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Elismerések a forradalom 
ünnepén

A Magyar Honvédség számára 
kiemelten fontos a társadalmi 

elfogadottság. Cél, hogy az állampol-
gárokkal élénk kapcsolatunk legyen 
– mondta Erdélyi Lajos, a Honvé-
delmi Minisztérium humánpolitikáért 
felelős helyettes államtitkára a fő-
városban rendezett ünnepségen. 
A helyettes államtitkár a társadalmi 
szervezetek részére, október 23-a 
alkalmából megrendezett ünnep-
ségen elmondta, a hadsereg társa-
dalmi presztízsének növeléséhez 
szükség van a véleményalkotók tá-
mogatására, segítségére. Felidézte:  
1956-ban a hadsereg és a társada-
lom között megromlott a kapcsolat. 
Ugyanakkor a forradalom kitörése 
után a katonai alakulatok döntő 
többsége vagy a semlegesség, vagy 
a változások mellé állt. Erdélyi Lajos 
kiemelte: az idei év azért is jelen-
tős, mert a Magyar Honvédség idén 
ünnepli fennállásának 170 éves év-
fordulóját. Elismerést érdemelnek 
azok, akik a honvédelem eszméjé-
ért, köztük az 1956-os forradalom 
és szabadságharc tüzének, láng-
jának megőrzéséért tettek – hang-
súlyozta. A helyettes államtitkár 
megköszönte az együttműködést 
az elismerésben részesülteknek, és 
hangsúlyozta, ők hozzátettek vala-
mit ahhoz, amit elődeink megterem-
tettek, az őket követő generációk 
pedig megőriztek.
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A Balassi Bálin Bajtársi Egye-
sület lassan 30 éves múltra 
tekint vissza. Az idő teltével 
megháromszorozódott a tag-
ságunk, népszerűek az ismert, 
neves személyek meghívásá-
val tartott fórumbeszélgetések, 
a Honvédkóházban rendezett, 
elsősorban korosztályunkat 
veszélyeztető betegségekről 
szóló, illetve ezek megelőzésé-
re szolgáló egészségügyi tájékoztatók.

Az egész egyesület fontos összetartó 
erejét, megbízható alapját képezi a kórus, 
melyre a különböző rendezvényeknél, 
éppen a próbák rendszeressége miatt, 
bizton építhet, számíthat az egész közös-
ség.

Minden kedvező mutató mellett mi is 
küzdünk más egyesületekhez hasonló 
problémákkal, idősödik, fogy a tagság. 
Vannak, akik már szándékuk ellenére sem 
tudnak az érdeklődésükre számot tartó 
rendezvényekre sem eljönni. Újabb tago-
kat, fi atalabbakat, tényleges állományba 
tartozókat, járandóságosokat csak sze-
mélyes megkereséssel, megszólítással, 
egyénenként lehet az egyesületbe hívni, 
megnyerni. És ha egyszer sikerül elhívni, 
nagy valószínűséggel tagja lesz az egye-
sületnek, mert ott barátokra lel, életkorel-
téréstől függetlenül lesz közös témájuk, 

szívesen elevenítik fel kato-
nai szolgálatuk történeteit, 
eseményeit.

Sokszor még az elnök-
ségben is vitát vált ki, hogy a 
programokra miért nem elég 
a honlapon történő értesítés, 
az e-mail vagy esetleg egy 
levél. De a tapasztalat az, 
hogy mindez nem nélkülözi 
a személyes megszólítást, 

legalább egy telefont. Emberi gyarlóság, 
hogy – mi is ilyenek vagyunk – a meghí-
vottnak éreznie kell, még az érdeklődési 
körébe tartozó program esetén is, hogy 
számítunk rá, várjuk a rendezvényre és 
nemcsak egy sablonos meghívást küld-
tünk részére.            

Ezeket a gondolatokat azért akartam 
közreadni, hogy kölcsönösen jobban meg-
ismerjük egymást, működési körülménye-
inket, sikereinket, nehézségeinket, ami 
mindnyájunk számára hasznos, tanulsá-
gos lehet, és ötleteket adhat a közössé-
geink további építéséhez, formálásához a 
helyi programok szervezéséhez. Elmond-
juk gondjainkat és azt is, hogyan sikerült 
megoldani, vagy ha nem, miért nem. 
Remélem, ebben a kezdeményezésben, 
lesznek követőim.

www.beosz.hu
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Tájékozódj a Bajtársi Hírlevélből! 
A hírlevél elsődleges céljának tekinti a szövetség céljainak, törekvéseinek megis-
mertetését, az érdekvédelem területén elért eredményeinek, a szervezet vezető 
szervei döntéseinek, nagyobb rendezvényeinek, fontosabb programjainak bemu-
tatását.

A lap szinte egyedülállóan nagy fi gyelmet fordít a nyugállományú katonák, az 
önkéntes tartalékosok, járadékosok, valamint az ellátásra jogosult hozzátartozóik 
jogosultságainak, járandóságainak, illetve ezek változásainak megismertetésére.

A kiadvány nagy terjedelemben foglalkozik a szövetséget alkotó egyesületek 
programjaival, rendezvényeivel, tevékenységeivel, kezdeményezéseivel, hogy 
példát, ötletet adjanak egymásnak.

Tehát ha ön a nyugállományúak életét, ezt a katona réteget megillető juttatáso-
kat ismerni, vagy a változásokat saját érdekében is követni kívánja, akkor rendelje 
meg, olvassa a hírlevelet.

A postai költségek átvállalásával, évi 1000 Ft-ért, névre, címre kérheti a lap 
megküldését. A megrendelést a szövetség bankszámlájára – OTP 11705008-
20411323 – átutalással, csekken történő befi zetéssel, a pénz céljának meg-
jelölésével, a nevének, a címének a megadásával teheti meg. De a lap a 
megrendelésre szolgáló nyomtatvány –  ami letölthető a BEOSZ honlapjáról 
(www.beosz.hu) – kitöltésével, vagy a postai költség átadásával az egyesület 
elnökének, de a szövetség pénztárába történő befi zetéssel is megrendelhető.

A hírlevél 32 oldalas, színes, esztétikus kiadvány, évi 4 alkalommal (várhatóan 
március, június, október és december hónapokban) jelenik meg.

Szerkesztőség 
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A Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetsége a Honvédelmi Minisztérium 
támogatásával megtartotta a XXVII. 
Katonanemzedéki Találkozót a Balaton-
akarattyai MH Rekreációs, Kiképzési és 
Konferencia Központban. A találkozó 
fővédnöke dr. Benkő Tibor, honvédel-
mi miniszter, védnöke Korom Ferenc 
altábornagy, Honvéd Vezérkar főnök 
volt. Hazuga Károly ny. altábornagy, a 
BEOSZ elnöke üdvözlő szavait követő-
en a Szövetség tagszövetségeinek és 
tagegyesületeinek jelen lévő képvise-
lői felavatták a történelmi jelentőségű 
I. Katonanemzedéki Találkozó meg-

rendezését megörökítő emléktáblát. A 
rendezvényt személyes jelenlétével is 
megtisztelő honvédelmi miniszter a Ma-
gyar Honvédség megújításának terveiről 
szóló hozzászólásában az emléktáblán 
szereplő „Kézfogás a Hon Védelméért” 
gondolatot kiemelten is hangsúlyozta. 

A kétnapos rendezvény programjai a 
170 éves Magyar Honvédség múltának 
és jelenének témájához kapcsolódtak 
melynek keretében először a Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum parancsnoká-
nak a 170 évet bemutató színvonalas 
előadását hallgathattuk meg, melyhez 
kapcsolódóan egy történeti kiállítást 

A XXVII. Katonanemzedéki Találkozó 
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is megtekinthettünk. Az első nap sza-
badtéri programjai között fegyverbe-
mutató, huszárbemutató, helikopter- és 
repülőgépmodell-bemutató szerepelt, 
de alkalom nyílt – könnyedebb szabad-
idős programként – minigolf-bemutató 
megtekintésére és kipróbálására is. 
A találkozó második napján a 100 éves 
magyar légierőről és a honvédség hely-

zetéről hangzottak el előadások. Az 
előadások szünetében Kositzky Attila 
nyugállományú repülő altábornagy dedi-
kálta legújabb könyvét. 

A rendezvény zárását megelőző-
en elismerések – köztük a Szövetség 
legmagasabb elismerései, a „BEOSZ 
Emlékérem” és a „Katonák Példaképe” 
díj – átadására került sor. Évről évre 

örömmel tapasztaljuk és köszönetünket 
fejezzük ki azért, hogy meghívásunkat 
elfogadva a két napon jelen voltak a 
BEOSZ tisztségviselői és tagszervezete-
inek képviselői mellett a HM és MH ve-
zetői, számos hivatásos és szerződéses 
katona és nem utolsósorban a legfi ata-
labbak, a jövő generációja, a Ludovika 
és az Altiszti Akadémia növendékei.
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A találkozó résztvevőinek „közvélemé-
nye” az eddigi legjobbnak ítélte meg a 
XXVII. Katonanemzedéki Találkozót. 
Persze lehet ebben némi túlzás, hiszen 
az összes többin nem is vehetett részt 
mindenki. A vélemények mégis jó irányba 
mutatnak, ezért egy rövid értékelést kér-

tünk Hazuga Károly ny. altábornagytól, 
a BEOSZ elnökétől. Kollégánk, Erdős 
László ny. ezredes faggatta az elnököt:

E. L: Befejeződött a Katonanemze-
dékek XXVII. Találkozója. Miként ítéli 
meg a kétnapos esemény- sorozatot?

Hazuga Károly: Nem akarom azt mon-
dani, hogy a Katonanemzedéki Találko-
zók sorában az egyik legjobb „katona-
nemzedéki” volt, mert nyilván mindegyik 
találkozó a maga nemében a legjobb 
akkor, amikor megszerveztük és ered-
ményesen befejeztük. A fontos inkább 

A cél nemes, a felelősség közös

A katonanemzedéki találkozón részt vett 
dr. Benkő Tibor, Magyarország honvédel-
mi minisztere és tudósítónknak készség-
gel állt rendelkezésére, hogy feltehesse 
kérdéseit. A kérdező Erdős László ny. 
alezredes, a BEOSZ ügyvivője volt: 

E. L: Hogyan sikerült a Kormányt 
meggyőzni arról, amiről már mi is 
évek óta hallottunk, és ön még vezér-
kari főnökként is elmondott nekünk, 
miszerint a haderő átalakítása nélkü-
lözhetetlenné vált?  Volt-e fogadó-
készség a felvetésekre?

Dr. Benkő Tibor: Volt fogadókészség. 
Sőt, azzal kezdeném, hogy egyáltalán 
nem volt nehéz meggyőzni a Kormányt. 
Úgy gondolom, nem volt véletlen, hogy 
egy volt katonát – aki 43 éven keresz-
tül a szakmájában dolgozott, nyolc éven 
keresztül vezérkari főnök volt – kért fel a 
miniszterelnök a miniszteri poszt betöl-
tésére. Ez a döntés már önmagában is 
jelezte azt a szándékot, hogy a jövő fel-
adatainak végrehajtása érdekében szak-
ember kerüljön a tárca élére. Semmiféle 
más ráhatásnak, nem volt se nyoma, 
se igény, sokkal inkább az érdeklődés, 
odafi gyelés és támogatás jellemezte a 
folyamatot. Ennek és így lehetünk most 
részesei.

E.L: Mi azt láttuk, illetve azt hallot-
tuk, hogy a szakma most már érvénye-
sül a Kormány tevékenységének ezen 
a területén is. A Zrínyi 2026 koncepció 
is ezt célozza meg. Úgy gondolja ön 
is, hogy valóan lesz egy korszerű, ütő-
képes haderőnk?

