a kultúra támogatása, a közösségi 
élet erősítése volt a fő tevékenysége. 
Nyugdíjasként a civil életben is ez a fel-
adata a XIII. kerületben. Harmadik ciklusát 
tölti az önkormányzatban. Munkáját áthat-
ja a humánum, a segítőkészség, támoga-
tója a megkülönböztetés elleni harcnak. 
Tagja a helyi MEASZ-nak, szervezéseivel, 
kiállásával támogatja a szövetséget. Har-
cos antirasszista, az emberi egyenlőség 
megalkuvás nélküli híve. Elismerésként 
Radnóti-Díjat vehetett át.

SZEKERES ISTVÁN NY. DANDÁRTÁBORNOK
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Négy és fél évtizede, amikor még a szent-
királyszabadjai helikopterezrednél (MN 
6690) szolgáltam, hetente többször is 
elmentem a szigorúan őrzött veszprémi 
SZIKLA bejárata közelében. A keskeny ut-
cácskában járva, tekintetem mindig meg-
akadt a ,,Fényképezni tilos!” táblán. Ösz-
tönösen szemügyre vettem a bejáratot és 
a mellette magasodó világos falú épületet, 
de egyszer sem éreztem kísértést, hogy 
megálljak, és jobban megnézzem kívülről 
ezt a titkos objektumot. Fényképezésre 
pedig végképp nem gondoltam. Hiszen 
aki Veszprémről szép képeket akar fotóz-
ni, annak ott a viadukt, a vár, a rengeteg 
szép műemlék épület, a Szent István és 
Gizella királyné szobrai mellől elénk táru-
ló táj. Az idősebb tisztektől azt hallottam, 
hogy itt van a honi légvédelem második 
legfontosabb vezetési pontja, háború ese-
tén innen, az atombiztos Sziklából irányí-
tanák Magyarország védelmi hadművele-
teit. Többet pedig ne is akarjak megtudni. 
Nem akartam. Akkor sem, amikor katona 
újságíróként többször is megfordultam a 
honi légvédelmi hadtestparancsnokságon. 
Igaz, ilyen kísértésnek nem is voltam kité-
ve, mert a Sziklába még az 1-es belépő 
(nyílt paranccsal és egyik tábornok köz-
benjárásával) is kevésnek bizonyult. Amit 
azért sem bántam, mert amiről nem tudok, 
azt véletlenül sem tudom kifecsegni.

Mégis, amikor Galló István nyugállo-
mányú ezredes, a Balassi Bálint Bajtársi 
Egyesület elnöke Csomós Lajos nyugállo-
mányú vezérőrnagy (Tiszta Égbolt Bajtársi 
Egyesület) közreműködésével kirándulást 
szervezett márciusban a Veszprémi Légi 
Vezetési és Irányítási Központba, azaz a 
Sziklába, melyre a Bem József Bajtársi 
Egyesület tagjait is meghívták, az elsők 
között jelentkeztem. Budapestről gyorsvo-
nattal utaztunk a királynék városába, ahol 
vendéglátóinknak köszönhetően honvéd-
ségi busz várt a vasútállomáson. Alighogy 
átsétáltunk a felnyitott sorompó alatt, a 

Szikla épületének falára erősített bronz 
dombormű hívta fel magára a látogatók 
fi gyelmét. A feliratokból és az elénk siető 
vendéglátóinktól megtudtuk, hogy ezt az 
emlékjelet azoknak a koronaőröknek a 
tiszteletére állították, akiknek a történel-
münk viharai, a háborúk idején a magyar 
nemzet jelképének, a Szent Koronának 
megőrzése, elrejtése volt a feladata. 
Természetesen, a korona megóvásának 
egyik legbiztosabb helyét az ország ma 
is legbiztonságosabb objektumának szá-
mító Szikla jelentette. Ezt az emlékhelyet, 
Lugossy László alkotását 2010. november 
5-én avatták fel.

Néhány percig gondolatban felidéztük 
a magyar történelem legkritikusabb ese-
ményeit, s magunk elé képzeltük a Parla-
mentben kiállított magyar Szent Korona, 
a királyi jogar és az országalma látványát, 
majd vendéglátóink köszöntő szavait hall-
va visszatértünk a jelenbe. Elsétáltunk a 
szoborként megasodó négyágú légcsavar 
előtt, majd egy keskeny ajtón át levonul-
tunk a Sziklába.

Aki komor, pinceszagú, gyéren meg-
világított folyosókra, termekre számított 
– tévedett. Bármerre mentünk, kifogásta-
lanul megvilágított, tisztaságtól ragyogó, 

kiválóan karbantartott épületben néze-
lődhettünk. Fel sem tűnt, hogy nincsenek 
ablakok. Azért sem, mert hamarosan egy 
tanteremszerű helyiségbe vezettek ben-
nünket, ahol kényelmes székek, korszerű 
szemléltető eszközök voltak elhelyezve. 
Itt Szűcs József mérnök ezredes, az MH 
Légvédelmi Vezetési Központ parancsno-
ka tartott nagyon részletes és szakszerű 
tájékoztatót a vezetése alatt álló katonai 
szervezetek rendeltetéséről, feladatairól, 
szervezeti felépítéséről, a NATO légvédel-
mi rendszerében betöltött szerepükről.

Az előadás után a különböző mun-
kahelyeken is körülnézhettünk, nyíltan 
beszélgethettünk szolgálatot teljesítő 
tisztekkel, tiszthelyettesekkel. A kérdé-
seinkre egyszer sem mondták, hogy ez 
titkos, erre nem válaszolhatunk. Végül 
már szinte otthon éreztük magunkat. 
Igaz, voltak köztünk, akik egykor itt 
valóban otthon is voltak, sőt néhányan 
egykori beosztottaikkal is találkoztak. 
Amikor kijöttünk a Sziklából, buszunkkal 

Veszprémben jártunk
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A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének kezdemé-
nyezésére és javaslatára, a Honvédelmi Minisztérium és a 
Honvéd Vezérkar, elismerésben részesítette: 

A Katonaözvegyek XV. Országos Találkozója alkalmából:
Móricz Mihályné úrhölgyet
Bódi Jánosné úrhölgyet      
 
Március 15.-e , nemzeti ünnepünk alkalmából:
Márton Ervin ny. alezredest
Dr. Szabó Miklós urat
Horváth Balázs István ny. ezredest
Mile Endre ny. ezredest
Engelleiter Zoltán ny. alezredest
Esküdt Lajosné úrhölgyet
Fekete Tiborné úrhölgyet
Gottfried Béláné úrhölgyet

kimentünk Jutasra, a Kossuth-laktanyá-
ba. Egykor alig száz méterre laktam ettől 
az objektumtól, s többször is előfordult, 
hogy valamit ebben a laktanyában kellett 
elintéznem. Mások viszont azt is elmond-
hatták, hogy hajdanán évekig itt szolgál-
tak. A csapattörténeti emlékszobában az 
egykori parancsnokok tablóján örömmel 
fedeztük fel Csomós Lajos nyugállomá-
nyú vezérőrnagy fényképét, aki egykor 
alezredesként irányította a miskolci társ-
alakulatot. Egy másik tablón pedig Pantyi 
György nyugállományú alezredest, a 
Tiszta Égbolt Bajtársi Egyesület jelenlegi 
alelnökét ismertük fel magas beosztású 
tábornokok társaságában. 

A látogatás végén Galló István nyugál-
lományú ezredes, a Balassi Bálint Bajtársi 
Egyesület elnöke mondott köszönetet ven-
déglátóinknak a szíves fogadtatásáért, a 

baráti légkörért. Amelynek nagy szerepe 
volt abban, hogy sokan szinte újra aktív 
hivatásos katonáknak érezték magukat.

BÜKI PÉTER NYUGÁLLOMÁNYÚ ALEZREDES

Elismerések

Az első világháborúban elhunyt hódme-
zővásárhelyi hősi halottak tiszteletére és 
emlékére készített emlékmű április elején 
megtartott ünnepélyes avatásán az MH 
5. Bocskai István Lövészdandár katonái 
is részt vettek. A Hódmezővásárhely fő-
terén felállított első világháborús emlék-
mű – a Pásztor János által készített lovas 
szobor – háromezer hősi halott acélle-
mezbe bevágott nevével egészült ki. 

Az ünnepi megemlékezés előtt el-
hangzott, hogy a felavatott emlékmű 
megvalósuláshoz nagyban hozzájárult 
Magyarország kormánya és a Honvédel-
mi Minisztérium, amelyek a 2014-2020 
közötti éveket az első világháború kiemelt 
emlékéveivé nyilvánították és pályázati 
források által támogatást biztosítottak az 

emlékmű gyakorlati megva-
lósításához. Hódmezővá-
sárhely önkormányzatának 
I. világháborús emlékbizott-
sága (köztük Bátor Ferenc 
alezredes és Szalóki And-
rás őrnagy) dr. Kószó Péter 
elnök vezényletével szintén 
rengeteg munkával járult 
hozzá az emlékmű megva-
lósulásához és Hódmező-
vásárhely első világháborús 
emlékének ápolásához. 

Az ünnepségen Soós 
András és zenekara játszott az első vi-
lágháború idejéből származó dalokat, és 
közreműködött az MH 5. Bocskai István 
Lövészdandár Hódmezővásárhely Hely-

őrségi Zenekara is. A megemlékezők az 
ünnepség végén az emlékműnél elhe-
lyezett egy-egy szál virággal fejezték ki 
tiszteletüket.

HONVEDELEM.HU

Világháborús emlékművet avattak Hódmezővásárhelyen

őrségi Zenekara is. A megemlékezők az 

Május 21.-e, a honvédelem napja alkalmából:
Hazuga Károly ny. altábornagyot
Juhász István Ferenc ny. vezérőrnagyot
Dobszai József ny. alezredest
Galló István ny. ezredest
Keresztúri László ny. ezredest
Obrecsány Mihály ny. ezredest
Jonas Ludvik ny. ezredest
Horváth Jenőné úrhölgyet
Németh Endréné úrhölgyet
Szikló Józsefné úrhölgyet
Szabó Lászlóné úrhölgyet
Petró Attila urat
Molnár Zoltán urat
Németh Csaba urat
Horváth Ferenc urat
Szedmák Tamás urat 
Samu Zoltán urat.
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Az 1848. februári-márciusi európai forra-
dalmak következtében Magyarországon 
az ország polgári átalakulásáért küzdő 
reformerek kerültek hatalomra. A Bat-
thyány Lajos gróf vezette kormány elérte 
a Magyarországon állomásozó császá-
ri-királyi alakulatoknak a kormány alá 
rendelését. Batthyány kezdeményezte 
az önálló magyar hadsereg, a honvéd-
ség felállítását is. A Horvátország bán-
jává kinevezett Josip Jellačić kezdettől 
fegyverkezett a magyar kormány ellen. 
A Délvidéken a szerb határőrök robban-
tottak ki fegyveres lázadást. A fenyegető 
veszély miatt a magyar országgyűlés 
200 000 katonát és 42 000 000 forintot 
szavazott meg az ország védelmére. 
V. Ferdinánd király azonban nem szen-
tesítette az erről szóló törvénycikkeket, 
ezért a parlament szeptember 12-én 
határozati úton léptette életbe azokat. 
Ezzel megkezdődött a tömeghadsereg 
megszervezése. Év végére a magyar 
hadsereg már közel 100 000 főt szám-
lált, ez a szám 1849 nyarára felment 
nagyjából 165-170 000 főre.