Dr. B.T: Feltétlenül úgy gondolom, 
hogy igen. Amennyiben tovább tudjuk 
folytatni az ütemterveink szerint a Ma-
gyar Honvédség fejlesztését, azt a prog-
ramot, amit 2026-ig kialakítottunk, akkor 

igen. De rendkívül fontos az, hogy olyan 
katonáink legyenek, akik majd ezeket a 
korszerű technikai eszközöket képesek 
professzionálisan alkalmazni. Az a cél, 
hogy annyi katonánk legyen, ameny-
nyire feltétlenül szükségünk van, és az 
is nélkülözhetetlen, hogy a társadalom 
mögöttünk álljon. A Kormány részéről ez 
a támogatottság maximálisan megvan, 
mindent megkapunk, amire szükségünk 
van és indokolt. Ugyanakkor nagyon 
nagy szükség van a társadalom támoga-
tására – ahogy a törvényben is rögzítet-
ték – a honvédelem ügye nemzeti ügy. 
A Magyar Honvédség ugyanis a nemzet 
minden tagjáért, minden magyarért kiáll, 
katonáink – ahogyan esküjükben is meg-

fogadják – akár az életüket is feláldozzák 
a nemzetért. Kell, hogy a társadalom ezt 
megérezze, lássa, és mögénk álljon.

E.L: Szavaiból az csendül ki, hogy 
számít a Bajtársi Egyesületek Orszá-
gos Szövetségének tagságára is.

Dr. B.T: Természetesen. Többek kö-
zött azért is vagyok itt a találkozón, mert 
rendkívül fontos – mint ahogy a tábla is 
hirdeti – a kézfogás! Igen, erre a kézfo-
gásra szükség van, és én kérem a Bajtár-
si Egyesületek Országos Szövetségét és 
mindenkit, akik ezért tenni tudnak, hogy 
segítsenek céljaink megvalósításában.

Rendkívül fontos a kézfogás
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A képen balról jobbra:
Dr. Lippai Péter ezredes;
Gavlik Péter ezredes;
Márki Sándor Szabolcs százados;
Hazuga Károly ny. altábornagy, 
a BEOSZ elnöke, a díjak átadója;
Terenyi Krisztina százados;
Matetits Dániel törzsőrmester.

A Katonák 
Példaképe 
Díj 2018

az, hogy milyen üzenetet hordoznak ezek 
a találkozók. Magam is, az emléktábla-
avatás kapcsán próbáltam érzékeltetni, 
hogy 27 évvel ezelőtt, amikor az első Ka-
tonanemzedéki Találkozó összehívásáról 
döntöttek, akkor a katonanemzedékek, 
a katonagenerációk egy egész másfajta 
üzenetét hordozta a rendezvény. Akkor 
valóban érzékelni lehetett, hogy a találko-
zás a megbékélést, az álláspontok köze-
lítését szolgálta. Ez volt a tartalma, hogy 
Kézfogás a Honért, a Hon védelméért! 
Azokkal az emberekkel kellett megbé-
külni, akik az elődeink voltak. Leültünk 
egy asztalhoz, és a különböző korok, tár-
sadalmi viszonyok katonái kezet fogtak 
egymással. Egy dolog mindig közös volt 
mindegyikükben, az, hogy az életüket 
hajlandók voltak a hazáért feláldozni, 
tehát feltették az életüket – esküvel vál-
lalták azt, hogy ha kell, akkor a hazájukat 
az életük árán is megvédik. Sajnos vol-
tak, akiknek ezt meg is kellett tenniük. 
Erről sokszor beszéltünk, és még fogunk 
is beszélni. Megemlékezünk azokról a 
katonahősökről, akik bármelyik háború-
ban vesztették az életüket, és az a jó, 
hogy az elmúlt időszakban – bár vannak 
katonahőseink sajnos most is, már a 
modern társadalomban, de – hála Isten-
nek nem ez a jellemző, és főként nem 
tömeges. A katonagenerációk története 
átalakult. A 27 év az eltelt, változott a 
társadalom, megszűnt a sorkatonaság, 
a generációs kérdések is enyhültek és 
sajnos kihaltak azok a tagjaink, azok az 
elődeink, akik a valamikori első katona-
generációt képviselték. Megmaradtunk 
mi, a jelenlegi nyugállományú katonák, a 
fi atalok, a hallgatók, akik a jövő katonái 
és a mostani aktív katonák. A generációs 

összefogás, a generációk találkozása ma 
már ezeket a generációkat jelenti. Azon-
ban mindettől függetlenül az összefogás, 
az egymásért tenni akarás az most is 
ugyanolyan fontos, mint volt mindig a 27 
év során a katonagenerációk találkozói 
során.

E.L: A honvédelmi miniszter úr nem 
csupán a fővédnöki funkciót vállalta 
el, hanem személyes jelenlétével is 
erősítette a rendezvény fontosságát. 
Nagy célokról esett szó, várhatóan hol 
lesz a szövetség helye ebben a folya-
matban?

H.K:  A miniszter úr megtisztelte a 
rendezvényünket, de nekünk volt nagy 
megtiszteltetés, hogy személyesen itt 
volt. Megosztotta velünk a gondolatait, 
mert nagyon nagy lépés előtt – vagy mér-
földkő, vagy nem is tudom, mi a jó szó 
rá – áll napjainkban a Magyar Honvéd-
ség. A zárszóban is elmondtam, hogy 28 
év óta nem volt olyan lehetősége a Ma-
gyar Honvédségnek, mint amilyen előtt 
most áll a haderő átalakítása, fejlesztése 
terén. Reális az esély arra, hogy a Zrínyi 
2026-ban foglalt célokat teljesíteni tud-
ják. Nekünk az a feladatunk, hogy mi az 
aktív katonákat ezeknek a céloknak az 
elérésében, megvalósításában segítsük. 
Támogassuk a folyamatokat, természe-
tesen a mi erőnkkel, amire mi, a katonák, 
a nyugállományú katonák egyesületei 
képesek vagyunk. Nyilván a mi támogatói 
feladataink a 2026-nak az első pilléré-
hez, a honvédelmi pillérhez kapcsolód-
nak. Hiszen amiben mi segíteni tudunk, 
hogy közvetítsünk, legyünk szószólók 
a társadalom és a Magyar Honvédség 
között, ebben a formában. Vigyük el a 
Magyar Honvédségnek egyrészt a hírét, 

másrészt azt, hogy milyen lehetőségek 
előtt áll. Vigyük el azt, hogy ahogy mi 
látjuk: most valóban jó lenni katonának. 
Mert ebben a rendszerben, ebben a lég-
körben, a feltételek adottak ahhoz, hogy 
valóban egy professzionális, jól felkészí-
tett hadereje legyen a Magyar Honvéd-
ségnek. Ehhez nyilván a személyi állo-
mányra is szükség van, és ahhoz, hogy 
ez a személyi állomány rendelkezésre 
álljon, ebben is tudunk segíteni. Mindenki 
ahol tud, azokon a településeken, ahol 
az egyesületeink működnek, és építsünk 
minél szorosabb kapcsolatot az ott lévő 
emberekkel. Mondjuk el az emlékeinket, 
adjuk át a tapasztalatainkat és buzdítsuk 
őket arra, hogy igen, vállaljanak szol-
gálatot a Haza védelmében, hisz amint 
mondtam, a Haza védelmének ügye nem 
csak a katonáké, az egy közös társadal-
mi felelősség mindenki számára.
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Megszűnt a történelmi tartozás
A ködösnek ígérkező reggel után szép 
napos délelőttre gyűltek össze az angyal-
földi Csángó lakótelepen a tizenkét civil 
szervezet által kezdeményezett és a XIII. 
kerületi önkormányzat által támogatott, 
I–II. világháborús emlékmű leleplezésére 
a résztvevők. A tizenkét civil, köztük a 
nyolc honvédelemhez kötődő szervezet 
kezdeményezése egy régi adósságot 
törlesztett, hiszen az 1938-ban önállóso-
dott kerületben nem volt olyan hely, ahol 
méltó módon lehetett volna emlékezni az 
első és második világégés áldozataira.

Nagyapáink 1918 után még úgy hívták: 
a Nagy Háború. De aztán lett egy másik, 
amely 1941-től 1945-ig tartott, ahol már 
apáink is részt vettek. Ők már ezt második 
világháborúnak hívták, hisz a „Nagy”-ot el-
sőnek keresztelték át. Az első világhábo-

rúban Magyarországról, így a V. és VI. ke-
rületből, mely magába foglalta a mai XIII. 
kerületet, a bevonult fi atalok, majd később 
az egyre idősebbek az ország területét el-
hagyva mentek a déli, a keleti és az olasz 
frontokra. Az elhunyt katonákat idegen 
földbe temették el, az itthon maradott csa-
ládok pedig hosszú ideig csak a bevonult 
családtagjuk hiányát vették észre. Magyar 
területeken nem folytak harcok 1918-ig, 
nem bombázta, nem lőtte senki gyárain-
kat, házainkat. Még, a folyó háború alatt 
hozták az 1917. évi VIII. törvényt, mely 
arról szólt, hogy a most dúló háborúban 
a hazáért küzdő, elhunyt hősök emlékét 
megörökítsék. Így épült minden városban, 
faluban emlékmű, a 20-as évek végéig. 
Mindez elmaradt a XIII. kerületben, lévén, 
hogy nem volt önálló. Ugyanakkor azon 
kerületekben, amelyekhez területileg tar-
tozott, számos szobrot, emlékhelyet épí-
tettek fel. 

A második világháború már nem 
kímélte az 1938-ban létrejött XIII. kerü-
letet sem. Nemcsak az innen a frontra 
vonult katonákat, hanem az itt élőket, az 
itteni gyárakban dolgozókat és a védett 
házakba telepítetteket sem. A bomba, a 
tüzérségi lövedék, a harckocsi már nem 
ismerte fel, hogy katonát, vagy civilt öl, 
sebesít meg. Nem beszélve a XIII. kerü-
let Duna-parti szakaszán kivégzettekről 
és az elhurcoltakról, akik lágerekben 
vesztették életüket, de helyileg ide kötőd-
tek.  Nem őrizte a kerület elhunyt lakói-
nak közös emlékét semmi. Ezért volt fon-
tos a civil szervezetek kezdeményezése, 
amely mellé a XIII. kerületi önkormányzat 
is odaállt, és anyagilag is támogatta az 
emlékmű létrehozását. Nagyszerűségét 
az adja, hogy a civil kezdeményezés, a 
közadakozás és az önkormányzati támo-
gatás gyorsan egymásra talált, a szót, 
tett követte, és az első világháború befe-

jezésének 100. évfordulóján ott állhattunk 
a megvalósult emlékmű előtt, melyet a 
HM támogatása mellett katonai tiszte-
letadással avathattunk fel. Mindenképp 
megérdemlik, hogy felsoroljuk azokat a 
civil szervezeteket, amelyek a kezdemé-
nyezés élére álltak:
Angyalföldi Polgárőrszervezet, 
Bajtársi Egyesületek Országos Szövet-
sége, 
Bajtársainkért Alapítvány, 
Balassi Bálint Bajtársi Egyesület, 
Békefenntartók Bajtársi Egyesülete, 
Gidófalvy Emlékbizottság, 
Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos 
Szövetsége, 
Honvédség és Társadalom Baráti Körök, 
Magyar Tartalékosok Szövetsége, 
Tiszta Égbolt Bajtársi Egyesület, 
MEASZ XIII. kerületi szervezete, 

XIII. Kerületi Lokálpatrióták Egyesülete 
és az a számos önkéntes adományozó, 
akik fontosnak érezték ezen emlékmű 
felállítását. 

Természetesen, külön köszönet a 
XIII. kerületi önkormányzatnak, kép-
viselő-testületének, amely nemcsak 
mellé állt, hanem 40 M Ft-tal támogatta 
is kezdeményezésüket. Külön köszö-
net a szobor alkotójának, Blaskó János 
szobrászművésznek, aki megtalálta 
annak mondanivalóját, úgy, hogy min-
den kerületi érintett magáénak tudja 
vallani a leleplezett művet, melynek 
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Egy éve hozott határozatot a BEOSZ el-
nöksége arról, hogy a Bajtársi Egyesüle-
tek Országos Szövetsége saját halottjává 
nyilváníthatja azon elhunyt tagjait, akik 
a Szövetség érdekében huzamosabb 
időn át kiemelkedő, köztiszteletben álló 
tevékenységet végeztek. A határozat 
arról is rendelkezik, hogy minden évben 
november 1-jén (vagy a dátumhoz közeli 
időpontban) el kell helyezni a megemlé-
kezés koszorúját – virágát – a Szövetség 
saját halottjainak sírján.

2017-ben Sztanó Géza nyugállományú 
vezérőrnagyot – a BEOSZ megalakulá-
sakor volt ügyvezető elnökét, aki hosszú 
időn keresztül volt a Felügyelő Bizottság 
elnöke, majd a BEOSZ tiszteletbeli elnö-

ke – nyilvánította az elnökség a BEOSZ 
halottjává. 2018-ban pedig dr. Herczeg 
Ottó nyugállományú ezredes, a Szövet-
ség megálmodója, alapító ülésének leve-
zető elnöke – aki a Balassi Bálint Bajtársi 
Egyesület alapítója, első elnöke, majd 
tiszteletbeli elnöke is volt – neve került fel 
az emlékezés falára.

A két család tagjaival való egyeztetés 
eredményeként 2018. november 13-án 
tettünk közös látogatást a Farkasréti te-
metőben halottaink nyughelyeinél. Rövid 
megemlékezést követően a jelen lévő 
családtagok, a Szövetség és a BBBE 
elnökségének képviselői koszorút és 
virágot, illetve az emlékezés mécsese-
it helyezték el a két síron. Jó érzés volt 

ezen új hagyomány részesének lenni, és 
a családtagokkal is beszélgetve felidézni 
bajtársaink-barátaink emlékét.

Több mint öt éve, hogy a Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetsége csatlakozott a Krajcáros Alapítvány felhívásához, az 
11 11 11 11 gyertyagyújtási akcióhoz. Tagegyesületeink ezen 
a napon országszerte több településen szerveztek megemlé-
kezéseket és virággal, mécsesekkel fejezték ki tiszteletüket a 
harcokban elesett katonák iránt.

A budapesti Városmajorban, a Tábori vadászok (Kisfalu-
di Strobl Zsigmond alkotása) emlékműnél – a védnöki tisztet 
vállaló – ismert személyek jelenlétében zajlott a megemlé-
kezés. A BEOSZ részéről Hazuga Károly ny. altábornagy, 
elnök – aki ugyancsak az esemény egyik védnöke – és a 
Közép-magyarországi Régió több egyesületének képviselői 
voltak jelen. Először Németh István ny. ezredes, a Krajcáros 
Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte a jelenlévő-
ket, egyben köszönetet mondott azért, hogy évről évre egyre 
több helyszínen és egyre nagyobb létszámban vesznek részt a 
megemlékezéseken. A Himnusz ez alkalommal Zsédely Tamás 
trombita-előadásában hangzott el, majd rövid ünnepi beszéd 
következett, melyben Németh István ny. ezredes felidézte a 
száz évvel ezelőtt történteket. Beszélt arról is, hogy az emléke-

zés közös feladatunk és a kiemelt centenáriumi időszak után is 
törekednünk kell arra, hogy ne merüljenek feledésbe a hajdani 
események. Szavait követően Gyóni Géza, „Csak egy éjszaká-
ra” című költeménye hangzott el, majd a háborúk áldozatainak 
emlékére Nánai László őrnagy – HM Tábori Lelkészi Szolgálat 
Protestáns Tábori Püspökség lelkésze és Tihanyi Péter atya, a 
Városmajori Jézus Szíve Plébánia lelkésze közös imával em-
lékeztek. Különleges színfoltja volt a megemlékezésnek Bródy 
János Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, szövegíró és 
előadóművész két saját dalának előadása. A rövid kortörténetet 
megelevenítő egyik legfrissebb dalát követően a „Ha én Rózsa 
volnék” című szerzeménnyel örvendeztette meg a hallgató-
ságot, melynek a már klasszikus sorait a jelenlévőkkel együtt 
énekelte. A megemlékezés koszorúzással folytatódott, majd a 
szervezetek képviselői virágokkal és mécsesek elhelyezésével 
emlékeztek. A rendezvény a Szózat és a Magyar Takarodó 
elhangzásával zárult.

 Emlékezés halottainkra

Nemzetközi gyertyagyújtás

kezdetét az ott felállított lélekharang 
egyperces kongása vezette be. 

A Magyar Honvédség Központi Zene-
kara által eljátszott Himnuszt követően, 
Papp János színművész Gyóni Géza: 
„Csak egy éjszakára” című versét szaval-
ta el. A rendezvény narrátorának, Radó 
Gábornak a rendezvény aktualitásáról 
szóló ismertetője után, a 12 szervezet 
nevében Hazuga Károly ny. altábornagy, 

a Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetségének elnöke szólt a hallgatóság-
hoz, elmondva kezdeményezés okát, 
fontosságát, aktualitását, és ismertetve a 
benne szereplőket, megköszönve az ön-
kormányzat 40 M Ft-os támogatását. Ezt 
követően a támogatók nevében dr. Tóth 
József a háborúk okairól, azok pusztí-
tásáról, a béke fontosságáról beszélt, 
majd tételesen ismertette a XIII. kerület 

háború okozta veszteségeit. A beszédet 
követően dr. Tóth József polgármester és 
Hazuga Károly ny. altábornagy közösen 
leplezték le az emlékművet, melyet Rácz 
István katolikus tábori lelkész szentelt, 
és Mészáros László protestáns tábori lel-
kész áldott meg.
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A BEOSZ és a 170 év
A 2018-as esztendőt néhány jelentős év-
forduló színesítette. Mint a honvédelem 
ügyét szolgáló civil szervezet, a Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetsége is 
kivette részét ezek megünnepléséből, 
illetve az emlékezések szervezettebbé 
tételéből, de akár szervezéséből is. Je-
lentős volt – az egész világ számára örök 
tanulságul szolgáló – az I. világháború 
100. évfordulójával kapcsolatos megem-
lékezések fi gyelemmel kísérése, továbbá 
a doni tragédia hetvenötödik évfordulója 
kapcsán szervezett rendezvényeken való 
részvétel. Meg kell említeni a Közép-
dunántúli Régió régióvezetője, a Doni 
Bajtársi és Kegyeleti Szövetség elnöke, 
Berdó Gábor Károly által szervezett ke-
gyeleti túrán való részvételt is.

A honvédelem ügye iránt elkötelezett 
szervezeteink tagjait leginkább a Ma-
gyar Honvédség létrejöttének 170 éves 
jubileumához kapcsolódó rendezvények 
mozgósították. A megemlékezések 
célja valóban az volt, hogy mindegyik 
szervezetünkhöz eljuttassuk a Magyar 
Honvédség 170 éves történetéhez, tör-
ténelméhez kapcsolódó gondolatokat, 
és a katonákon kívül azon szervezetek 
is vegyenek részt ebben a rendezvény-
sorozatban, amelyek bár elkötelezettek 
a honvédelem ügye iránt, nem a katonai 
közegből jöttek, nem ott dolgoztak aktív 

pályafutásuk során. Kiemelt kérdése volt 
az aktív részvételnek, hogy az elmúlt 170 
év utolsó közel harminc évében már a 
Bajtársi Egyesületek Országos Szövet-
sége is jelentős szerepet játszott, úgy is 
fogalmazhatunk, hogy megkerülhetetlen 
tényezővé vált. 

A fentieken túl, a mozgósítás fontos 
eszköze volt az a májusi pályázati ki-
írás, amellyel a Szövetség elnöksége 
a megszűnt katonai szervezetek helyi 
jubileumi rendezvényeit támogatta, a 
Magyar Honvédség megalakulásának 
170. évfordulója tiszteletére. Az utóbbi 
évek talán legkötetlenebb, szervezeteink 
részére leginkább elnyerhető pályázatá-
ról volt szó. Különleges feltételek nélkül, 
közösségi programokat, rendezvénye-
ket, kirándulásokat kellett szervezni a 
kiírás céljainak megfelelően. A nyerhető, 
vagy inkább az odaítélhető összeg is 
meghaladta az előző évek átlagát, 50 és 
100 E Ft között lehetett pályázni. Közel 
negyven szervezet élt a lehetőséggel, 
és az igényelt összeg megközelítette a 
kétmillió forintot. 

A fi gyelem fokozatosan a jubileumi 
rendezvényekre irányult, ami azt is ered-
ményezte, hogy szinte nem volt olyan 
szervezet, ahol valamilyen módom ne 
emlékeztek volna meg a 170 évről, ha 
nem önállóan, akkor ne csatlakoztak 
volna a helyi közösségek által szerve-
zett programokhoz. A Szövetség köz-
ponti rendezvényei is ezen évforduló 
köré csoportosultak, amelyek közül 
kiemelkedett a pákozdi emlékpark ava-
tása vagy a XXVII. Katonanemzedéki 
találkozó Balatonakarattyán. A kiskun-

Taszári megemlékezés. 2018. május 24-én. A 170 évvel ezelőtti eseményekről Pataki 

Sándor, Taszár község polgármestere emlékezett meg, majd a taszári Rozmaring asszony-

kórus tagjai kedveskedtek katonadalokkal a jelenlévőknek. Az eseményen díszvendégként 

Magyar Zoltán olimpiai és világbajnok tornászt és Vaskuti István olimpiai és világbajnok 

kenust köszönthette a közönség. 

A szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub 2018. október 5-én a helyi Petőfi  Sándor Általá-

nos Iskolával együttműködve, a 170 éves Magyar Honvédség tiszteletére szervezett prog-

ramsorozatuk záró eseményeként rendezte meg a „Nemzeti Gyásznap” megemlékezését. 
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Bizonytalanságban várva
A már 35 éve működő „Zrínyi Miklós” Honvéd Nyugdíjas Klub helyiségeit, az irodát, a klubrendez-
vényekre is alkalmas termet, lassan egy éve át kellett adni, az általunk támogatott célért létrejött, 
tartalékos rendszer felállításáért dolgozó szervezetnek. A továbbiakban a klub rendezvényeit a 
művelődési ház által biztosított helyiségben tartjuk. A döntést tudomásul véve az okmányainkat, 
a 35 év alatt összegyűlt relikviáinkat, gyors intézkedéssel a toborzóiroda padlásán, alagsorában, 
az elnökségi tagok lakásaiban helyeztük el. Az ígéret az volt, hogy klubunk 2018. december 31-ig, 
egy ugyanazon a területen lévő, felújított épületben kap helyet. 

Az elnökségi tagok elkötelezettségének, a közösség összetartó erejének, a toborzóiroda segítő 
munkatársainak köszönhetően az egyesület az „alagsorból” is működik. 

Közeledik az év vége, de az épület felújítása még el sem kezdődött. De azért mi reménykedünk, 
hogy a 35 éves egyesület az ígéreteknek megfelelően újra méltó körülmények között működhet, 
saját helyiségében tarthatja rendezvényeit, újra lesz otthona a jóízű baráti találkozóknak, beszélge-
téseknek.

félegyházi polgármesterek találkozója 
is alkalmat adott a jubileumi megemlé-
kezésre. A visszatekintés mellett termé-
szetesen fontos volt a jelen és a jövő 
kérdéseinek felvetése is. Számunkra, 
az általunk is támogatott jövő céljai 
szempontjából megnyugtató volt, hogy 
rendezvényeink nagy részét mind a hon-
védelmi tárca, mind pedig a helyi kato-
nai szervezetek vezetői meglátogatták, 
éreztették elkötelezettségüket a honvé-
delem ügyét helyi vagy országos szinten 
támogató nyugállományú katonák, ezzel 
együtt tagszervezeteink mellett. Fontos 
volt hallani, hogy a jövő feladatainak 
végrehajtásában, de akár a Zrínyi 2026 
honvédelmi és haderőfejlesztési prog-
ram megvalósításban sem feledkeznek 
el a nyugállományú egyesületekről, a 
Szövetség egészének támogatását is 
igénylik, ahogy ezt dr. Benkő Tibor hon-
védelmi miniszter több rendezvényün-
kön is hangsúlyozta. 