Ez a hadsereg 1848 őszén sikerrel 
verte vissza Jellačić horvát bán táma-
dását, 1848–49 telén pedig megaka-
dályozta a Windisch-Grätz tábornagy 
vezette császári fősereget abban, hogy 
meghódítsa Magyarországot. 1849 
tavaszán Görgei, Bem és Perczel tá-
bornok vezetésével visszafoglalta az 
elvesztett területek nagy részét, ami arra 
késztette Ausztriát, hogy a világtörté-
nelemben példa nélkül álló módon, egy 
másik nagyhatalom, Oroszország se-
gítségét kérje a magyar szabadságharc 
leveréséhez. A többszörös túlerő végül 
legyőzte a magyar honvédsereget, de 
az ország polgári átalakulását már nem 
lehetett megállítani.

A kiegyezés után

1867-ben a Magyarország és Auszt-
ria közötti kiegyezést követően létrejött 
Osztrák–Magyar Monarchia az Osztrák 
Császárság és a Magyar Királyság egyen-
rangú szövetsége volt. Katonai kérdések-
ben a megegyezés 1868-ra maradt, ami 
végső formáját a véderőtörvényekben 
nyerte el. Ezekben kimondták a polgári 
jogegyenlőség elve alapján álló általános 
és személyes hadkötelezettség, illetve 
az általános hadi szolgálat bevezetését. 
Utóbbi, a „népfelkelés”, a birodalom orszá-
gai és tartományai fegyverre fogható né-
pességének általános védkötelezettségét 
jelentette. A véderőtörvény velejárójaként 
jelentősen nőtt a katonalétszám, meg-
újult a hadszervezet és annak vezetési 
rendszere, javult az infrastruktúra, kor-
szerűsödött az egyenruha, a fegyverzet 
és a felszerelés. Magyarország a reform 
támogatását összekapcsolta egy önálló 
magyar honvédség létrehozásának igé-
nyével. A birodalom legfőbb összetartó 
erejét a német vezényleti nyelvű császári 
és királyi hadsereg jelentette. Ez kezdet-
ben csak gyalogsággal és lovassággal 
rendelkezett, tüzérséggel nem. A haderő 
létszámának emelését magyar részről 
rendszerint összekapcsolták a honvédség 
nagyobb arányú fejlesztésével, a komp-
romisszumos végeredmény csak 1912-re 
született meg.

 
Az első világháború kora

Az 1914–1918 között lezajlott Nagy Há-
ború volt a világtörténelem első igazán 
modern háborúja. Az 1914 júliusában 
52 millió fős népességgel bíró Osztrák–
Magyar Monarchia a korabeli Európa 
egyik vezető nagyhatalma volt. Az első 
világháború magyar érdekekért is folyt, a 
magyar katonák pedig valamennyi had-
színtéren hősiesen küzdöttek. A Nagy 
Háború időszakában nem létezett önálló 
magyar hadsereg, kizárólag magyar ka-
tonákból álló alakulatok is csak elvétve 
léteztek. A birodalom haderejének felépí-
téséből adódóan a legtöbb magyar kiegé-
szítésű alakulat a császári és királyi (cs. 
és kir.) hadsereg kötelékében, továbbá 
a Magyar Királyi Honvédség alárendelt-
ségében harcolt. 1918 novemberében a 
küzdelem Ausztria–Magyarország teljes 
katonai vereségével végződött. 

A két háború között

A magyarországi Tanácsköztársaság 
leverése után a szegedi ellenforradalmi 
kormány 1919. június 6-i rendelete alap-
ján önként jelentkezőkből felállított Nem-
zeti Hadsereg maradt Magyarország 
egyetlen szervezett fegyveres ereje. 
Tekintettel Magyarország bizonytalan 
kül- és belpolitikai helyzetére, a Nemzeti 
Hadsereg gyors fejlesztése volt a cél. 
A kényszersorozások eredményeként 
az év őszére a hadsereg létszáma meg-
haladta a 100 000 főt. Az 1920. június 
4-i trianoni békeszerződés katonai ren-
delkezései derékba törték a magyar tö-
rekvéseket. Megszüntették az általános 
védkötelezettséget, és kimondták, hogy 
a magyar haderő önkéntes jelentkezé-
sen alapuló zsoldos sereg lehet, amely-
nek hivatása a belső rend fenntartása 
és a határszolgálat ellátása. A hadsereg 
létszámát 35 000 főben szabták meg, 
amelyből 1750 fő lehetett tiszt. Emel-
lett megtiltották a repülőgépek, hadi-
hajók, páncélosok, vegyi fegyverek és 
nagyobb űrméretű lövegek tartását és 
beszerzését. Az általános védkötelezett-
ségen alapuló honvédelem helyébe lépő 
zsoldos hadsereg még azt a hátrányt 
is maga után vonta, hogy a tartalékok 
rendszeres kiképzése lehetetlenné vált. 
1922. január 1-től a magyar haderőt Ma-
gyar Királyi Honvédségnek nevezték.  
A hadsereg fejlesztésére 1927-ig egy-
részt a Szövetségközi Katonai Ellen-
őrző Bizottság jelenléte, másrészt a 
katasztrofális gazdasági helyzet miatt 
nem kerülhetett sor. Miután a Bizottság 
1927-ben elhagyta az országot, meg-
kezdődhetett a honvédség egyre nyíl-
tabb fejlesztése. A kisantant-államok 
Magyarország fegyverkezési egyenjo-
gúságát elismerő 1938. augusztus 29-i 
bledi konferenciája után az utolsó jogi 

170 éves a Magyar Honvédség
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akadály is elhárult a honvédség fejlesz-
tése elől. Az 1938 őszétől bekövetkező 
események azonban megzavarták a fej-
lesztés békés folyamatát.

A magyar királyi honvédség 
1938–1945 között

A magyar politikai és katonai vezetés 
1938-tól kezdve várta a kedvező külpo-
litikai helyzetet a Trianonban elvesztett 
területek visszaszerzéséhez. Az ország 
közvéleménye a revízió megvalósítását 
a honvédségtől remélte. A Felvidék egy 
részének 1938-as, illetve Észak-Er-
dély 1940-es visszacsatolására német 
és olasz jóváhagyással, de alapvetően 
békésen került sor. Kárpátalját viszont 
1939-ben már az ukrán és szlovák 
csapatokkal való összeütközés után 
sikerült visszacsatolni. Amikor a náci 

Németország megtámadta Jugoszláviát, 
Hitler Magyarország katonai részvétele 
ellenében a Délvidék visszacsatolását 
ígérte. Az április 6-án meginduló had-
műveletek komoly áldozatokkal jártak, s 
Magyarországot hadviselő féllé tették az 
immáron nyolc hónapja folyó II. világhá-
borúban. Mindezek alapján félig-meddig 
törvényszerű volt, hogy Magyarország 
belesodródjon a Szovjetunió ellen 1941-
ben meginduló háborúba is. Az 1941. évi 
hadjáratban még csak a Gyorshadtest 
vett részt a hadműveletekben, 1942-ben 
viszont a magyar politikai vezetés arra 
kényszerült, hogy a magyar 2. hadse-
reget küldje ki a keleti frontra. Az 1943 
januárjában meginduló szovjet támadás-
ban a Don mellett állomásozó hadsereg 
komoly veszteségeket szenvedett, de 
nem semmisült meg. Noha a magyar 
politikai vezetés kísérletet tett arra, hogy 
mérsékelje a hadsereg részvételét a had-
műveletekben, s minél nagyobb erőket 
mentsen át a háború végére, e törekvése 
az egyre erősödő német nyomás, majd 

az ország 1944. március 19-i német meg-
szállása miatt kudarccal végződött. 1944 
nyarától már az ország területén folytak 
a harcok, s végül a németek alárendelt-
ségében harcoló honvéd egységek ma-
radékai 1945 tavaszán osztrák területre 
szorulva kapituláltak.

A néphadsereg időszaka

A Debrecenben 1944. december 21-én 
megalakult Ideiglenes Kormány Szóza-
tában a legsürgősebb tennivalók között 
megfogalmazódott az új magyar had-
sereg megteremtésének igénye. Az új 
nemzeti haderő megalakításának lehe-
tőségét a Fegyverszüneti Egyezmény 
1945. január 20-i moszkvai aláírása te-
remtette meg. 1945. május közepére a 
hadsereg létszáma elérte a 45 000 főt. 
Noha az 1947. évi párizsi békeszerző-
dés összesen 70 000 főnyi haderő létre-
hozását engedélyezte, a Szovjetunió és 
a nyugati nagyhatalmak között kialakuló 
hidegháború következtében a szovjet 
megszállás alatti Magyarországon is 
erőltetett hadseregfejlesztés kezdődött: 
1951-ben a honvédségről Magyar Nép-
hadseregre átkeresztelt haderő létszá-
ma meghaladta a 190.000 főt. 1953-ban, 
Sztálin halálát követően megindult a 
katonai kiadások és a létszám csök-
kentése. Az ország 1955-től a Varsói 
Szerződés tagjaként továbbra is erősen 
korlátozott szuverenitással rendelkezett. 
Az 1956. október 23-án kitört forrada-
lom készületlenül érte a néphadsereget 
– a kibontakozó fegyveres küzdelemben 
a csapatok többsége passzív maradt. 
Egy részük a forradalmárok oldalára 
állva szállt szembe a támadó szovjet 
csapatokkal. A forradalom leverését sú-
lyos megtorlás követte a hadseregben 
is. 1957-től folytatódott a néphadsereg 
szovjet igények szerinti fejlesztése. 
A néphadsereg háborúként is értelmez-
hető bevetésen Csehszlovákia 1968. 
augusztus 20–21-én megkezdett meg-
szállásában a Varsói Szerződés más 
tagországaival együtt vett részt. 