Az utóbbi évek egyik legsikeresebb 
rendezvénysorozata zárul le az év vé-
gével, és örömmel állapítjuk meg, hogy 
a Magyar Honvédség létrejöttének 170. 
évfordulóját a Szövetség egésze méltó 
módon és jelentős aktivitással ünnepelte 
meg. Köszönet ezért a szervezőknek és 
köszönet a résztvevőknek, akik fárad-
ságot nem kímélve, örömmel jöttek el a 
rendezvényekre, amire talán a legjobb 
példa a pákozdi emlékpark avatása, 
ahol a több mint négyszáz résztvevő – 
nagy részük több száz kilométeres uta-
zás után – koszorúzott és helyezte el a 

megemlékezés virágait az emlékoszlo-
painknál, kopjafáinknál.

A jubileumi rendezvényeink talán azt 
is sugározták, hogy a múltba tekintés a 
saját múltunk elemeit is elkerülhetetlenül 
tartalmazza, aminek abban a magasztos 

gondolatban kell testet öltenie, hogy a 
haza védelme mindannyiunk ügye, ami 
igaz volt 170 éve és az lesz a jövőben 
is. 

A Béri Balogh Ádám Honvéd Klub tagsága, az MH megalakulásának 170. évfordulója 

alkalmából 49 fővel vett részt a pákozdi központi ünnepségen 2018. szeptember 27-én. A 

résztvevők élményekben gazdagon tértek haza, és az általunk patronált diákok élménybe-

számolót tartottak az otthon maradt társaiknak a látottakról. 



12

Több, mint két és fél évtizede annak, 
hogy a magyar királyi Honvédség, a 
Magyar Néphadsereg és a Magyar Hon-
védség nyugállományú és aktív katonái 
részvételével, a „Kézfogás a Honért” 
szellemében első alkalommal rendezték 
meg a Katonanemzedékek Találkozóját. 
A tizedik találkozó emlékére a Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetsége a 
rendezvény helyéül szolgáló honvéd-
üdülő területén kopjafát állított, és ezt 
követően még tíz tagszervezet, egye-

sület helyezte el a megemlékezés 
kopjafáit, emlékoszlopait. Ezzel 
kialakult a BEOSZ Emlékhely.
A Szövetség elnöksége, a Ma-
gyar Honvédség 170 éves jubi-
leumi rendezvénysorozatának 
részeként, döntött a BEOSZ 
Emlékhely kopjafáinak, emlék-
oszlopainak azok tartalmát, célját 

jobban tükröző helyre történő áthelye-
zéséről. Az emlékoszlopok felújítása és 
a terület kialakítása után 2018. szep-
tember 27-én került sor a BEOSZ Em-
lékhely ünnepélyes avatására a Katonai 
Emlékpark Pákozd kiállítási területén.
A rendezvényt megtisztelte jelenlé-
tével dr. Benkő Tibor, Magyarország 
honvédelmi minisztere, a Honvédelmi 
Minisztérium, a Magyar Honvédség 
és a Tábori Lelkészi Szolgálatok több 
magas rangú vezetője, Pákozd pol-
gármestere, a BEOSZ-szal kapcsolat-
ban álló érdekképviseleti szervezetek 
vezetői és a Szövetség tagszerve-
zeteinek több mint 400 képviselője.
Az ünnepélyes avatás az MH Szé-
kesfehérvári Helyőrségi Zenekar 
térzenéje után a Himnusszal kez-
dődött. A rendezvény narrátora 
Berdó Gábor Károly, a BEOSZ Kö-
zép-dunántúli Régió vezetője volt.
A Himnuszt követően Dorka József 
(Balassi Egyesület) előadásában Pető-
fi  Sándor A vén zászlótartó című verse 
hangzott el, majd Hazuga Károly ny. altá-

Méltó helyen a BEOSZ Emlékpark
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Kötetlen, jó hangulatú délelőttöt szer-
veztek a közelmúltban a veszprémi 
Agórában az MH Katonai Igazgatási és 
Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
(MH KIKNYP) 3. Toborzó és Érdekvé-
delmi Központ munkatársai a jogelőd 
szervezetek nyugdíjasainak. Csatári 
Zsanett főhadnagy, a veszprémi To-
borzó és Érdekvédelmi Központ Érdek-
védelmi Részlegének megbízott veze-
tője a rendezvényről elmondta: 2012 
óta szervezik meg munkatársaival 
minden évben ezt a találkozót, amelyre 
az MH KIKNYP és jogelődei Veszprém 
megyei szervezeteitől nyugdíjba vonult 
katonákat és közalkalmazottakat vár-
ják. Idén 78 fő érkezett az eseményre.

A vendégeket Soós Gyula őrnagy, 
a veszprémi központ parancsnoka kö-
szöntötte. Az MH KIKNYP parancsnok-

sága részéről jelen volt Vitár Zsolt al-
ezredes, parancsnokhelyettes, Terenyi 
Krisztina százados, a Toborzó és Ér-
dekvédelmi Osztály érdekvédelmi tiszt-
je, valamint a jogelőd szervezetek pa-
rancsnokai: Kovács Sándor ezredes, 
Rajcsányi János ezredes és Major 

Antal ezredes. A rendezvényt Csatári 
Zsanett főhadnagy nyitotta meg. Be-
szédében a meghívón szereplő mottót 
idézte: „a mi munkásságunk az önök 
életével kezdődött”. „Fontosnak tartjuk 
megköszönni azt az áldozatos munkát, 
amellyel biztosították nekünk, hogy 
legyen jelenünk, jövőnk, és hogy mi 
is hadkiegesek lehessünk. Fontosnak 
tartjuk azt is, hogy minden évben meg-
teremtsük a lehetőségét annak, hogy 
találkozni tudjanak, és hogy mi is ta-
lálkozzunk” – emelte ki beszédében a 
részlegvezető. A délelőtt folyamán két 
műsorral is kedveskedtek a meghívot-
taknak. Először Hajdú István (Steve), 
a Madách Színház, a Karinthy Színház 
és a Játékszín művésze szórakoztatta 
a közönséget, majd a méltán népszerű 
Military Girls teremtett parázs „retro” 
hangulatot a teremben. A találkozót 
ünnepi ebéd zárta.

bornagy, a BEOSZ elnöke köszöntötte a 
megjelenteket. Vilner Péter ny. ezredes, 
a BEOSZ alelnöke ünnepi beszédében 
beszámolt az emlékhely kialakulásáról, 
az áthelyezés, és a szükségszerű fel-
újítás munkálatairól, kiemelve, hogy a 
Pákozdi Katonai Emlékpark mint Nem-
zeti Emlékhely a legjobb választás volt. 
A protestáns és a katolikus tábori püs-
pökség lelkészei, Oláh Emil alezredes 
és Takács Tamás alezredes felszen-
telték az emlékhelyet, majd a kopjafák 
koszorúzása következett. A koszorúk 
elhelyezése után dr. Benkő Tibor hon-
védelmi miniszter szólt az ünneplőkhöz. 
Elmondta, hogy a BEOSZ Emlékpark-
nak jó helye lesz Pákozdon, ahol a 170 

éves Magyar Honvédség 
megszületett és ahol 
történelmének minden 
mozzanata megtalálha-
tó. Köszönetet mondott 
a Szövetség tagjainak 
eddigi munkájukért és 
szolgálatukért, és utalva 
az elhangzott versre is, 
kiemelte,  mennyire fon-
tos a példamutatás, a 
honvédelem eszméjének 
átadása a fi atalabb generáció tagjainak. 
A miniszteri beszédet a Marcali Dalárda 
katonadalokból álló műsora követte, majd 
a BEOSZ elnökének záró szavai után a 
rendezvény a Szózat és a Magyar Ta-

karodó felcsendülésével fejeződött be.
A csodálatos napsütéssel kísért ünnepi 
rendezvényről a résztvevők meghatottan, 
nagyon szép emlékekkel gazdagodva tá-
voztak.

Veszprémiek, ha összejönnek
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„Jó érezni az önök támogatását, gon-
doskodását. Örülünk annak, hogy böl-
csességüket magunk mellett tudhatjuk, 
és az önök tanácsaira, élettapasztala-
taira a továbbiakban is számíthatunk” 
– mondta Erdélyi Lajos, a Honvédelmi 
Minisztérium humánpolitikáért felelős 
helyettes államtitkára, a tárca idősek 
napja alkalmából szervezett ünnepsé-
gén. Az idősek világnapja alkalmából 
rendezett központi ünnepséget a Hon-
védelmi Minisztérium a honvédelem 
érdekében tevékenykedő, a katonai 

hagyományokat, történelmi emlékeket 
ápoló társadalmi szervezetek, civilek 
és nyugállományú katonák részére. Az 
ünnepség, amelyen a Honvéd Vezérkar 
képviseletében részt vett Takács Attila 
dandártábornok, az MH Hadkiegészítő, 
Felkészítő és Kiképző Parancsnokság 
parancsnoka is, elismerések átadásával 
folytatódott, majd a Honvéd Együttes 
műsorával zárult.

Köszönet az időseknek

Az Imre Zoltán Kulturális Központ előtt a 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar
térzenével köszöntötte a 102. légvédelmi 
tüzérezred megalakulása 60. évfordulójá-
nak megünneplésére szervezett „Bajtársi 
találkozóra” érkező vendégeket, az ezred 
egykori tagjait és a meghívást elfogadó 
Dél-Alföldi Régió – kiskőrösi, kiskunha-
lasi, szabadszállási, szegedi, csongrádi, 
kiskunfélegyházi és kalocsai – honvéd 
nyugdíjas-egyesületek képviselőit. A 
bajtársi találkozót az ezred egykori tagjai 
minden év szeptemberében tartják meg 
a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egye-
sület szervezésével. A kerek évfordulós 
rendezvények pedig mindig nagy fi gyel-
met kapnak. A bajtársi találkozó a Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetsége Dél-
alföldi Régiójának XXII. találkozója és a 
Magyar Honvédség megalakulásának 
170. évfordulója jegyében zajlott. 

A rendezvény első helyszíne a 
kistemető „Hősi sírkertje” volt, ahol 
az ezred elhunyt tagjai emlékére 2001. 
szeptember 29-én felavatott kopjafánál 
rótták le tiszteletüket a találkozó résztve-
vői. Az elhunytakról Deli József nyugállo-
mányú ezredes, egykori parancsnokhe-
lyettes emlékezett meg. A megemlékezést 
koszorúzás követte, majd a hozzátartozók 
helyezték el a kopjafánál a kegyelet virá-
gait. A megemlékezés a „katonai takaro-
dó” elhangzásával zárult.  

A „parancsnoki értekezletet”a Kulturális 
Központ színháztermében tartották meg, 
amit Györgypál Csaba ny. alezredes, 
elnök nyitott meg. Györgypál alezredes 
az ezred Jánoshalmán eltöltött 32 évé-
ről szóló – képekkel is aláfestett – elő-
adása következett, mely bemutatta az 
egység megalakulását, a bekövetkezett 
szervezeti változásokat, a kiképzésben, 

a harckészültség fenntartásában, a 
népgazdasági és egyéb társadalmi 
tevékenységben elért eredményeket, 
sikereket, illetve az egyesület hagyo-
mányőrző tevékenységét. A bemutatót 

Tüzérünnep Jánoshalmán
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A védelem össztársadalmi ügy

Nagykanizsa olyan katonaváros volt, 
amelyre büszkék és mindig jó szívvel 
gondolnak vissza az egykor itt szolgáló 
tisztek és tiszthelyettesek – hangzott 
el a „dózsás-thúrys” katonák és polgá-
ri alkalmazottak bajtársi találkozóján. 
A Medgyaszay Házban tartott rendez-
vényen mintegy száznegyvenen vettek 
részt.

Rég nem látott ismerősök köszön-
tötték egymást a bajtársi találkozón a 
Medgyaszay Házban. A Thúry-, korábbi 
nevén Dózsa-laktanya 1997-ben szűnt 
meg – az ott szolgáló katonákat és pol-
gári alkalmazottakat várták a rendez-
vényre.

– Összehívtuk őket – már nem első 
alkalommal –, hogy találkozzunk, és 
emlékezzünk a régmúltra, a szép múlt-
ra, talán a fi atalságunkra is, s jól érezzük 
magunkat. Ehhez minden támogatást 

megkaptunk a barátainktól és elsősorban 
a várostól – fogalmazott Poprádi Zol-
tán ny. ezredes, a programot szervező 
Dózsa-Thúry Klub elnöke. A találkozó 
fővédnöke, Dénes Sándor polgármester 
hangsúlyozta: Nagykanizsa katonamúltját 
nem szabad elfelejteni, ahogy azt sem, 
mennyi mindent tettek a laktanya mun-
katársai – a város védelmén túl – a kani-
zsaiak közösségéért. – Annak idején úgy 
mondtuk: társadalmi munkát végeznek. 
Mindenütt ott voltak a katonák. Amikor 
a város vezetősége megszólította őket, 
hogy szeretnének egy csónakázó tavat 
vagy egy sportpályát – a Mindenki sport-
pályáját – a városba, akkor ott voltak a 
katonák – mutatott rá a polgármester.

Pohárköszöntőjében Cseresnyés 
Péter miniszterhelyettes, országgyűlési 
képviselő hangsúlyozta: a napi politikai 
események azt bizonyítják, a katonák 

szolgálatára ma is szükség van. – A 
határainkat védeni kell. Akkor, amikor 
a határ mellé telepítettük határőrizetre 
a rendőrség állományát, megszűnt a 
migrációs beáramlás Magyarországon 
keresztül Európába, új útvonalakat keres-
tek. Remélem, más országok is nagyon 
gyorsan ráébrednek arra, ahhoz, hogy a 
saját nemzeti identitásukat megőrizzék, 
hadseregre és határőrizetre van szükség 
– mondta Cseresnyés Péter.

A bajtársi találkozón Havril András ny. 
vezérezredes, volt vezérkari főnök pozití-
van értékelte, hogy a kormány intézkedé-
sei révén hangsúlyosabb lett a hadsereg 
fejlesztése és a katonák megbecsülése, 
másrészt az ország védelme azzá vált, 
aminek lennie kell, azaz össztársadalmi 
feladattá.

követően dr. Kovács György ny. mk. 
ezredes, a BEOSZ Dél-Alföldi Régió el-
nöke és a Kalocsai Légvédelmi Katonák 
Hagyományőrző Köre nevében elismerő 
„oklevelet” és emlékplaketteket adott át.    

A „Parancsnoki értekezlet” zárásaként 
Györgypál Csaba ny. alezredes a Bem-
egyesület nevében oklevéllel és egy-egy 
emléktárggyal köszöntötte a „Bajtársi ta-
lálkozón” részt vevő alapító parancsnokot 

és alapító tagokat. BEOSZ-DAR oklevél-
lel és emlékplakettel ismerték el Botka 
Zoltánné ny. zászlós, Ódor Ferenc ny. 
főtörzsőrmester és Virág László ny. r. 
alezredes munkáját.

A találkozót aznapi sűrű programja el-
lenére megtisztelte jelenlétével Dr. Benkő 
Tibor, Magyarország honvédelmi minisz-
tere, a rendezvény fővédnöke. A miniszter 
úr hozzászólásában ismertette a honvéd-
ség mai helyzetét és vázolta elgondolásait 
a honvédség fejlesztésének teendőiről. 
Végezetül személyesen adta át és gratu-
lált Petruska Sándor ny. alezredesnek az 
„Aranykor Kitüntető Cím ezüst fokozata” 
kitüntetéséhez.
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170 év emlékei
A Balassi Bálint Bajtársi Egyesület név-
adójához méltó módon – zenei és iro-
dalmi műsorral – emlékezett meg a 170 
éves Magyar Honvédség évfordulójáról. 
A Stefánia Palotában tartott rendezvény 
vendégeit már érkezésükkor megra-
gadta az esemény hangulata. A műsor 
kezdetét megelőzően a HM Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum vándorkiállítása volt 
megtekinthető, amely a 170 éves Ma-
gyar Honvédség történetét és esemé-
nyeit mutatta be, s a várakozók között 
fel-feltűntek 1848-as és világháborús 
korhű egyenruhába öltözött fi atalembe-
rek, akikről később a műsor során meg-
tudhattuk, hogy a vitéz Mikecz Kálmán 
Honvéd és Huszár Hagyományőrző 
Egyesület tagjai.

A házigazda egyesület nevében Galló 
István ny. ezredes, az egyesület elnö-

ke köszöntötte a megjelenteket, köztük 
a váci Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas 
Egyesület és a tatai Honvéd Bajtársi Klub 
– a műsorban vendégként fellépő – kóru-
sait, majd megnyitotta a rendezvényt. 
A műsor kezdetét katonásan trombitaszó 
– ez esetben – Keszi András, az Obsitos 
Fúvós Zenekar tagjának trombitaszólója 
jelezte, majd a három kórus közös elő-
adásában – Kálmán István szólójával 
– Kodály Zoltán, „A jó lovas katonának” 
című feldolgozása hangzott el, és ala-
pozta meg az est hangulatát. A további 
fellépőket a műsor narrátora, Magócsi 
Zoltán ny. ezredes, elnökhelyettes kon-
ferálta fel. A műsor első részében a 
vendégkórusok léptek fel. Először a váci 
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Esze Tamás Dalárda katonadalokból 
összeállított blokkját hallhattuk Varga 
Ferenc vezényletével és Marót Géza 
zongorakíséretével, majd a tatai egye-
sület Őszirózsa Dalköre, természetesen 
ugyancsak a katonasorsot bemutató da-
lokból adott elő egy kis ízelítőt Mesterné 
Lupták Marianna tanárnő irányításával. 
Mindkét együttes színvonalas előadása 
megérdemelt sikert aratott a hallgatóság 
körében.

A vendégkórusok után dr. Holló Jó-
zsef Ferenc nyugállományú altábornagy, 
címzetes egyetemi tanár, miniszteri biz-
tos megemlékező beszéde következett, 
melyben nemcsak a honvédség múltjá-
ról és a harcok során elesett katonákról 
emlékezett meg, de érintette a mai hon-
védség aktuális kérdéseit is.

A második részben a Balassi Kórus 
egyéni számokkal is kiegészült mű-
sora következett, melyet karnagyuk, 
Naszvagyi Vilmos és felesége Zsuzsanna 
tanított be és vezényelt, Ráthy József 
zongorakíséretével. A műsor három 
része különböző korszakokat ölelt fel és 
a jól kiválasztott szólószámokkal szin-
te átlépkedtünk egy másik idősávba. 
A „Huszárgyerek…” elhangzása köz-
ben meglepetésként ott termettek a 
Magyar Nemzeti Táncegyüttes tagjai, 
és a toborzó táncot élőben láthattuk. 
A Kozári János, dr. Kálmánffy Ferenc 
vagy Mikuska Janka előadásában el-
hangzott művek is feledhetetlen élményt 
adtak. A mostani rendezvényen hallhat-
tuk először Homola Irénke (a kórus tagja) 
„A magyar honvéd” című versét Magócsi 
Zoltán, Wetzel György, Dorka József és 
a kórus előadásában. Zárásként a Ba-
lassi Kórus Erkel Ferenc: „Éljen a Haza” 
című háromszólamú kórusművét adta 
elő. A műsort a közönség nagy tapssal 
jutalmazta. Az emlékműsort követően 
nem maradhatott el a vacsorával egybe-

kötött baráti beszélgetés. Pohárköszön-
tőjében Hazuga Károly ny. altábornagy, 
a BEOSZ elnöke elismerését fejezte ki 
azért, hogy a katonai életet az irodalmon 
és zenén keresztül ilyen sikeresen tud-
ták bemutatni a fellépők. Az egyesület-
nek és kórusnak további eredményes és 
sikeres munkát kívánt.
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Kopjafa a Hárosi-öbölben

Egyesületünk abban a megtiszteltetés-
ben részesült, hogy a már hagyomá-
nyosnak mondható, nemzetközi – horvát, 
román, szlovén és osztrák versenyzők 
szereplésével zajlott – horgászverse-
nyünk programjához illeszkedően kopja-
fát avathattunk a horgásztanyánkon. Az 
eseményen a Honvédelmi Minisztérium 
képviseletében dr. Papp Ferenc ezredes-
sel, a Társadalmi Kapcsolatokat Koordi-
náló Főosztály vezetőjével, az egyesület 
elnökeként együtt lepleztem le a kopjafát, 
melyet a 170 éves Magyar Honvédség 
hőseinek tiszteletére állítottunk. A több 
mint két méter magas emlékművet dr. 
Berek Lajos nyugállományú ezredes, fa-
faragó művész készítette az egyesület 
megrendelésére, és a BEOSZ anyagi 

támogatásával. A koszorúzásnál elhang-
zott emlékbeszédet Maczonka Mátyás 
nyugállományú őrnagy tartotta, melyben 
megemlékezett az elmúlt 170 év ne-
hézségeiről és felemelő pillanatairól. Az 
avatáson a Honvédelmi Minisztérium, va-
lamint a Honvéd Sporthorgász Egyesület 
mellett a Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetségének elnöksége képviseleté-
ben Nagy Károly nyugállományú alez-
redes, elnökségi tag, a BEOSZ Közép-
Magyarországi Régió vezetője helyeztek 
el koszorút. 

A már megszokott jó hangulatban le-
zajló horgászverseny után így emlékez-
tünk meg méltó módon honvédelmünkről 
és a jelen lévő országok delegációival 
ápolt barátinak mondható kapcsolatunk-

ról. A rendezvényen mintegy 150 fő vett 
részt, melynek zárásaként az ünnepi 
ebédet követően, a vízparton hosszú 
órákig élveztük a jó társaságot és a be-
szélgetést. 

Klubunk megemlékezést tartott a Ma-
gyar Honvédség megalakulásának 170. 
évfordulója alkalmából. Az évfordulóról 
szavalóversennyel és kiállítás szervezé-
sével emlékeztünk meg. Ünnepi rendez-
vényünket Kiss Géza ny. ezredes, a klub 
elnöke nyitotta meg, majd Orosz László 
százados, a győri „KIEG” mb. parancsno-
ka emlékezett meg a Magyar Honvédség 
megalakulásának körülményeiről. Vers-
mondó versenyünkön négyen indultak, 
valamennyien Győr város elismert szava-

lói. Lukács Erzsébet és Hani Jánosné „ci-
vilek”, valamint klubunk két tagja, Marcsa 
György ny. őrnagy és Markó László ny. 
őrnagy. A zsűrinkben is helyet foglalt 2 
civil és két katona. A civil tagok meglepe-
téssel készültek, és az eredményhirdetés 
után ők is egy-egy verssel köszöntötték 
az ünnepet és a közönséget.

Marcsa György ny. őrnagy kiérde-
melte a KIEG által felajánlott különdíjat, 
egy serleget és egy könyvet. Klubunk 
tagjai közül többen részesei voltak a 170 

évnek, ki hosszabb, ki rövidebb ideig. Ők 
egy gravírozott poharat kaptak MH 170 
év felirattal. Klubunk így kívánta elismerni 
szolgálataikat.