A néphadsereg technikai fejlesztésé-
nek az 1980-as évektől komoly gátja volt 
az ország egyre romló pénzügyi helyze-
te. Nem véletlen, hogy az 1989–1990. 
évi politikai fordulat alkalmával a nép-
hadsereg vezetése is a pártállam le-
bontásában látta a kibontakozás útját, s 
komoly szerepet játszott a munkásőrség 
lefegyverzésében is. Szimbolikus jelen-
tősége is volt annak, hogy a néphadse-
reg elnevezés 1990-ben ismét átadta a 

helyét a Magyar Honvédség megneve-
zésnek.

A volt szocialista országokat tömörítő 
katonai szervezet, a Varsói Szerződés 
felszámolását 1991-ben Antall József 
miniszterelnök kezdeményezte, s szin-
tén az ő hivatali működése során, 1991. 
június 19-én az utolsó szovjet katona is 
elhagyta Magyarország területét. Ezzel 
az ország 47 évvel és három hónappal 
a német megszállás után visszanyerte 
szuverenitását. Magyarország megkezd-
te a beilleszkedést a nyugat-európai po-
litikai szervezetekbe is. 

A magyar országgyűlés valamennyi 
meghatározó pártja egyetértett abban, 
hogy az ország jövőjét ez szolgál-
ja, s minden belpolitikai vita ellenére 
valamennyiük közös eredménye volt 
Magyarország tagsága az Észak-Atlanti 
Szerződés Szervezetében (NATO) 
1998-ban. Az Országgyűlés 1999. feb-
ruár 9-én fogadta el a Magyar Köztár-
saságnak az Észak-atlanti Szerződés 
Szervezetéhez történő csatlakozásáról 
és a szerződés szövegének kihirdeté-
séről szóló 1999. évi I. törvényt. 1999. 
március 12-én vált Magyarország Len-

gyelországgal és Csehországgal együtt 
a szervezet teljes jogú tagjává. A Ma-
gyar Honvédség azóta számos béke-
fenntartó és válságkezelő műveletben, 
valamint nemzetközi együttműködésben 
vett részt, s az ezekben résztvevők 
száma jelenleg nagyjából 1000 fő körüli.

Az 1990 óta eltelt időszakban a Ma-
gyar Honvédség számtalan átszervezé-
sen ment át, amelyek a tömeghadsereg 
felől a minőségi fegyveres erő felé tör-
ténő fejlődést szolgálták. Nagyon fontos 
intézkedés volt a sorkatonai szolgálati 
kötelezettség békeidőben történő fel-
függesztése 2004-ben. A Zrínyi 2026 
Honvédelmi és Haderőfejlesztési Prog-
ram két fő irányt határoz meg, az első a 
hadsereg modernizációja, a második cél 
pedig az ország társadalmának a hon-
védelem érdekében történő aktivizálása.

HERMANN RÓBERT
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Egy történelmi előadás margójára
Áprilisban a Pápai Honvéd Bajtársi 
Klub előadás megtartására kért fel, 
melynek témája „Pápai ejtőernyősök a 
Magyar királyi Szent László hadosztály 
kötelékében”. A magyar katonai ejtőer-
nyőzés megalakulásának előzményei, 
kialakulása és a zászlóalj felállításának 
történeti áttekintése volt a bevezető, 
majd az alakulat megszületése, a II. 
világháborút megelőző időszak áttekin-
tése. Az önálló harcászati alkalmazá-
sukat megelőző 1941.áprilisi tragédia 
kialakulását, következményeit és az 
újjászervezés időszakát ismertettem. 
A legendás vitéz Bertalan Árpád őrnagy 
ejtőernyős zászlóaljparancsnok elvesz-
tése, majd a vitéz Szügyi Zoltán alez-
redes kinevezése közötti időszakot is 
bemutattam.  Ezt követően a zászlóalj 
újjászervezése, ezreddé történő feltöl-
tése és a harc- és biztosító alegységek 
felállítása, valamint az új állománytábla 
kialakítása is érdekes téma volt. 

Az érdeklődők sokasága megismer-
kedhetett az I. ejtőernyős zászlóalj 
harcaival a Kárpátokban, Soroksáron, 
Fóton, Isaszegen, közben 1944 októ-
berétől miként szervezték Pápán a II. 
ejtőernyős zászlóaljat, majd a Csepelen 
történt harci eseményeket mutattam be. 

A „SZABOLCS” hadrend keretében 
alakult meg a Magyar királyi Szent 
László hadosztály, amelyben két 
zászlóaljal rendelkező ezredeket állí-

tottak fel, e kötelékbe tagozódtak be a 
pápai ejtőernyősök, mint a hadosztály 
leghatékonyabb alakulata.

1944 december volt az az időszak, 
amely sorsdöntően meghatározta a 
hadosztály és ezen belül az ejtőernyős 
ezred harcait Kéthelyen, Letkésen, 
Ipolyszalkán és a Párkány–Garam kör-
nyéki harcokban, ahol 1945 márciusá-
ban kimerült és szétzilálódott. 

 Bemutattam, hogy 1945. március 
20–21. között miként vonultak fel a 
hadosztály alakulatai Veszprém körze-
tébe és vettek részt a Balaton-felvidéki 
harcokban. 

A Szent László hadosztály Ausztria 
területén egységesen, az alakulat angol 
fogságba esésével fejezte be a II. vi-
lágháborút. Érdekes, hogy e hadosz-
tályt az angol zónában 1945 októberéig 
fegyverben tartották, mint őrző-védő és 
rendfenntartó alakulatot.

Az előadás arra is rámutatott, hogy 
Pápa környékéről közel 1000 fi atal ön-
ként jelentkező vonult be a hadosztály 

kötelékébe és harcoltak Veszprémtől a 
Muráig. 

Az előadás egy katonai szervezet 
történetét mutatta be a megalakulástól 
a megszűnéséig, megemlékezve mind-
azokról, akik a tagjai voltak. 

A katonai hagyományok ápolása ma 
is időszerű, és tiszteletreméltó az, hogy 
az MH 2. Különleges Rendeltetésű 
Dandár viseli vitéz Bertalan Árpád ejtő-
ernyős őrnagy nevét. Egyben köszönet 
a Honvéd Bajtársi Klub Pápa vezető-
ségének és tagjainak, hogy a pápai ej-
tőernyős alakulat tetteit és emlékét egy 
előadás keretében újból felidézhettem.

NACSA FERENC NY. TÖRZSZÁSZLÓS

Keszthelyi temető: Pápai ejtőernyős hősi halottak sírkertje

Szent László hadosztály jelvénye       Az ejtőernyősök jelvénye
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Az ejtőernyősök és pilóták a Veszprém-
Jutas repülőtéren emlékeztek az 1941. 
április 12-én 16.50 perckor lezuhant 
Savoia SM–75-ös szállítógép katasztrófá-
jára, mint a Bertalan Árpád zászlóaljának 
emlékeit őrző utódok. A magyar katonai 
ejtőernyőzés születése alkalmából hiva-
talosan 1938. szeptember 2-án ugrottak 
először ejtőernyővel katonák, majd szep-
tember 11-én megalakult Szombathelyen 
az ejtőernyős kiképző keret, vitéz Berta-
lan Árpád százados vezetésével. 

A megjelenteket Horváth Alajos 
ny. repülő őrnagy köszöntötte, töb-
bek között a Honvéd Vezérkar és az 
MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
képviseletében Sáfár Albert dandártá-
bornokot, az MH Összhaderőnemi Pa-
rancsnokság légierő haderőnem főnökét 
(pk.h.), Kiss Róbert ezredest, az MH 
86. Szolnok Helikopter Bázis törzsfő-
nökét, Kálló Sándor alezredest, az MH 
59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis 
századparancsnokát. A vendégek kö-
zött üdvözölte továbbá Zentai László 
ezredest, az MH 54. Veszprém Radar-
ezred parancsnokát, Vilner Péter ny. 
ezredest, az MVRSZ főtitkárát, a MVRT 
főtitkárát, a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi 

Szövetsége képviseletében pedig 
Gajdán Miklós ny. ezredest. 

1939 októberében Pápára tette át a 
székhelyét a századdá bővült alakulat, 
majd 1940 augusztusától már zászló-

aljként szerepelt a Magyar Királyi Hon-
védség hadrendjében. 1940 szeptem-
berében az ejtőernyősök részt vettek az 
erdélyi bevonulásban, majd rendelteté-
süknek megfelelő harci feladatot szántak 
nekik az 1941. áprilisi délvidéki had-
műveletben. Első bevetésük azonban 
tragikus végkimenetelű volt, hiszen a 
bevetésre induló négy szállítógép közül 
a vezérgép közvetlenül a felszállás után 
lezuhant. Bertalan őrnagy zászlóaljpa-
rancsnok, valamint 15 ejtőernyős és a 
repülő személyzetének négy tagja a ron-
csok között lelte halálát.

A megemlékezésen a Magyar Ejtő-
ernyősök Bajtársi Szövetsége, illetve, 
tagszervezetei képviselték Szövetségün-
ket. Az elnökség nevében Gajdán Miklós 
ny. ejtőernyős ezredes és Fehér Miklós 
aranykoszorús ejtőernyős rótták le ke-
gyeletüket és helyezték el a MEBSZ ko-
szorúját. Köszönjük a Veterán Repülők 
és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesületé-
nek és Soós Lajos ny. repülő alezredes 
elnöknek a kiváló szervezést, továbbá 
a HEMO-ban az állófogadást és a fi nom 
marhapörköltet tarhonyával. 

FEHÉR MIKLÓS

 MEBSZ-TAG

A BEOSZ legrégebbi külföldi partnerénél tettünk látogatást azzal a céllal, hogy az 1994. december 14-én, az akkori két elnök, 
Kelemen József ny. altábornagy és Miha Butura ezredes által aláírt, a BEOSZ és a Szlovén Katonák Egyesülete között létre-
jött együttműködési szerződést áttekintsük.

A szlovén delegációt dr. Alojz Steiner ny. vezérőrnagy, elnök vezette, tagjai a szomszédos Pomurska régió vezetője, a lend-
vai egyesület elnöke és a nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökségi tagjai voltak. Minket Hazuga Károly ny. altábornagy, 
elnök, továbbá a marcali egyesület elnöke és a titkára, valamint a nemzetközi kapcsolatokért felelős ügyvivő képviseltek.