A kiállításunk három részből állt. Az 
első részben Takács Imre ny. határőr al-
ezredes saját gyűjteményét mutatta be. 
Kiállított gyűjteményében eredeti, kora-
beli, saját tulajdonú tárgyak szerepeltek. 
A második részben egy régiséggyűjtő-
kereskedő tárgyai szerepeltek, aki a 
honvédség iránti tiszteletből bocsátotta 

Ünnepeltünk
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A Honvédelmi Minisztérium Védelmi Igazgatási Főosztálya és a 
Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége által szervezett 
„Kaszárnyafutás 18” résztvevői, az MH 12. Arrabona Légvédelmi 
Rakétaezred sportolói a volt „Savaria laktanya” bejáratánál elhe-
lyezett emléktáblánál gyülekeztek az ünnepségre. 

A csoportot a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület tagjai emlék-
zászlójukkal fogadták.  A koszorú elhelyezését követően dr. 
Baán Mihály alezredes emlékezett meg a 170 év magyar katona-
hőseiről és az aradi vértanúkról. A megemlékezés a Premontrei 
Rendi Szent Norbert Gimnáziumban található aradi vértanúk 
emlékművénél koszorúzással zárult.

Honvédelmi emlékezés

rendelkezésünkre az I. világháborús re-
likviáit.

A harmadik részben saját klubtagja-
ink személyes emlékei, családi és rokoni 
körből származó, a 170 évhez kapcsoló-
dó tárgyai szerepeltek.

Nehéz lenne itt mindent felsorolni, iga-
zán csak párat kiemelve: 

Czibik István ny. alezredes személyes 
iratait, valamint apósa, néhai Németh 
Elek karpaszományos tizedes hagyaté-
kának néhány darabját mutatta be.

Illés János ny. őrnagy a katonai re-
pülés kezdetéhez kapcsolódó emlékeit 
hozta el. Krivanek Tibor ny. törzszászlós 
a honvéd folyami f ottillás egyenruháit 
állította ki. Érdekessége volt a kiállítá-
sunknak egy könyv: A magyar gyalogság 
története címmel.

Ünnepségünket megtisztelték a Győr-
Szigeti Nyugdíjas Klub, a Napóleon Ha-
gyományőrző Egyesület tagjai, Bozsoki 
Attila mk. alezredes, az MH 12. Arrabona 
Légvédelmi Rakétaezred parancsnok-

helyettese, László Attila ny. alezredes, a 
BEOSZ Nyugat-Dunántúli Régió vezetője.

l
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Százak érdeklődtek

A Szabolcsi Honvéd Műszaki Hagyo-
mányőrző Bajtársi Egyesület négy al-
kalommal emlékezett meg a Magyar 
Honvédség megalakulásának 170. évfor-
dulójáról: 

2018 májusában Tokajban kezdtük el 
a megemlékező rendezvényeinket, me-
lyet katonai tiszteletadással hajtottunk 
végre. A rendezvényről a Tokaji Hírek 
újság adott képpel illusztrált beszámolót 

„A tokaji honvédekre emlékeztek” cím-
mel. Tiszalökön, júniusban a Vízügyi Sza-
kaszmérnökségen tartottuk a 170. évfor-
dulóra emlékező rendezvényünket, melyre 
meghívtuk dr. Végh Ferenc ny. vezérez-
redes urat is. Szeptemberben meghívót 
készítettünk, melyen Nyíregyháza város 
lakosságát invitáltuk a volt Damjanich-
laktanya falán elhelyezett emléktáblák 
koszorúzására és a 170. évfordulóra való 

emlékezésre, amely katonai tiszteletadás-
sal történt. Októberben a 170. évfordulós 
megemlékezést összekötöttük az idősek 
világnapjával, melynek helyszínei Vásá-
rosnamény és Tunyogmatolcs voltak. A 
lakosságot az erre a célra készített pla-
káttal értesítettük, ami igen jól sikerült. A 
négy rendezvényünkön több száz fő vett 
részt.                     
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Novemberben új művészeti alkotással 
gyarapodott a Fiumei úti sírkert Nem-
zeti Emlékhelye. Reviczky Imre posztu-
musz vezérőrnagy, a Világ Igaza egész 
alakos szobra fogadja az emlékhelyre 
érkező közönséget. Levett sapkával 
tiszteleg az Ember előtt, ahogy azt 
egész életében tette.

Impozáns ünnepség keretében, a 
család a köztársasági elnök szárny-
segéde, a honvédelmi miniszter, 
vallási és társadalmi szervek (köztük 
a BEOSZ) vezetői jelenlétében került 
sor az avatásra. A Nemzeti Örökség 
Intézete főigazgatója, Radnainé dr. Fo-
garasi Katalin köszöntője és méltató 
beszéde után dr. Benkő Tibor honvé-
delmi miniszter mondott avatóbeszé-
det, amelyben Reviczky Imre magyar 
királyi katonatiszt rendszereken, katak-
lizmákon átívelő pályáját és mélységes 
humanizmusát emelte ki, amely em-
berek tízezreinek az életmentésében 
nyilvánult meg. Az elhelyezett virágok 

egy mindenki tiszteletére méltó katona 
szobrának talpazatára kerültek. Így a 
fővárosi emlékjelek sorában újabb al-
kotás született.

Reviczky Imre posztumusz vezérőr-
nagy 2004-ben az elsők között kapta 
meg a Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetségének legmagasabb elismeré-
sét, az Emlékérmet. Van olyan tagszer-
vezete a Szövetségnek, amely évtize-
dek óta ápolja a Világ Igaza emlékét sok 
nyíregyházi kötődése kapcsán. Emlék-
táblán szerepel a neve Nyíregyházán és 
Mátészalkán, ahol megyei hadkiegészí-
tő parancsnok volt. Működése helyszí-
nein, Nagybányán, és Királyhelmecen 
is emléktábla hirdeti nevét és a csele-
kedeteiben megnyilvánuló emberségét. 
A megmentett életek minden földré-
szen állítottak jeleket.  A lelkiismeret 
parancsára című könyv egy nagyszerű 
ember, nagyszerű katona cselekedeteit 
szedte csokorba, amelyet a Nyíri Hon-
véd Egyesület jelentetett meg.

Bajtárs! Ha arra jársz, vess egy pillan-
tást egy Igaz Ember szobrára.

 Szobor az életmentőnek

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövet-
sége által meghirdetett „170 éves Magyar 
Honvédség” tiszteletére kiírt pályázaton a 
kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek 
Bajtársi Egyesülete autóbuszos kirán-
dulást nyert a komáromi Monostori Erőd 
megtekintésére. Szeptemberben láto-
gattuk meg az erődöt, ahol színvonalas 
tájékoztatót kaptunk az idegenvezetőtől. 
Megismerhettük e kiemelkedően fontos 
katonai objektum eredeti feladatát, sze-
repét, a haza védelmében betöltött dicső 
történetét.

A több mint másfél órás séta után 
még végigjártuk az egyéb látnivalókat, 
majd Kiss Géza ny. ezredes úr, a győri 
nyugállományú katonák klubjának elnöke 
kalauzolásával betekintést nyerhettünk 
Komárom város történelmi múltjába, je-
lenébe is.

A kora délutáni órákban átsétáltunk 
Révkomáromba, ahol meglátogattuk a 
monostori erőd szlovákiai oldalát, a város 
nevezetességeit, tájékoztatót kaptunk a 

város múltjáról, jelenéről. Rendkívül ta-
nulságosak voltak számunkra az ott látot-
tak. Megismerhettük hazánk történetének 
egy jelentős részét, katonatörténelmünk 
kiemelkedő múltját.

A kiránduláson részt vettek a Vete-

rán Repülők kecskeméti szervezetének 
tagjai, rendőrségi nyugállományúak  és 
néhány olyan civil személy is, akik érdek-
lődést mutatnak a honvédség iránt.

Erődszemlén
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Tudósítói értekezletek

Győr

A BEOSZ elnöksége kezdeményezésére, 
a Nyugat-dunántúli Régió szervezésében 
a Szövetség Dunától nyugatra elhelyez-
kedő szervezeteinek képviselői részére 
tudósítói értekezletet rendeztünk az MH 
12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred-
nél, Győrben. A második összejövetelt 
pedig Szolnokon, a helikopterbázis csa-
patművelődési házában tartottuk meg.

Az értekezletek célja egyértelműen az 
volt, hogy egyrészt szakmai segítséget, 
felkészülést nyújtsanak azok részére, 
akik mint tudósítók, írásaikkal népsze-
rűsíthetik a helyi közösségeik munkáját, 
másrészt nem titkolt szándék volt az is, 
hogy ezzel egy tudósítói hálózat kiépí-
tése is megtörténjen. A résztvevőket az 
ezred törzsfőnöke köszöntötte, Hazuga 
Károly ny. altábornagy elnök megköszön-
te a parancsnokság segítségét és ez al-
kalomból emléktárgyat adott át Bozsóki 
Attila alezredesnek. 

Az elnöki megnyitóban Hazuga Károly 
hangsúlyozta, hogy az elnökség számá-
ra rendkívül fontos, hogy minden 
taghoz eljusson az a szükséges 
információ, amivel helyileg is támo-
gatni, segíteni tudják az elnökség 
munkáját. 

Ezt követően elsősorban a tudó-
sítói munka gyakorlati, tapasztalati 
kérdései kerültek előtérbe. A www.
honvedelem.hu weboldal főszer-
kesztője, Szűcs László mutatta 
be a szerkesztőség munkáját, a 
fejlesztési feladatok ismertetése 
mellett együttműködésre hívta fel 
a jelenlévőket. Vilner Péter ny. ez-
redes, alelnök a kommunikáció, az 

írott és elektronikus sajtó jelentőségéről, 
szólt, alátámasztva a szövetségi kommu-
nikáció jelentőségét egy korábbi felmérés 
eredményével. Egyetértett azzal az újkori 
követelménnyel, hogy ma már a sajtó 
legfontosabb jellemzője a mindenkori hi-
teles tájékoztatás mellett a pontosság, 
a gyorsaság és a tömörség, és ezt kell a 
szövetségi kommunikáció csatornáinak 
is megvalósítani. A Bajtársi Hírlevélről 
Pintér Ferenc ny. ezredes, a szerkesz-
tőbizottság elnökhelyettese tájékoztatta 
a jelenlévőket, hangsúlyozva, hogy a 
Szövetség tagjai életkori sajátossága 
miatt nem múlt el a jelentősége az írott 
sajtónak. A BEOSZ.hu honlapról Magócsi 
Zoltán ny. ezredes, a BEOSZ hivatalos 
Facebook-oldaláról Erdős László ny. 
ezredes szólt, adatokkal alátámasztva 
egyre növekvő szerepüket a Szövetség 
egyesületei és a honvédelemről érdek-
lődők körében. A befejező előadásban 
Kiséri-Nagy Ferenc, a Néphadsereg és 
a Magyar Honvéd lapok egykori fotósa 
a fotókészítés rejtelmeibe avatta be a 
jelenlévőket, majd a BEOSZ elnöke zár-

szavában kérte, hogy az értekezlet szel-
lemiségét vigyék el az egyesületek írói 
vénával megáldott tagjai felé. 

Szolnok

Az értekezleten a Dunától Keletre lévő 
szervezetek, valamint a tagszövetségek 
képviselői vettek részt, az Észak-magyar-
országi Régió vezetőjének, Kőszegi Fe-
rencnek körültekintő és pontos előkészítő 
munkája eredményeként. A több mint 
negyven résztvevőt

dr. Bali Tamás ezredes, az MH 86. 
Szolnok Helikopter Bázis parancsnok-
helyettese köszöntötte: mint elmondta, 
számukra is fontos volt, és megtisztelte-
tésnek vették, hogy otthont adhattak a 
rendezvénynek.