UDVARDY ENDRE NY. ALEZREDES

Ejtőernyősök és pilóták Jutason

 Találkozó Lendván 
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Hatalmas terem közepén asztalsor, meg-
pakolva szendvicsekkel, salátákkal, süte-
ménnyel, mintha lakodalmat tartanának. 
Körben, mint hajdan a tánciskolában a 
fal mellé tett székeken, úgy ülnek most is 
az asszonyok. Egy-két férfi  is van közöt-
tük, de a többségük áll. Kezükben kecses 
pezsgőspohár, néha belekóstolnak, de 
várnak. Állnak, fi gyelnek a polgármes-
terre, aki percek óta csak dicsér, hogy 
milyen sokat tett a Bem Egyesület a had-
sereg népszerűsítéséért, a fi atalok, az 
iskolások bevonásával a hazafi ság, az 
erőnlét, az edzettség fokozásáért.  Az ital 
pezseg, minden elpukkant buborék egy-
egy emléket hoz vissza a közelmúltból. 

Csak most lett vége a beszámolónak, 
amelyben visszanéztek az elmúlt tíz 
évre.  Arra a tíz évre, ami úgy elszállt, 
mintha tíz perc lett volna. Tíz percbe de 
sok minden belefér, – villantotta fel az 
emlékező az egykori Kazal-kuplét. Kell-e 
felsorolni a zenés esteket, az Erzsébetek 
és Katalinok klubnapját, Baranyi Ferenc 
Kossuth-díjas költő délutánját? … Hűek 
maradtunk az első év szándékához: ha-

gyományt teremteni, hogy hazánkat, s 
benne a lakótelepet a jövő században 
is felleljék a térképen. Az egyesületünk-
nek sikerült a legfi atalabb korosztályt is 
bevonni hatókörébe. A Baba-Mama klub 
szervezi a kismamák és gyerekeik, a 
szülők rendszeres zenés találkozóit. Az 
asszonyok a kártya-délutánokat kedvelik. 
Lelkes kis csoport jár jóga tornára, hogy 
gondozzák testüket-lelküket. A jóga torna 
ügyel az asszonyok mozgására, egész-
ségére. Nyugalmat erősítő órái sok rán-
cot eltüntettek az arcokról a hetedik éve 
elkezdett egészségmegóvó délutánokon.

Nosztalgiázni jó – mondja a szónok – 
még akkor is jó, ha ritkulnak soraink! 
Szembemegyünk az idővel, a száguldó 
napokat is visszatartjuk. Gazdagodik 
könyvtárunk, mára feldolgozott állapotban 
van, hála Bíróné, Fürst Judit elnökségi 
tagnak, könyvtárosunk munkájának. 2008. 
február 3. emlékezetes dátum: az első iro-
dalmi délutánt szerveztük. Ettől kezdve, 
immár tizedik éve, havonta egyszer ösz-
szegyűlik az a tíz-húsz ember, hogy részt 
vegyen délutánjainkon. Kabdebó Tamás 

írását Mécs Károly és Bánfy Edit, előadó-
művészek olvasták fel, majd a Nők Lapja 
újságírónője, a Príma Primisszima díjra 
jelölt Vadas Zsuzsa volt a vendégünk. 
Egyszer Büki Pétert hívtuk meg, mutassa 
be kötetét!  Hálás vagyok – a Színkeresők 
Társasága tagjaival együtt – Pruzsinyzky 
Sándor, Brunner Tamás, Gutai István, 
íróknak és másoknak, hogy bemutatták 
írásaikat!

Idén februárban a kínai versekből cse-
megéztünk, a szomszédos Bem-iskola 
kínainyelv- tanárának, Zhuang Lingnek 
a közreműködésével. A széppróza, a 
dal, a nóta élőhangon balzsamozza be 
lelkünket! A , ,Gondolatok a könyvtárban„  
címmel rendezett irodalmi találkozónk 
100. estje 2018. márciusában volt, Bíró-
né Fürst Judittal, Cserepesné Marikával, 
Hugyecz Györggyel és Szentandrássy 
Andrással olvastuk fel a Búcsúcsók című 
írást, Erzsike énekével enyhítve a tragi-
kus befejezést. A szomszéd Bem-iskola, 
a jövőben is fontos partnerünk, segítjük a 
tanulók nevelését, diákjaik rendszeresen 
látogatják a Büki Péter szervezte sport-
napokat. Az elmúlt 125 hónapban öt-hat-
száz rendezvényünkön (koszorúzások, 
kerti napok, zenés estek) több ezer fő vett 
részt, de az elhangzottak felsorolása nem 
volt teljes! Ami kimarad, az az eszünkben 
meg a szívünkben érleli a holnapot! Minek 
vagyunk a világon? Mit tehet egy nyug-
díjas a máért? Politizáljon? A politika az 
életerős munkavégzők színtere! Nekünk 
a napi apró munka maradt! Amióta él a 
klub, egy kicsivel jobban értjük, minek is 
vagyunk a világon, mert tudunk tenni érte! 
A szépszámú vendégsereg körülállta a 
névadó szobrát, ahol az emlékbeszéd 
után vezérkari főnöki elismerést olvastak 
fel. Emléktárgyakat, emléklapokat osz-
tott ki Hazuga Károly ny. altábornagy, a 
BEOSZ, és Koós Gábor, ny. mérnök alez-
redes, az egyesület elnöke. 

Igyunk az egészségre, a holnapra, a 
további sikerekre! – hangzik a polgármes-
teri felhívás. Megemelkednek a poharak, 
csend üli meg a termet, eltűnik az utolsó 
csepp is a pohárból, és mintha csak egy 
buborék lett volna az elmúlt évtized. Ezt 
követően jó hangulatú borozgatás kezdő-
dött. Órákon át nosztalgiáztak az elmúlt 
évekről.    

PERLAWI ANDOR

FOTÓ: HUGYECZ GY., NYILAS I

jelölt Vadas Zsuzsa volt a vendégünk. 

be kötetét!  Hálás vagyok – a Színkeresők 
Társasága tagjaival együtt – Pruzsinyzky 
Sándor, Brunner Tamás, Gutai István, 

a közreműködésével. A széppróza, a 
dal, a nóta élőhangon balzsamozza be 

címmel rendezett irodalmi találkozónk 

Tíz év, mint egy pillanat

redes, az egyesület elnöke. 

további sikerekre! – hangzik a polgármes-
teri felhívás. Megemelkednek a poharak, 
csend üli meg a termet, eltűnik az utolsó 
csepp is a pohárból, és mintha csak egy 
buborék lett volna az elmúlt évtized. Ezt 
követően jó hangulatú borozgatás kezdő-
dött. Órákon át nosztalgiáztak az elmúlt 
évekről.    



21

A BEOSZ Dél-alföldi Régió (továb-
biakban: DAR, vagy Régió) – mint 
bejegyzett, önálló jogi személy 
– 2017. december 13-án tartotta 
megalakulásának 10. évfordulóját, 
Szegeden, melynek lebonyolításá-
ról dr. Kovács György mk. ezredes, 
DAR-elnök, a Bajtársi Hírlevél 
2018/1-es számában beszámolt. 
Erre az ünnepségre, mint a beje-
gyeztetés ötletgazdája, tortúrájá-
nak végigküzdője és a szervezeti 
formaváltás utáni első DAR-elnök, 
jelenleg tiszteletbeli elnök, én is 
meghívást kaptam, melynek öröm-
mel eleget tettem. Természetesen 
azonnal jeleztem, a későbbiekben 
meg is erősítettem hozzászólási 
szándékomat a DAR elnökének. 
Sajnos a hozzászólásom az „idő 
rövidsége” miatt elmaradt. Ennek 
okát néhányam tőlem kérdezték, 
sőt volt, aki telefonon felhívott és 
kérte, hogy hozzászólásomat jelen 
formában tegyem meg.

Néhány szó az előzményekről. 
Mint ismeretes, a Bajtársi Egye-
sületek Országos Szövetsége 
(továbbiakban: BEOSZ) 1990. feb-
ruár 27-én alakult meg. 1999-re a 
BEOSZ-ba tömörült klubok száma 
közel 100, létszáma mintegy 
10 000 főre emelkedett. A cent-
ralizált vezetés, az egy kézből 
történő irányítás, tájékoztatás, az 
információk begyűjtése nehézkes-
sé vált. Emiatt a BEOSZ vezetése 
a decentralizált vezetésre tért át, 
amely az ország területének előbb 
4, majd 2002-ben 7 régióra tör-
ténő felosztásában valósult meg. 
A mi régiónk, amely a Bács-Kis-
kun, Békés és Csongrád megyei 
fegyveres erők és testületek nyug-
állományú tagjainak klubjait fogta 
össze, a kettes sorszámot kapta, 
Dél-alföldi Régió, rövidítve DAF 
Régió néven. Ennek a Régiónak 
az első vezetőjévé Deli József ny. 
ezredest választották meg a Régió-
ba tömörült klubok vezetői, aki már 
1987. óta a Kiskun Egyesületek 
szervezője és vezetője volt.

Szegeden az önálló jogi sze-
mélyként végzett munka 10. évfor-
dulóját ünnepeltük.

Egy el nem hangzott hozzászólás

TISZTELT BEOSZ HÍRLEVÉL OLVASÓ!

Engedje meg, hogy első kézből egy kis kiegészítést tegyek az előzőekhez.
2007 februárjában Deli József lemondott tisztségéről, és a közgyűlés személye-
met választotta meg a Régió vezetőjévé. Ekkor már megvolt az elgondolásom, 
hogy a Régiót közhasznú szervezetként jegyeztessük be a bíróságon.

Mivel igény volt rá, először létszámbővítést hajtottunk végre. Ez Kiss Imre, az 
orosházi tagegyesület elnöke szervezésében történő Határőr Nyugdíjasok Oros-
házi Egyesületének, valamint a saját agitációm eredményeként, a Rendőrségi 
Nyugdíjasok Csongrád Megyei Egyesületének Régiónkba való beléptetésével 
történt. Ekkor vált a Régiónk 19 tagegyesületet magába foglalva, több mint 
2000 fős tagsággal a legnagyobb szerveződéssé. Ezek után kezdtünk hozzá a 
tagegyesületi elnökök aktív bevonásával az Alapszabály megszerkesztéséhez, 
melyhez a BEOSZ elnökségétől – Sipos Géza akkori BEOSZ-elnök elvi és biztató 
támogatásán kívül – sajnos semmi támogatást nem kaptunk.

Munkánkban nagy nehézséget okozott, hogy a Csongrád Megyei Bíróságon 
addig senki nem jegyeztetett be közhasznú szervezetként három megye nyug-
díjas-egyesületeit egy egységbe tömörítő szervezetet. Viszont pont a bíróságon 
akadt egy segítőm, dr. Dabis Erzsébet bírónő személyében, aki az Alapszabály 
megszerkesztésében az első perctől kezdve segített. Munkánkat siker koronázta. 
Az Alapszabály elkészült, melyet a Csongrád Megyei Bírósághoz 2007. október 
24-én beadtam, a bíróság novemberben elfogadta és december 21-én jogerőre 
emelte. Ekkor lett a szervezetünk nevének rövidítése BEOSZ DAR.

Mi volt a célunk a közhasznú szervezetként történő bejegyeztetéssel? A gazda-
sági lehetőségeink kiszélesítése, konkrétan a SZJA 1%-a megszerzési lehetősé-
gének megteremtése, a pályázati lehetőségek kihasználása, valamint szponzorok 
felkutatása.

Például az éves, egyhetes összevonást – mely addig önköltséges volt – a DAR 
pénztárából tudtuk támogatni, így az erdőbényei és a bujáki rendezvényt is több 
mint 200-200 ezer forinttal. Hozzájárultunk továbbá a DAR szegedi rendezvényei-
nek étkezési költségeihez.

Mivel én is voltam klubelnök, így mindig foglalkoztatott, hogy sem a BEOSZ, 
sem egyetlen régió nem lehet eredményes a tagegyesületek sikeres működése 
nélkül. Ez a társadalmi munka a tagegyesületi elnökök elismertségében kevésbé 
mutatkozik meg. Ezért a vezetésem alatt működő DAR-elnökség, javaslatomra, 
a tagegyesületi elnökök éves munkájának elismeréseként, 2007 és 2008-ban, év 
végén, egy-egy karácsonyi ajándékcsomaggal köszönte meg a végzett munkát. Ezt 
az ajándékcsomagot az év közben tisztségüktől megvált elnökök is megkapták.

2009-ben az egészségi állapotom súlyos romlása miatt muszáj volt tisztségem-
től megválni. Az átadás naprakész, manuálisan vezetett okmányokkal megtörtént, 
melyeket az utódom, Horváth Balázs István ny. mk. ezredes, a korszerű követel-
ményeknek megfelelően, számítógépre átdolgozott. Elterjesztette a régión belüli 
teljes körű elektronikus levelezést, megalkotta és bevezette a DAR logóját.

Megjegyzem, hogy 2007-ben nulla forinttal vettem át a Régió vezetését, melyet 
2009-ben jelentős pénzösszeggel adtam át, miközben az előzőekben ismertetett 
rendezvényeket anyagilag is támogattuk. A saját magunk elé kitűzött célokat 
végül is elértük, és ehhez hasonló sikereket kívánok a Régió jelenlegi vezetésé-
nek is!

Sinyi Imre ny. ezredes
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Egy nap a lőtéren
A szentendrei Kossuth Lajos Nyugdíjas 
Klub tagjai hagyományosan az év egy 
napján a Kossuth Lövész Klub belső lőte-
rén találkoznak és légpuska-lőversenyen 
mérik össze tudásukat. Most a Gábor 
Áron Tüzér Egyesület képviselői aktív je-
lenlétével szervezték a versenyt. A meg-
jelentek a lőtér szabályai és a biztonsági 
rendszabályok ismertetését követően 
gyertyagyújtással és egyperces néma 
főhajtással megemlékeztek a közelmúlt-
ban elhunyt Koller Árpád munkatársról 
és Sztanó Géza ny. vezérőrnagyról, 
a BEOSZ tiszteletbeli elnökéről. A lö-
vészet fegyelmezetten, balesetmente-
sen, jó hangulatban, a lövészetvezetők 
utasításainak megfelelően zajlott le. Az 
eredményhirdetés után egy csoportkép 
elkészítését és közös ebéd elfogyasz-
tását követően koszorú elhelyezésével, 
valamint szavalattal és énekléssel emlé-
keztek meg az elhunyt klubtagjaikról. 

 ESKÜDT LAJOS NY. EZREDES

VEZETŐSÉGI TAG
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Szolnok felé tartott a 4-es főúton az 
MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
vezénylőzászlósa, amikor két ijedt, az 
autósoknak integető alakra lett fi gyel-
mes, akik próbáltak segítséget kérni az 
arra közlekedőktől. Pasztercsák László 
törzszászlós azonnal megállt, hogy 
megnézze, miben lehet segítségükre. 
Mint az néhány másodperc múlva kide-
rült, egy férfi  feltehetően szívinfarktust 
kapott és eszméletlen állapotban volt 
az autójában. A törzszászlós segített 
a férfi t kiemelni, majd stabil oldalfek-

vésbe helyezte a beteget, akinek csak 
alig észlelhető életjelei voltak. Miköz-
ben értesítették a mentőket, próbálta 
stabilizálni a férfi  állapotát, aki több-
ször magához tért, majd újra elájult. 
A vezénylőzászlós segédkezett a hely-
színre érkező mentőhelikopter leszál-
lításában is. Mialatt a mentősök meg-
kezdték a beteg szakszerű ellátását, 
a törzszászlós lezárta az utat, majd a 
rendőrök kiérkezését követően segített 
a forgalom irányításában. 

HONVEDELEM.HU

Életmentésben segített

Kihelyezett érdekvédelmi és ügyfél-
szolgálati napot tartottak Kiskunfélegy-
házán az MH Katonai Igazgatási és 
Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
(MH KIKNYP) Bács-Kiskun megyei iro-
dájának munkatársai. A Petőfi  Sándor 
Bajtársi Egyesület tagjai közül mintegy 
hetvenen vettek részt a Magyar Tarta-
lékosok Szövetsége által is támogatott 
rendhagyó klubfoglalkozáson. A helyi 
nyugállományú klub tagjainak a meghí-
vására, egy napra Kiskunfélegyházára 
települt az MH KIKNYP Bács-Kiskun 
megyei irodája. A Petőfi  Sándor Bajtár-
si Egyesület tanácstermét zsúfolásig 
megtöltő érdeklődőket Hideg István 
nyugállományú őrnagy, a klub elnöke 
köszöntötte. Az iroda 
tevékenységéről Parádi 
Gyöngyi főtörzsőrmester, 
érdekvédelmi altiszt tar-
tott egy rövid tájékoztatót, 
majd bekapcsolódott az 
ügyintézésbe. Munkáját 
Király Endréné, Bárány 
Sándor tanácsosok és 
Mózes Martina önkéntes 
műveleti tartalékos sza-
kaszvezető segítették.

Az érintettek az egész-
ségügyi ellátási jogosult-
ságról, az üdülési lehe-
tőségekről, a kegyeleti 
támogatások feltételeiről 
kérhettek tájékoztatáso-
kat, lehetőségük volt a 

nyugdíjas-igazolványaik cseréjére, és 
segélykérő lapokat is igényelhettek a 
helyszínen.  

Az ügyfélszolgálati nappal egybekö-
tött klubfoglalkozáson a kerek évfor-
dulós tagokat is felköszöntötték. A dr. 

Simicskó István honvédelmi 
miniszter és dr. Benkő Tibor 
vezérezredes, Honvéd Ve-
zérkar főnök által adományo-
zott emléklapokat és Durgó 
Tamás őrnagy, a kecskeméti 
székhelyű iroda vezetőjének 
jókívánságait Parádi Gyöngyi 
főtörzsőrmester adta át 85. 
születésnapja alkalmából 
Vigh Lajos János nyugál-
lományú alezredesnek és 
az ugyancsak 85 esztendős 
Fekete Zsigmond nyugállo-
mányú zászlós fi ának – az 
ünnepelt egészségi állapota 
nem engedte meg, hogy hogy 
részt vegyen a rendezvényen.

honvedelem.hu

  Házhoz ment az iroda

Simicskó István honvédelmi 
miniszter és dr. Benkő Tibor 
vezérezredes, Honvéd Ve-
zérkar főnök által adományo-
zott emléklapokat és Durgó 
Tamás őrnagy, a kecskeméti 
székhelyű iroda vezetőjének 
jókívánságait Parádi Gyöngyi 
főtörzsőrmester adta át 85. 
születésnapja alkalmából 
Vigh Lajos János nyugál-
lományú alezredesnek és 
az ugyancsak 85 esztendős 
Fekete Zsigmond nyugállo-
mányú zászlós fi ának – az 
ünnepelt egészségi állapota 
nem engedte meg, hogy hogy 
részt vegyen a rendezvényen.
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A hatvani csata évfordulója
Az 1849. évi tavaszi hadjárat első győztes 
ütközete volt a hatvani csata. Sikere nagy-
ban befolyásolta a néhány nappal későbbi 
Isaszegnél megvívott csatát, hiszen ha 
nem sikerül elhitetni a császáriakkal, hogy 
a főerőkkel állnak szemben, veszélybe 
került volna azok megkerülő manőve-
re, és odalett volna a meglepetés ereje. 
A Gáspár András vezette VII. hadtest si-
keresen oldotta meg feladatát, és lélektani 
jelentőségű győzelmet aratott.

A csata 169. évfordulója tiszteletére 
látványos megemlékezést tartottak Hat-
vanban, melynek szervezésébe tevéke-
nyen bekapcsolódott a Gáspár András 
Bajtársi Egyesület is. Az ünnepségsorozat 
a Kossuth téren kezdődött, ahol a felsora-
kozott, korhű egyenruhába öltözött hagyo-
mányőrző csapatokat és a résztvevőket 
Horváth Richárd polgármester üdvözölte. 

A köszöntő után látványos menet követ-
kezett a belvárosi temetőben található 
emlékműhöz. Az élen a szintén BEOSZ-
tag Obsitos Együttes haladt, akiket a 
meghívott vendégek és a város vezetői 
követtek. A menetben részt vettek Hatvan 
város és a Gáspár András Bajtársi Egye-
sület közös meghívottjaiként a kecskeméti 
Gáspár András Szakgimnázium és Szak-
középiskola, valamint a KSZC Kollégiu-
ma igazgatói, Esküdt Lajos ny. ezredes, 
BEOSZ-elnökhelyettes, Fekete István ny. 
ezredes, BEOSZ ÉMR régióvezető is.

Az egyenruhás csapatok előtt a város-
zászló haladt, amit az egyesület zászlóőr 
tagozatának tagjai vittek, őket követték a 
hagyományőrző gyalogosok és huszárok. 
A katonazenével felvezetett, mintegy 1,5 
kilométeres menet nagyon sok érdeklődőt 
vonzott a részben lezárt főút mellé.