Az értekezlet fő keretei és programja 
megegyezett a győrivel, bár az előadók 
személye néhány kényszerű távolmara-
dás miatt változott, de ez nem csökken-
tette a tartalmi színvonalat. A bevezető 
és megnyitó mondatokban elhangzott, 

hogy az értekezlet célja az 
előzőhöz képest nem változott. 
Nem titkolt szándék volt, hogy 
épüljön ki egy tudósítói hálózat. 
A megnyitó gondolatokban el-
hangzott az is, hogy az elkövet-
kező időszakban fontos követel-
mény lesz, hogy gyors, tömör, 
lényegre törő, hiteles, közvetlen 
és közvetett tájékoztató munka 
alakuljon ki. 

Gróf Ferenc, a Bajtársi 
Hírlevél főszerkesztője nyitó 
előadásában a katonai sajtó 
múltban és a jelenben betöl-
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A Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület, idén is megszervezte 
névadójának tiszteletére a Wathay emléknapot. 2018-ban 
különös hangsúlyt adott az eseménynek, hogy szeptember 
24-én volt 450 éve, hogy 1568. szeptember 24-én, az akkor 
Nagyvágnak nevezett településen megszületett Wathay Fe-
renc végvári vitéz, Székesfehérvár egykori vicekapitánya. 
A Székesfehérváron működő Wathay Ferenc Bajtársi Egye-
sület őrzi és ápolja névadója emlékét. 2011 óta a Wathay 
emléknap a város által támogatott eseménnyé nőtte ki 
magát. A megemlékezés idén is az 1938-ban felavatott, Lux 
Elek által megalkotott Wathay szobornál kezdődött. Az MH 
43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred 
támogatásával, katonai tiszteletadás mellett a Himnusz el-
éneklését követően zenével, ünnepi beszéddel, koszorúzás-
sal emlékeztünk. Ezt követően a Helyőrségi Művelődési Ott-
honban folytatódott a megemlékezés névadónk születésének 
450. évfordulójáról. A rendezvényen meghallgattuk dr. Do-
mokos György hadtörténész előadását a török-kori várvédő 
harcokról, Bátonyi Pál személyes indíttatású ismertetését 
a Wathay-család történetéről és Pálfi  Imre vági pedagógus 

szavait arról, hogy Vág község milyen módon őrzi a falu 
nagy szülötte emlékét. Az előadások között Kozáry Ferenc 
színművész és Kátai Zoltán énekmondó élvezetes tolmácso-
lásában Wathay költeményeket hallgattunk meg 

Szeptember 29-én, Vágon, Wathay Ferenc szülőhelyén 
a Községi Önkormányzat meghívására az egyesület elnöke 
részt vett a 450. évforduló kapcsán szervezett ünnepségen. 
Az évfordulón a község főterén mellszobrot avattak Wathay 
Ferenc tiszteletére. Az alig 500 fős település tiszteletre méltó 
módon őrzi a falu nagy szülöttének emlékét. Az ünnepség 
szentmisével kezdődött, majd ezt követően a Templomtéren 
felállított, Pál János Ervin által készített bronz mellszobor 
avatása és felszentelése következett. A szobor a vági gyöke-
rekkel rendelkező Gasztonyi László és Gasztonyi Gyula győri 
vállalkozó testvérpár adományából készült el. Ők avatták 
fel az alkotást. Az avatás után az önkormányzat épületének 
színháztermében Pálffy Attila polgármester ismertette a Köz-
ség Önkormányzatának egyhangú határozatát, amellyel a 
mecénás testvérpárnak díszpolgári címet adománytak. 

Wathay emléknap

tött szerepéről szólt, majd a Szövetség 
kommunikációjának rendszere került is-
mertetésre. Mészáros Károly, a hírlevél 
felelős szerkesztője gyakorlati oldalról 
közelítette meg az írott sajtó tudósí-
tói feladatait, később pedig az internet 
(BEOSZ.hu, Facebook) lehetőségeinek 

kihasználásáról lehetett 
fontos gondolatokat hal-
lani, elsősorban Magócsi 
Zoltán ny. ezredes, hon-
lap-ügyvivő előadásá-
ban. A végkövetkeztetés 
azonban egyértelmű volt: 
a Szövetség információt 
továbbító eszközeinek 
egymásra épülten kell 
szolgálniuk a közös célt, 
a tagegyesületeken, tag-
szövetségeken keresztül 
a tagság gyors és hiteles 
tájékoztatását. E munka nem lehet csak 
szövetségi, szerkesztői, ügyvivői feladat, 
nem működhet az egyesületi tudósítók 
– ahogy Kiséri-Nagy Ferenc a fényké-
pezés rejtelmeiről szóló előadásában 
hangsúlyozta – a helyi tudósító kollégák 
nélkül.

Néhány konzultációs kérdést és a zár-
szót követően az értekezlet résztvevői a 
délutáni órákban közösen megtekintették 
a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum kiállí-
tásait.



26

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövet-
sége Észak-magyarországi Régió Hat-
vanban tartotta hagyományos régiónap-
ját. A rendezvényen a régióhoz tartozó 
megyék (Jász-Nagykun-Szolnok, Heves 
és Nógrád) egyesületeinek képviselői 
voltak jelen. A tagszervezetek küldöttei 
mellett a régiónapon rész vettek: Horváth 
Richárd, Hatvan város polgármestere, 
Sándor András alezredes, a Honvédel-
mi Minisztérium Társadalmi Kapcsola-
tok Osztályának vezetője, Esküdt Lajos 
nyugállományú ezredes, a BEOSZ elnök-
helyettese, Vilner Péter nyugállományú 
ezredes, a BEOSZ alelnöke. A Magyar 
Honvédség szervezeteit az MH 86. Szol-
nok Helikopter Bázisról Réz Levente al-
ezredes, az 5. sz. Katonai Igazgatási és 
Érdekvédelmi Iroda (Heves megye) ré-
széről pedig Holló István őrnagy és Zagyi 
Tamás törzszászlós képviselte.

A rendezvény Horváth Richárd pol-
gármester köszöntőjével kezdődött, aki 
visszaemlékezett az egykori hatvani lak-
tanyára és katonáira, és szólt a város és 
a civil szervezetek, ezen belül a Gáspár 
András Bajtársi Egyesület közötti jó kap-
csolatokról, valamint az együttműködés 
fontosságáról. Sándor András alezredes 
a résztvevők üdvözlése után beszélt 
a társadalmi kapcsolatok szerepéről, 
a nyugdíjas katonákat tömörítő szerve-
zetek és a HM-tárca együttműködéséről. 
Esküdt Lajos nyugállományú ezredes a 
BEOSZ elnöksége nevében köszöntötte 
a megjelenteket, majd a Gáspár András 
Bajtársi Egyesületnek huzamosabb időn 
keresztül nyújtott segítsége és támoga-
tása elismeréséül, a Szövetség elnöké-
nek nevében, BEOSZ-érmet és oklevelet 
adott át Horváth Richárd polgármester-

nek. A régiónap megrendezéséhez nyúj-
tott támogatásáért szintén elismerésben 
részesülő Lestyán Balázs alpolgármester 
egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott a 
régiónapon részt venni, részére azt a ré-
gióvezető később adta át.

A résztvevők Hatvan városával is megis-
merkedtek. Megtekintették a Kossuth teret, 
amit 2017-ben az ország legszebb főteré-
nek választottak, a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Vadászati Múzeumot és 
a Hatvany Lajos Múzeumot. Az utóbbi üze-
meltetésében levő Múzeum Serfőzdében 
megismerhették a sörfőzés folyamatát, és 
ízelítőt kaptak a helyi kézműves ser fi nom-
ságaiból. A városnézés alatt a helyi Gáspár 
András Bajtársi Egyesület jól összeszokott 
főzőcsapata már javában főzte a hagyo-
mányos katonaételt, a babgulyást, amit a 
résztvevők a helyszínre visszaérkezve jó 
étvággyal fogyasztottak el. 

A régiónap zárásaként a résztvevők 
megkoszorúzták az I. világháború áldo-
zatainak emléket állító 101 éves Őrszem 
szobrot, ahol a régióvezető emlékezett 
meg az elesettekről.

Régiónap Hatvanban
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A Helyőrségi Hagyományőrző Egyesü-
let Miskolc, Szolnokra látogatott, hogy 
a helyszínen emlékezzenek meg a Ma-
gyar Honvédség megalakulásának 170 
éves évfordulójáról.

Szolnok város történetét Kenyeres 
József ny. alezredes mutatta be. Szol-
nokra érkezéskor jó nagy eső fogadott 
bennünket, így programunkon változtat-
va, először a RepTárat látogattuk meg. 
A RepTár interaktív múzeum, mérete és 
gyűjteményének nagysága, Közép-Ke-
let-Európában páratlan.

Itt megtekintettük a magyar katonai, 
kis részben polgári repülés technikai 
eszközeit. Az egyesületünk tagjai nagy 
érdeklődéssel hallgatták az idegenveze-
tő élményszerű beszámolóját, és ismer-
kedtünk sorrendben a repülőtechnika 
fejlődésével. A légelhárításból is kap-
tunk ízelítőt. A légvédelmi rakétatípusok, 
a lopakodó vadászgépek, a MiG–15-től 
a MiG–29-ig sorakozó gépek nagy tet-
szést arattak.

A  RepTár megtekintése után – köz-
ben elállt az eső – megebédeltünk a 
Tiszti Klubban.

Innen indultunk a történelmi neveze-
tességek felkeresésére.

Miért éppen Szolnok?
Az 1848-49-es Forradalom és Sza-

badságharc eseményeire, a Magyar 
Honvédség megalakulásának 170 éves 
évfordulójára emlékeztünk Szolnok 
felkeresésével.  Az eseményekben je-
lentős szerepet játszott történelmi sze-
mélyiségek – politikusok, művészek, 

harcosok, kiket emléktáblák, dombor-
művek, szobrok örökítenek meg – so-
kasága kapcsolódik a városhoz.

Az 1849-es a tavaszi hadjárat első 
sikeres csatáját Szolnokon vívták a 
magyarok. 1949. március 5-én a Dam-
janich honvédtábornok vezette magyar 
sereg győzelmet aratott az osztrák csa-
patok felett. Felkerestük hát a Tavaszi 
Hadjárat Emlékművét, szemben vele 
a Szent István téren, a Damjanich- 
emlékművet.  Megcsodáltuk a fehér 
carrarai márvány szoborkompozíciót, 
melyen a tábornok vörös- sipkásai élén 
bevonul Szolnokra. Láttuk a Kossuth 
Lajostól kapott kitüntetést is, melyet a 
Szolnokon aratott győzelemmel érde-
melt ki. Itt emlékeztünk meg a 170 éves 
Magyar Honvédség megalakulásáról is. 
A koszorút Zvolenszki István, Kenyeres 
József ny. alezredesek és Bihari Tibor-
né vezetőségi tag helyezték el a szobor 
talapzatánál.

A továbbiakban megnéztük a Kos-
suth-szobrot és -emléktáblát a Vá-
rosháza épületében, a szolnoki csata 
emlékművét, a gyönyörű sétányt, a 
parkot, a Zounok ispán szobrot, a Ga-
lériát, a Szigligeti Színházat,  a  Tisza 
új hídját, majd a Galériánál szálltunk 
buszra és hagytuk ott Szolnok városát. 
A résztvevők a mozgalmas naptól kicsit 
fáradtan, de ismeretekkel gazdagodva, 
élményekkel feltöltődve indultak haza.

Vidrashow és tagtoborzás



28

Kriván túra – 2018
Augusztus végén a Szlovák Katonai 
Szövetség (ZV SR) meghívására Szlo-
vákiába látogattunk, hogy részt vegyünk 
a Nemzetközi Katonai Kriván hegymá-
szótúrán és a hozzá kapcsolódó esemé-
nyeken. Az immár 23. alkalommal meg-
rendezett nagyszabású rendezvényen a 
„visegrádi négyek” aktív és nyugállomá-
nyú katonái, így szlovák, lengyel, cseh 
és magyar meghívottak vettek részt. 
Magyarországot a HOSZ és a BEOSZ 
közös küldöttsége képviselte két-két fővel 
(HOSZ: Czövek János elnök, Bazsik Ist-
ván alelnök; BEOSZ: Hazuga Károly ny. 
altábornagy, elnök, Sztanó Zsuzsanna 
ny. őrnagy, alelnök).