A temetői megemlékezésen Horváth 
Richárd polgármester kiemelte a csata 
lélektani jelentőségét, és azt az egybe-
esést, hogy az idén a megemlékezés a 
feltámadás ünnepével egy napon zajlik, 
és a feltámadásra történelmünk során bi-
zony sokszor volt szükség. Utána Hornyák 
Gábor hagyományőrző százados méltatta 
a győzelmet kivívók hozzáértését és lel-
kesedését. A beszédeket követően koszo-
rúzásra került sor. A BEOSZ és a Gáspár 
András Bajtársi Egyesület nevében Es-
küdt Lajos, Fekete István és az egyesület 
elnöksége helyezte el a megemlékezés 
koszorúját.

KŐSZEGI FERENC

FOTÓ: BURDA GABRIELLA 



A szekszárdi Zrínyi Miklós Nyugál-
lományú Honvéd Klub megtartotta a 
35. éves jubileumi beszámoló köz-
gyűlését. A rendezvényen a Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetségét 
(BEOSZ) Homola Csaba nyugállomá-
nyú dandártábornok és Vámosi János 
nyugállományú alezredes képviselték. 
A program első részében a résztvevők 
Bencze János nyugállományú ezredes 
vetített képes előadásában tekintették 

át  az elmúlt 35 év eseményeit. Ezek 
után elismerések átadása történt. Elő-
ször Homola Csaba, a BEOSZ részé-
ről a régióvezető Pásztor István ny. 
ezredes közreműködésével adták át 
a Hazuga Károly ny. altábornagy által 
aláírt évfordulós emléklapot és BEOSZ-
emlékplakettet. Ezt követően Szűcs 
Imre ezredes megbízásából a szekszár-
di irodavezető, Vén Csaba őrnagy kö-
szöntötte a résztvevőket, majd Bencze 

János HOKOSZ elnökségi tag adott át 
egy köszöntő oklevelet. Mindezek után 
Durgonics János, a Nyugdíjas Klub el-
nöke a 2017. éves beszámolóhoz fűzött 
szöveges kiegészítést, melyet a jelenlé-
vők elfogadtak. A hivatalos rész után a 
Honvéd Együttes két kitűnő művésze, 
Gregus Anikó és Dobrozánszky Gábor 
több mint egyórás műsorral szórakoz-
tatta az ünnepi közgyűlés résztvevőit. 

VÁMOSI JÁNOS
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A Centenáriumi Hagyományőrző Honvéd Gyalogdandár 
mögött álló egyesület, amely a „dandár” törzsbeosztásokat 
ellátó tisztjeit tömöríti, a napokban tartotta éves közgyű-
lését. A közgyűlést a Képzőművészeti Egyetem Andrássy 
úti székhelyén tartották; az épület az 1877-es átadási dá-
tumával, valamint gazdagon díszített belsőivel visszaadta 
a hagyományőrzők által megjelenített korszak levegőjét. 
Talán kevéssé ismert, hogy az épület egy része műcsarnok-
nak készült, és a király jelenlétében történt megnyitása után 
számos kiállításnak adott otthont – ennek köszönhető a Lotz 
Károly freskóival díszített, pazar belső tér, amelyet a köz-
gyűlés résztvevői szakértő vezetés mellett vehettek szem-
ügyre. Az egyetem másik nagy kincse a könyvtár, amelynek 
belsője szintén keveset változott az 1800-as évek vége óta, 

gyűjteményében pedig számos ritka és értékes könyv, va-
lamint grafi kai vázlat található. A katonai hagyományőrzők 
érdeklődését elsősorban az 1870-es évekből származó, a 
ló ábrázolásával, ehhez kapcsolódóan anatómiájával és 
viselkedésével, jármódjaival foglalkozó könyvek keltették fel. 

A rendezvény résztvevői tisztelegtek az első világháborús 
dombormű, valamint a második világháborús és az 1956-os 
emléktáblák előtt, majd a napirend szerint folytatták le az 
ülést. Ennek során további bizalmat szavaztak az eddigi 
vezetésnek, illetve megvitatták a Honvédelmi Minisztérium-
mal, a Magyar Honvédséggel, valamint más katonai hagyo-
mányőrző szervezetekkel való jövőbeni, még szorosabb és 
harmonikusabb együttműködés lehetőségeit

HONVEDELEM.HU

 Közgyűlést tartott a Centenáriumi Hagyományőrző Egyesület

Szekszárdi évforduló
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Emlékhely a Morvamezőn
Ahogy arról már több alkalommal is szó 
esett, a Pozsonyhoz közeli Dévény, a va-
lamikori utolsó magyar végvár az a hely, 
ahol a Morva a Dunába ömlik. A Morva 
jobb partja és a Duna bal partja által körül-
határolt mintegy 900 négyzetkilométernyi 
terület az a hely, ahol a történelem szá-
mos fontos, ismert ütközetére sor került 
az elmúlt századokban. A rómaiak például 
kétszer is ebben a régióban ütköztek meg 
a markomannokkal, Marcus Aurelius főpa-
rancsnoksága alatt. Több csatát vívtak a 
légiók ezen a tájon kvádokkal is. 1260-ban 
II. Ottokár cseh király legyőzte IV. Bélát, 
de 1278-ban Habsburg Rudolf a magya-
rok segítségével ugyanitt győzelmet ara-
tott Ottokár fölött, aki életét is vesztette a 
csatában. Nagy jelentősége volt a térség-
nek a napóleoni háborúk idején is, hiszen 
a Morvamezőn fekszenek még  Aspern,  
Essling (1809. május 21-22) és Wagram 
is (1809. július 5-6), a koalíciós hadjárat 
híres csatahelyei.

A mi számunkra most az 1278-as „má-
sodik” dürnkruti csata a fontos. 2006-ban 
a kiskunhalasi felsővárosi általános iskola 
a német (kornachi) és a lengyel (nowy-
sacz-i) testvériskoláival közösen egy 
nemzetközi projektben vett részt. A projekt 
egyik ága a helyi hagyományok feltárása, 
bemutatása volt. A halasiak a kun hagyo-
mányokat kutatták. Ekkor találkozott Mes-
ter Sándor történelemtanár a szakirodalmi 
kutatásai kapcsán azzal, hogy a dürnkruti 
csatában – vélhetően – kiemelkedő, sőt 
egyenesen csatadöntő szerepet játszottak 
a kun könnyűlovasok.

2009-ben Mester meghívására, a kunok 
I. Világtalálkozója alkalmából Kiskunha-
lason járt és tartott nagy sikerű előadást 
dr. Négyesi Lajos hadtörténész, az Árpád-
kor hadtörténetének elismert kutatója. Dr. 
Négyesi a könnyűlovas harcmodorról szólt 
a halasi Csipkeházban, maga is kitért a 
dürnkruti csatára. Sajnálkozva jegyezte 

meg – hiszen ő maga is többször járt a 
Dürnkrut és Jedenspeigen közötti síkon, 
ahol lezajlott az ütközet –, hogy a magyar 
jelenlétet, szerepvállalást semmi sem jelzi, 
noha az esemény jelentőségét, mai to-
vábbélését mutatja az 1978-ban ott felál-
lított monumentális emlékmű, az osztrák 
nemzeti bank által kibocsátott emlékérme, 
a két város múzeumainak kiállítása, illetve 
a jedenspeigeni Ritterfest (lovagi) hagyo-
mányőrző rendezvény.

Az elmúlt években többször felkereste a 
csatahelyet, meglátogatta a közeli telepü-
lések múzeumait is, az ott látottakról, ma-
gáról a csata – benne a kun könnyűlovas-
ság – jelentőségéről többször is hírt adott 
a halasinfo.hu elektronikus médiában. 
A jedenspeigeni múzeum külön falat 
szentelt kiállításán a „Wundervaffe der 
Kumanen”-nek, a kunok csodafegyveré-
nek, a refl exíjnak, illetve bemutatja a csata 
I. és II. fázisát, kiemelve a kunok hadmoz-
dulatait. Több nekifutás után, 2017-ben új 
lendületet kapott a munka, elérhető kö-
zelségbe került a megvalósítás. Az ötletét 

felkarolta a kiskunhalasi Kuruc Vitézek 
Nyugállományú Egyesület is, akik kö-
telességüknek érzik a honvéd, katona-
hagyományok méltó őrzését, ápolását. 
A tavalyi Szent László-emlékév kapcsán 
szerveztek egy rendhagyó történelemórát 
a Tiszti klubban, ahol ismét dr. Négye-
si alezredes tartott előadást a nyugati 
végek csatáiról, melyben a pozsonyi 
csata (907) és a dürnkruti csata (1278) 
kapott bővebb terjedelmet. Ismét szóba 
került a magyar jelenlét mellőzése, elfele-
dése, és az, hogy ideje lenne tenni végre 
érdemben is valamit. Korábban a „Kun 
Összefogás Konzorcium” ígért támo-
gatást, ez azonban néhai Ficsór József 
félegyházi polgármester halálát követően 
elmaradt. Az egyesület tagjai, vezetése 
úgy döntött, hogy felveszik a kapcsolatot 
Kiskunhalas város vezetésével, és a pol-
gármester közreműködését kérve, maguk 
veszik kézbe egy emléktábla elhelyezé-
sének, kialakításának a kezdeményezé-
sét és megvalósítását.

A múlt év végén Fülöp Róbert, Kiskun-
halas polgármestere és Madarász László 
egyesületi elnök aláírásával levélben ke-
resték meg Jedenspeigen és Dürnkrut 
polgármestereit. Februárban érkezett 
válasz, melyben támogató egyetérté-
süket fejezték ki az osztrák fél részéről, 
és meghívtak egy delegációt személyes 
találkozóra, egymás szándékainak meg-
ismerésére, és a halasi tervek bemuta-
tására. Erre a találkozóra 2018. március 
17-én került sor a jedenspeigeni polgár-
mesteri hivatalban.  A megbeszélésen 
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jelen volt osztrák részről Alfred Kridlo pol-
gármester Jedenspeigenből és Herbert 
Bauch polgármester Dürnkrutból. Kis-
kunhalasról Fenyvesi György nyugállo-
mányú alezredes, a Kuruc Vitézek Nyug-
állományú Egyesülete hagyományőrző 
tagozatának vezetője, Szegletes László 
ny. törzszászlós, az egyesület elnökhe-
lyettese, Mester Sándor helytörténész, 
történelemtanár és Péter Imréné tolmács 
vettek részt a tárgyaláson.

Az osztrák partnerek nagyon jó hoz-
záállással és örömmel fogadták a hala-
siak kezdeményezését. Elmondták, hogy 
ebben az évben megemlékeznek a csata 
740. évfordulójáról, és kezdetét veszi egy 
nagy nemzetközi projekt, melynek során 
felújítják a jedenspeigeni kastélyt, a 
benne lévő múzeummal együtt, és szán-
dékaik szerint a 750. évfordulóra már a 
XXI. századi követelményeknek megfe-
lelő kiállítással fogadhatják az érkezőket, 
az esetleges kutatókat. Jövőre rendezik 
meg a „szokásos” hagyományőrző lovagi 
tornát, melynek során korhű jelmezekkel 

fogják feleleveníteni a csata eseményeit. 
A csata emlékét őrző parkot máris el-
kezdték felújítani, az emlékmű közvetlen 
környezetét, az ott lévő füves felületet, 
parkolót rendezik, egyes felületeit „újra-
gondolják”. Ezért is fogadták örömmel a 
halasiak jelentkezését, és méltó helyet 
szánnak egy emléktáblának, sőt segítik 
annak megfelelő elhelyezését.

Az egyesület vezetői bemutatták 
Kiskunhalast, az – ebben az évben 45 
éves jubileumát ünneplő – egyesület 
működését, a hadisírok gondozását, a 
lengyelországi katonai temetőben végzett 
munkát, a rendezvényeiket. Ismertették 
elképzeléseiket. Egy márvány emlék-
tábla, magyar és német nyelven – egy 
pár szavas kun nyelvű idézettel a „kun 
miatyánk”-ból – utalna az eseményre, a 
csatában részt vett magyar/kun harco-
sokra. Az emléktáblán két bronzplakettet 
helyeznének el, az egyik IV. László cí-
merét, a másik egy hátrafelé nyilazó kun 
lovas képét ábrázolná. Korábban jelezték 
a halasiak, hogy szép gesztus lenne egy, 

a tájegységre jellemző, Magyarországon 
gyökerező fácska elültetése a csatatéren, 
vagy annak közelében.

Ez utóbbi ötlet különösen megtetszett 
az osztrák partnereknek, hiszen ez egy-
bevág a park rendezésének gondolatával 
is. Azt kérték, hogy minél előbb, ha lehet, 
még most tavasszal kerüljön sor egy, 
a magyar fél által kivitt és ott elültetett 
fácska elhelyezésére. Nyitottak az em-
léktáblára is, vállalták, hogy előkészítik 
az alapot – keményfából – és 2018. au-
gusztus 26-án, a 740. évfordulós ünnep-
ségek részeként, emlékező szentmisével 
egybekötve, az illetékes polgármesterek 
– Jedenspeigen, Dürnkrut, Kiskunhalas 
– és az egyesület vezetésének részvéte-
lével felavathatónak tartják azt. 

Úgy tűnik elhárult az akadály az elől, 
hogy 740, illetve 40 év után, a dürnkruti 
csata emlékét őrző parkban a magyar 
részvételre is emlékező, emlékeztető fe-
lület jelenjen meg.

SZEGLETES LÁSZLÓ NY. TÖRZSZÁSZLÓS

2017. júniusában emléktáblát állítottunk 
Nyírbogdány településen egy szabolcsi 
kultúrtörténeti eseménynek. A Bach-
kori elnyomás évtizedében, 1857. júni-
us 25-én a településen birtokrendezés 
ügyében összegyűlt szabolcsi birtokosok 
elhatározták, hogy gyűjtést indítanak a 
Magyar Tudományos Akadémia épü-
letének felépítésére. A kezdeményező 
Tokaji Nagy Lajos ügyvéd volt. Néhány 
év múlva a sötét idők „sötét” Szabolcs 
megyebeli kezdeményezése után felépült 
a magyar tudomány háza.

Az eseményt a 160. évfordulón meg-
örökítő egyesület elnökeként kezdtem 
hozzá a szervezőmunkához. A telepü-
lés képviselő-testülete fogadókész volt. 
A megyei közgyűlés anyagilag támogatta 
a jó szándékú ügyet. A szervezőmun-
kához rendelkezésre állt a NEA anyagi 
támogatása. Egyedül az MTA elnöksé-
géhez írt levél nem talált pozitív válaszra. 
Ennek oka az volt, hogy a vezető testü-
letet akkor választották újjá, és Lovász 
László elnök titkársága – elfoglaltságra 
hivatkozva – próbált lebeszélni a projekt 
megvalósításáról. Kerestem a megoldás 
lehetőségét. Böngésztem az MTA hon-

lapját, az internet különböző felületeit, 
amíg rábukkantam az új MTA-elnökség 
tagjainak életrajzaira. Az MTA-elnökség 
egyik új alelnöke szabolcsi gyökereit 
fedeztem fel. Már ment is a megkereső 
levél a tiszadobi születésű földihez. Prof. 
dr. Bokor József Széchenyi-díjas ma-
gyar villamosmérnök, egyetemi tanár, a 
Magyar Tudományos Akadémia rendes 
tagja, 2017. májusától az MTA egyik al-
elnöke. A szabolcsiak összetartozásának 
ékes bizonyítéka volt a válaszlevél: „Tisz-
telt Tóth Sándor Ezredes Úr! Köszönettel 
megkaptam az emléktábla-elhelyezéssel 
kapcsolatos nagyon szép levelét. Büsz-
kén olvastam, hogy megyénk milyen 
komoly hozzájárulással vett részt a leg-
nagyobb magyar, gróf Széchenyi István 
kezdeményezésének a megvalósításá-
ban.

Legközelebbi MTA Elnökségi Ülésünk 
elé viszem kérését és referálok Önnek a 
kialakult megoldásról.

Jó munkát, sikereket és kitartást kívá-
nok Önnek és az Egyesületnek.

Üdvözlettel: Bokor József, az MTA r. 
tagja, alelnök”

Ettől kezdve a jó ügy szolgái közé be-

lépett az MTA-alelnök, aki a testület elé 
vitte újra az ügyet, vállalta a rendezvé-
nyen való részvételt. Nyírbogdány tele-
pülésen szeretettel fogadtuk a tudomány 
jeles, szabolcsi képviselőjét. Közösen 
avattuk fel az eseményt megörökítő em-
léktáblát, elbeszélgettünk a tudomány 
mai megbecsültségéről, szerepéről. 
A szervező a rendezvény nyilvánossága 
előtt vehette át az MTA megbecsülésének 
jeleit: az MTA épületét bemutató könyvet 
és az MTA Széchenyi-emlékérmét. 

TÓTH SÁNDOR

Emlékek a múltból
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Aktív nyugállományúak
Programokban zsúfolt, eredményes évet 
tudhatnak maguk mögött Kelet-Magyar-
ország nyugállományúklubjai. A közös-
ségek ünnepélyes keretek közt értékelték 
az elmúlt évben elvégzett munkát, és 
döntöttek a 2018-ban önként vállalt fel-
adataik ütemezéséről.

A közelmúltban tartották évzáró-év-
indító közgyűléseiket a kecskeméti, a 
kiskunhalasi, a csongrádi, a szabadszál-
lási, és a kalocsai katonaközösségek 
nyugállományúklubjai. A tanácskozások 
meghatározott forgatókönyv alapján 
zajlottak: a vezetőség összefoglalta az 
elmúlt évben végzett munkát, meghall-
gatták a pénzügyi ellenőrző bizottság és 
a fegyelmi bizottság beszámolóit, végül a 
tagság véleményezte és elfogadta az idei 
évre tervezett közösségi rendezvényeket.

A Magyar Veterán Repülők Szövet-
sége kecskeméti területi szervezetének 
ünnepélyes közgyűlésén Őrs Ágoston 
nyugállományú alezredes, a klub elnöke 
köszöntötte a megjelenteket, majd Var-
sányi Mihály nyugállományú alezredes, 
levezető elnök felkérésére ismertette a 
vezetőség beszámolóját.

A kiskunhalasi Kuruc Vitézek Nyugállo-
mányú Egyesület közgyűlésén az elmúlt 
évben végzett munkát az elnök, Mada-
rász László nyugállományú alezredes 
és az alelnök, Szegletes László nyug-
állományú törzszászlós foglalták össze. 

A pénzügyi beszámolót Csomor Lász-
lóné, a felügyelőbizottság jelentését 
pedig Süli Jenő nyugállományú tűzoltó 
törzszászlós ismertette. Az egyesü-
let közgyűlése határozott arról is, hogy 
emlékplakett alapításával tisztelegnek 
volt tagtársuk, a közösség vezetését 
több éven keresztül ellátó Bakaity István 
nyugállományú ezredes munkássága 

előtt. A Bakaity István Emlékplakett olyan 
személyek vagy szervezetek részére 
adományozható a jövőben, akik, amelyek 
az egyesület alapszabályában meghatá-
rozott célok megvalósítását több éven át 
tartó kimagasló munkájukkal segítették.

Csongrádon, a Béri Balogh Ádám 
Honvédklub közgyűlésén a vezetőség 
beszámolóját az elnök, Ágoston Imre 
nyugállományú ezredes ismertette. Az 
elmúlt évben végzett munka összefogla-
lójából kiderült: példaértékű a csongrádi 
közösség együttműködése a Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetségével és 
a szervezet dél-alföldi régiójához tarto-
zó nyugállományúklubokkal. Ugyancsak 
kiemelkedő kapcsolatot ápolnak az MH 
37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezreddel, 
Csongrád önkormányzatával, a Művelő-
dési Központ és Városi Galéria munka-
társaival, valamint a Galli János Alapfokú 
Művészeti Iskola tanári karával és diák-
jaival. A közösség a tavalyi évre terve-
zett főbb programokat megvalósította. 
A rendelkezésükre álló anyagi eszközök-
kel jól gazdálkodtak. Az éves munkaterv-
ben szereplő céljaikra, valamint a napi 
működés anyagi feltételeinek biztosítá-
sára az elmúlt évben is több pályázaton 
nyertek anyagi támogatást.

A szabadszállási Honvéd Nyugdíjas 
Klub kollektívájának előző évi tevékeny-
ségét és az idei esztendő legfontosabb 
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teendői t Farkas Zoltán nyugállományú 
alezredes, az egyesület elnöke foglalta 
össze. A klub vezetősége példaértékű-
nek értékelte az együttműködést a régió 
társegyesületeivel és a város önkor-
mányzatával. Farkas alezredes külön is 
kihangsúlyozta: a tagság odaadó munká-
ja eredményeként tovább gyarapodott a 
Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény, 
valamint újabb tartalommal bővült a klub 

közösségi portálja. Elismeréssel szólt a 
turisztikai szakosztályuk tevékenységéről 
is, kiemelve a nyáron létrehozott új, 9,4 
kilométer hosszúságú túraútvonalat.