Az érkezőket a szlovák szövetség 
elnöke, Eugen Bitera ezredes fogadta, 
majd rövid tájékoztató következett a 

kétnapos rendezvény programjairól. A 
kora délutáni és az esti ünnepi vacsorát 
követő kötetlen beszélgetések alkalmat 
adtak olyan időszerű témák megvitatásá-
ra, mint az egyes országok érdekvédelmi 
kérdései, az együttműködés területei és 
a V4-es országok érdekképviseleti veze-
tőinek találkozóját érintő aktualitások.

Másnap a reggeli órákban a küldött-
ségek tagjai katonai tiszteletadás mellett 
megkoszorúzták a Csorba-tónál lévő 
emlékművet, melyet az 1944. augusztus 
29-én kezdődött szlovák nemzeti felkelés 
tiszteletére állítottak. Az ünnepi pillanatok 
után vette kezdetét a hegymászótúra, 
melynek végső célja a 2494 méter ma-
gasságban lévő Kriván-csúcs. A közel 20 
kilométernyi távolság, az 1200 méteres 
szintkülönbség és az időjárási körülmé-
nyek komoly kihívást jelentenek a csúcs-
ra törők számára. Ezen a napon évente 
közel 1000 fő indul útnak és hosszabb 
rövidebb szakaszok megtételét teljesí-
ti. A legjobbak számára természetesen 
a végső cél a csúcs meghódítása. Az 
utolsó szakaszt is leküzdők között – mint 
minden évben – idén is volt magyar hó-
dító Bazsik István (HOSZ-alelnök) sze-
mélyében. Gratulálunk! Külön köszönjük 
Bácskai (Vojtek) Bélának a kétnapos 
gondoskodást és a kedvességét. Hama-
rosan újra találkozunk!
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Vegyivédelmi találkozó
Szekszárd helyőrségben 12 évig „élt” egy kis létszámú ala-
kulat, a hadseregközvetlen 5. önálló vegyi- sugárfelderítő 
század. Negyvenöt év után ismét vegyi-, sugárfelderítő ta-
lálkozót szervezett a „SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Ba-
ráti Társasága”. (Szegzárd – Szekszárd város ősi neve.) 
A Magyar Honvédség létrejöttének 170. jubileumi évfordulóján 
rendezvényüket a Hagyományőrző Egyesület is támogatta. 

A SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társaságának 
elnöke, Szikora Mihály ny. ezredes, a 9. önálló vegyivédelmi 
zászlóalj volt parancsnoka, ünnepi beszéde elhangzása után 
Kriston István ny. alezredes – a század egykori legendás 

parancsnoka – méltatta beszédében az alegység katonái-
nak máig élő bajtársi összefogását. Ezt követően a mintegy 
nyolcvan résztvevő felavatta a Farkas Pál szekszárdi szob-
rászművész VSFUG–ot mintázó bronzplakettjét is tartalmazó 
emléktáblát. Az emléktábla mellett a Szekszárdi Szakképzési 
Centrum Ady Endre Szakképző Iskola és Kollégium honvéd 
kadétjai álltak díszőrséget, melyet Vincze György, valamint 
Szentpéteri István (VSFUG-vezető) lepleztek le.



30

Az első világháború kaposvári hőseire helyőrségi rendezvé-
nyen emlékeztek a Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományú-
ak Klubjának szervezésében. A kaposvári 44. gyalogezred 
katonái közül nyolcezren vesztek oda a harcokban.

„A haza védelméből a somogyi, kaposvári fi úk alaposan 
kivették részüket. A „rosseb-
bakák” közül az első világhá-
ború miatt nyolcezren idegen 
földben nyugszanak, köte-
lességünk emlékezni rájuk” 
– mondta emlékező beszé-
dében Dér Tamás, Kaposvár 
alpolgármestere.

A rendezvényen a meg-
hívottak, illetve a szervező 
Noszlopy Gáspár Honvéd 
Nyugállományúak Klubjának 
tagjai koszorúkat, és mécse-

seket helyeztek el a 44. gyalogezred emlékművé-
nél, a Berzsenyi-parkban.

Kaposvár hűen őrzi a hősök emlékét

Gyógyíthatatlan betegség következté-
ben elhunyt Márton Ervin nyugállomá-
nyú alezredes, a Veterán Repülők és 
Ejtőernyősök Fejér Megyei Egyesületé-
nek elnöke. 

Márton Ervin katonacsaládban szüle-
tett, 1954. április 18-án, Kecskeméten. 
Szülei és testvére oldalán boldogan 
töltötte gyermekkorát. Általános iskolai 
tanulmányait Kecskeméten, a közép-
iskolát Budapesten végezte. 1973-ban 
felvételt nyert a Kilián György Repü-
lőműszaki Főiskolára, vadászirányító, 
megfi gyelő szakra. 1977-ben avatták 
tisztté, hadnagyi rendfokozatban, első 
tiszti beosztását Kecskeméten, az 59. 
Honi Vadászrepülő Ezred repülésirá-

nyítójaként töltötte be. 
Parancsnokai hamar 
felfi gyeltek átlagon fe-
lüli elkötelezettségére, 
precizitására, szakmai 
tudására. 1984-ben be-
iskolázták a Zrínyi Miklós 
Katonai Akadémia repü-
lőparancsnoki szakára. 
Az akadémia elvégzését 
követően harcálláspont- 
parancsnokként, hadmű-
veleti főtisztként, majd 
osztályvezető-helyettes-
ként dolgozott, több fontos beosztás 
után, a Szárazföldi Vezérkar megbízott 
repülőfőkének nevezték ki. Beosztása 
megszűnését követően, 2004-ben vo-
nult nyugállományba.

Soha nem tagadta meg a múltját. 
Szívében és lelkében élete utolsó 
pillanatáig katona, büszke repülőtiszt 

maradt. Csatlakozott a Vete-
rán Repülők és Ejtőernyősök 
Fejér Megyei Egyesületéhez, 
és az első pillanattól kezdve 
vezető funkcióban segítet-
te az egyesület munkáját.  
2013-ban, elődje halálát kö-
vetően választották meg az 
egyesület elnökének. Őrizték 
és ápolták a magyar katonai 
repülés és a székesfehérvári 
repülőalakulatok legszebb 
hagyományait. Mint ahogy 
egész életében mindent, 

ezt a munkát is teljes szívvel, 
repülőlelkülettel, szárnyaló fantáziával, 
nagy odaadással és szakértelemmel 
végezte. A repülők közössége, a baj-
társaid, a barátaid nem felejtenek! Nyu-
godj békében!

Búcsúzás
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Megalakulásának 10. évfordulóját ünne-
pelte az Obsitos Fúvószenekar. A KMO 
Művelődési Ház színháztermében rende-
zett jubileumi koncertet megelőzően, dia-
fi lm vetítésével elevenítették fel az elmúlt 
10 év eseményeit, sikereit. A telt házas 
koncert az alapító tagokkal készült riport-
fi lmmel vette kezdetét, majd Gajda Péter 
úr, Kispest polgármestere köszöntötte a 
jubiláló zenekart.

A köszöntőt követően a polgármester 
úr oklevelet adományozott a jubiláló ze-
nekarnak és egy hatalmas tortával ked-
veskedett, amelyet a fogadáson vehettek 
birtokba a zenészek. Gábor Ilona, a KMO 
Művelődési Ház igazgatója mint fenntartó 
üdvözölte a zenekart, majd egy pár perc-
ben visszaemlékezett az együttműködés 
sikeres 10 évére.

A koncert Ernst Uebel: Jubileumi 
hangok című indulójával vette kezdetét, 
amelyet Fejes István ny. őrnagy, a ze-
nekar művészeti vezetője és karmestere 
vezényelt.

Zelinka Tamás, a rendezvény műsor-
vezetője bemutatta a jubileumi koncert 
vendégkarmestereit, akik az elmúlt 10 
évben vezényelték a zenekart. Elsőként 

Dohos László ny. ezredes, főkarmester, 
az Obsitos Zenekar alapító karmesteré-
nek köszöntőlevelét olvasta fel, aki beteg-
sége miatt a jubileumi rendezvényen nem 
tudott részt venni.  Tóth Tamás trombita-
művész és karmester, a zenekar helyet-
tes karmestere következett, majd Kovács 
Tibor alezredes, a Magyar Honvédség 
Központi Zenekarának karmestere, aki 
karmesterként és klarinétosként is segíti a 
zenekart, annak megalakulása óta.

A zenekar a hálás közönségétől Máté 
Péter: Zene nélkül mit érek én című da-
lával búcsúzott, amelyet Maszló Ágota 
énekelt. A jubileumi koncertet követő 
fogadáson Horváth György, a zenekar 
elnöke emlékkönyvet, tollat és okleve-
let adott át a zenekar állandó tagjainak. 
Emléklapot kaptak azok a zenészek, akik 
korábban tagjai voltak a zenekarnak, és 
mindazok, akik az elmúlt 10 évben hoz-
zájárultak a zenekar sikereihez. Az est 
fénypontja annak a hatalmas tortának a 
felvágása és elfogyasztása volt, amelyet 
az önkormányzat erre az alkalomra ké-
szíttetett a jubiláló zenekarnak!

A zenekar legközelebb december 
14-én lép fel a Tüskecsarnokban, majd 

a KMO Művelődési Házában adja Újévi 
koncertjét január 13-án, amelyre szere-
tettel hívunk és várunk minden kedves 
érdeklődőt.



Magyarország adott otthont az Európai 
Ejtőernyős Unió (UNION EUROPÉENNE 
DES PARACHUTISTES – UEP) idei 
kongresszusának. A rotációs alapon mű-
ködő elnökséget 2017 októbere és 2018 
októbere között a Magyar Ejtőernyősök 
Bajtársi Szövetsége (MEBSZ) töltötte be. 
A MEBSZ 2005-től tagja az UEP-nek, 
amelynek jelenleg 11 ország veterán 
ejtőernyős szervezetei (belga, ciprusi, 
francia, görög, lengyel, magyar, német, 
olasz, osztrák, portugál, spanyol) mintegy 
50 000 fővel a tagjai. A MEBSZ vezetése 
2009-ben és 2018-ban kapott megbízást 
az UEP elnöki feladatok ellátására. 

A kongresszust a védnök, a Honvéd 
Vezérkar főnökének képviseletét ellátó 
Sándor Zsolt dandártábornok nyitotta 
meg a HM Hadtörténeti Intézet és Múze-
umban. A kongresszuson a résztvevők 
áttekintették a tagszervezetek elmúlt évi 
tevékenységét, az ejtőernyős és különle-
ges műveleti erők múltbéli alkalmazásá-
nak tapasztalatait és azok hasznosítható-
ságát a jelen és jövő nemzeti és kollektív 
műveleteiben. A kongresszus zárásaként 
a résztvevők megállapították, hogy nap-
jainkban is szükség van a korábbi korok 
műveleti tapasztalatinak felhasználására, 
erősíteni kell a generációk összefogását, 
valamint a társadalom és honvédelem, 
haderő kapcsolatát a béke és biztonság 
megóvása érdekében. 

Az idei kongresszuson csatlakozott 
az Unióhoz a Cseh Veterán Ejtőernyős 
Szövetség, megfi gyelői státusban. A si-
keres kongresszus záróünnepségén az 
elnökséget Ausztria, a kongresszus meg-
szervezésének feladatát Franciaország, 
az ejtőernyős verseny lebonyolításának 
feladatait Portugália vette át. 

Kongresszus a centenáriumi évben