A 24. Harckocsiezred Baráti Kör Egye-
sület évzáró-évértékelő közgyűlésén is 
egyhangúan fogadta el a tagság a veze-
tőség beszámolóját, a pénzügyi ellenőr-
ző bizottság jelentését, valamint az idei 
munkatervet és költségvetést. Cserháti 

Ákos ny. alezredes előterjesztésére 
pedig arról is határoztak, hogy az egykori 
MN 1549 harckocsiezrednél szolgáltak 
bajtársi találkozóját Kalocsán, augusztus 
25-én fogják tartani.

HONVEDELEM.HU

FOTÓ: KISS ISTVÁN, BÚZA VINCE NYUG-
ÁLLOMÁNYÚ ALEZREDESEK, MARTINI JÁNOS 

NYUGÁLLOMÁNYÚ ZÁSZLÓS, FÁBIÁN KRISZTIÁN, 
GALAMBOS SÁNDOR

A  M I N D E N K I  H A D T U D O M Á N Y A
című szabadegyetemi előadás-sorozat 2018. őszi programja

A Magyar Hadtudományi Társaság folytatja szabadegyetem-jellegű előadás-sorozatát. 
A rendezvények minden hónap második csütörtökjén 17 órakor kezdődnek 

a Budapest Helyőrség Dandár Honvéd Kulturális Központjának Gobelin termében (Budapest, Stefánia út 34.).

A TERVEZETT ELŐADÁSOK

2018. szeptember 13. 
Dr. Wagner Péter

Afganisztán kibontakozási esélyei

2018. október 11. 
prof. dr. Turcsányi Károly ny. mk. ezredes

A nagyhatalmak haditengerészete az elöltöltő fegyverek korában (1648−1866)

2018. november 8.
Dr. Tömösváry Zsigmond ny. dandártábornok

Oroszország mint globális szereplő

2018. december 13.
prof. dr. Óváry Gyula ny. mk. ezredes

Űrrepülőgépek és űrállomások katonai és polgári alkalmazása

Az elnökség köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1%-ának felajánlásával 2018-ban támogatták 
a Magyar Hadtudományi Társaságot, hozzájárultak annak eredményes tevékenységéhez.
Kérjük, hogy adója 1%-át 2019-ben is ajánlja fel a Magyar Hadtudományi Társaságnak!



TISZTELT BAJTÁRSAK!

F E L H Í V Á S
az NKE jubileumi diplomaosztóján 
való részvételre
Tisztelt Bajtárs!

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtu-
dományi és Honvédtisztképző Kar 

2018. szeptember 25-26-án Jubileumi 
díszoklevél átadó ünnepséget szervez 
az NKE jogelőd intézményeiben végzet-
tek számára, akik katonai életútjukkal és 
szakmai tevékenységükkel az Alma Mater 
hírnevét öregbítették:

• a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián 
1958-ban végzettek 60 éves jubileumuk 
alkalmából Gyémánt díszoklevelet vehet-
nek át;

• 50 éves jubileumuk alkalmából Arany 
díszoklevelet kapnak, akik 1968-ban a Zrí-
nyi Miklós Katonai Akadémián végeztek, 
és azok, akiket 1968-ban avattak a Kilián 
György Repülő Műszaki Főiskolán, a Kos-
suth Lajos Katonai Főiskolán és a Zalka 
Máté Katonai Műszaki Főiskolán. 

2018. szeptember. 27-én Jubileumi dísz-
emléklap átadó ünnepség és bajtársi talál-
kozó lesz a fegyvernemi tiszti iskolákon és 
az Egyesített Tiszti Iskolán 60 és 65 éve 
végzett tisztek részére a Zrínyi-laktanyá-
ban.
Kérem részvételi szándékát 2018. június 
15-ig írásban jelezze az alábbi postacímre:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Jubileumi Találkozót Előkészítő Bizottság
Budapest, 1581 Pf. 15.
A határidőn túl beérkező jelentkezéseket 
nem tudjuk fi gyelembe venni!

NKE HHK DÉKÁN

NKE OKTATÁSI REKTORHELYETTES

A szerkesztő bizottság a  beküldött írások-
kal kapcsolatos változtatás jogát fenntart-
ja, írást nem ad és nem küld vissza.

Figyelmetekbe ajánljuk a 170 éves Magyar Honvédséget is 
köszöntő térzene-koncertsorozatot az MH Központi Zenekarral 
és az MH Budapest Helyőrség Zenekarral. A koncertek két 
helyszínen lesznek megtartva az alábbiak szerint:
V. ker. Szent István tér – a Bazilika előtt:
2018. szeptember 16. 11.15: MH Budapest Helyőrség Zenekar
Margitszigeti Zenélő Szökőkút:
2018. június 17. 11:00: MH Budapest Helyőrség Zenekar
2018. augusztus 26. 11:00: MH Központi Zenekar
A koncertek ingyenesek!
További információk: a https://170.honvedseg.hu/, illetve a 
https://www.facebook.com/events/198477897307187 oldala-
kon.
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Nyugdíjas sportnap
A Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetsége (továbbiakban: BEOSZ) 
2017-ben elhatározta, hogy a nyug-
díjas-egyesületek részére az egész-
ség megőrzése, az erőnlét szinten 
tartása érdekében sportprogramot 
dolgoz ki. Balatonakarattyán a 
Katonanemzedékek Találkozóján 
megszervezte az első BEOSZ 
sportnapot, amely nagy sikert ara-
tott a résztvevők között. A program 
megvalósításához Magyarország 
honvédelmi minisztere a HM Tár-
sadalmi Kapcsolatokat Koordináló 
Főosztály és a BEOSZ közötti támo-
gatási szerződés megkötése útján 
járult hozzá. 

Az egész éves sportprogram 
megvalósításának zárására 2018. 
április 13-án Szentendrén, az MH 
Altiszti Akadémián (továbbiakban: 
MH AA) került sor 140 fő részvéte-
lével. A megnyitó előtt az MH AA 
katona-zenekarának műsora dobog-
tatta meg a szíveket, majd Hazuga 
Károly ny. altábornagy, a BEOSZ 
elnöke köszöntötte a résztvevőket, 
és nyitotta meg a rendezvényt. Ezt 
követően Bozó Tibor dandártábor-
nok, parancsnok szólt a sportolók-
hoz. Esküdt Lajos ny. ezredes, a 
program főfelelőse ismertette a nap 
programját, megadta a szükséges 
információkat. A Szövetség tagszö-
vetségeit, régióit, tagegyesületeit, 
klubjait képviselő tagok jó hangulatú 
közös bemelegítését követően, me-
lyet Tóthné Mák Ildikó a szentendrei 
Piramis Egyesület fi tnesztrénere ve-
zetett, kezdetét vette a vidám-tréfás 
sorverseny. Itt mérhették össze a 
6 fős csapatok felkészültségüket, 
edzettségi állapotukat. A járőrver-
seny előkészítésében és az eszkö-
zök biztosításában közreműködött 
a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sport-

egyesület, és a lebonyolításában 
nagy szerep jutott az MH AA önkén-
teseinek és altisztjelölt hallgatóinak. 
Itt atlétikai, ügyességi, és vizi jár-
tasságbeli tudásukról adtak számot 
a résztvevők. A hétméteres dobó-
versenyre a kapusokat a Budapesti 
Honvéd Sportegyesület Kézilabda 
Szakosztálya biztosította Hajdú 
Richárd és Vékony János szemé-
lyében, akiket elkísért Füzes Gyula 
szakosztály-igazgató is. A Honvéd 
Kossuth Lövész Klub biztosította 
a katonaviselt állomány részére a 
kispuskalövészet és a civil részt-
vevők részére a légpuskalövészet 
szabályszerű, balesetmentes vég-
rehajtását. A szellemi sportot űzők 
részére sakkversenyt szerveztek, 
Tusák József sakkmester vezetésé-
vel az aulában. A fi nom ebéd elfo-
gyasztását követően az eredmény-
hirdetés megkezdéséig lehetőség 
nyílt Rédei Istvánné vezetésével a 
csapatmúzeum megtekintésére. Az 
eredményhirdetést követően a je-
lenlévők megköszönték a nagyszerű 
rendezést a Szövetség rendezőbi-
zottságának, házigazdának a Kos-
suth Lajos Nyugdíjas Klub tagjainak 
és a helyet adó és feltételeket biz-
tosító MH AA parancsnokának. Már 
a következő ilyen jellegű program 
szervezését is kérték. Ez az orszá-
gos program bebizonyította, hogy a 
nyugdíjasaink szeretnének tenni és 
tesznek is az egészségük megóvá-
sa érdekében, ha a feltételek bizto-
sítottak számukra és odafi gyelnek 
rájuk.
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Május elseje alkalmából, évről évre, 
mozgalmas és népszerű programo-
kat szerveznek a hatvani Népkert-
ben. Idén a négynapos ünnep jó 
lehetőséget teremtett a változatos 
rendezvények megtartására. A be-
mutatók, koncertek mellett az egyik 
fő programpont volt a majálissal ösz-
szekötött főzőverseny, melyen csak-
nem 30 csapat mérte össze tudását 
4 különböző kategóriájú étel elkészí-
tésével.

A Gáspár András Bajtársi Egye-
sület jól összeszokott főzőcsapata, 
Földesi Attila vezetésével igazán 
különleges menüsort állított össze, 
aminek részei a következők voltak:

• Galambbal töltött tyúkhúsleves;
• Felvidéki baboskáposzta, hatvani 

serben főzve;
• Barbecueszekrényben sült olda-

las viszkis pácban és sörös csirke, 
mindkettő brindzás krumpli- körettel;

• Fánk, friss házi eperdzsemmel.
Az egyesület a saját majálisát 

is erre a napra szervezte, így a fő-
zésnél külön kihívást jelentett, hogy 
nemcsak egy kis adag versenyme-
nüt kellett elkészíteni, hanem olyan 
mennyiséget, amivel a kilátogató tag-
ságot is jól lehetett lakatni. Az ételek 
a zsűri tetszését is elnyerték, a levest 
harmadik, a sülteket pedig első he-
lyezéssel jutalmazták.

A jó hangulatban eltöltött nap meg-
koronázásaként, a kilátogató mintegy 
90 tag és hozzátartozó jó étvággyal 
fogyasztotta el az elkészített ételkü-
lönlegességeket.

KŐSZEGI FERENC

FOTÓ: BURDA GABRIELLA

Civil sokadalom Hatvanban


