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Megemlékezés a doni hősökről

Tatán is megemlékeztek a doni át-
törés 76. évfordulójáról: a 2. magyar 
hadsereg elesett hőseinek emléké-
re rendeztek koszorúzást a Váralja 
utcai hősi emlékműnél. A rendez-
vényen az MH 25. Klapka György 
Lövészdandár katonái is részt vet-
tek. A Vizek Városában a helyi ön-
kormányzat, a tatai Honvéd Bajtársi 
Klub, a Tatai Református Gimnázium 
és a megye két katonai szervezete: 
az MH 25. Klapka György Lövész-
dandár, valamint az MH Katonai 
Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság tatabányai irodája 
tartott közös megemlékezést.

Sárközi József nyugállományú ez-
redes, a Honvéd Bajtársi Klub elnöke 
beszédében megemlékezett azok-
ról a katonai egységekről, amelyek 
a Don-kanyarban néhány nap alatt 
szinte teljesen megsemmisültek. Ezt 
követően Balogh Krisztián, a Tatai 
Református Gimnázium diákja sza-
valt el egy verset a hősök emlékére. 
A 76 évvel ezelőtti tragédiában több 
tízezer magyar katona halt meg, 
akiknek többsége ma is jelöletlen sír-
ban nyugszik. Róluk és a majdnem 
ezer tatai és környékbeli katonáról 
emlékezett meg beszédében Michl 
József, a város polgármestere. Azok-
ból –  mint mondta – a tataiak közül 
csak 72-en tértek haza 1943 máju-
sában.

A tatai alakulat részéről Apáti 
Péter alezredes helyezte el a meg-
emlékezés koszorúját.

honvedelem.hu
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Kérem, engedjék meg, hogy itt, a Bajtársi 
Hírlevél e számában köszöntsem Önö-
ket a Szövetségünk férfi  tagjai nevében. 
Tudom, hogy egyesületeink, klubjaink, 
tagszervezeteink férfi  tagjai a helyi szin-
teken ezt személyesen megtették és 
virággal, műsorral kedveskedtek, tették 
emlékezetessé ezt a szép napot.

A nőnap a nők iránti tisztelet és megbe-
csülés kifejezésének napja, amelyet 1917 
óta (Magyarországon 1948 óta) minden 
év március 8-án ünneplünk. A nőnap ere-
detileg a mai virágos, kedveskedős meg-
emlékezéssel szemben munkásmozgalmi 
eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával 
és szabad munkavállalásával kapcsolatos 
demonstratív nap volt.

A nemzetközi nőnap gondolata elő-
ször, 1907-ben vetődött fel és 1910-ben 
a Koppenhágában megtartott második 
nemzetközi nőkonferencián, Clara Zetkin 
javaslatára március 8-át, nemzetközi nő-
nappá nyilvánították.

Míg korábban a munkahelyeken is 
szokás volt a nőket látványosan köszön-
teni, mára inkább csak a kollégáktól és 
odahaza, a közeli hozzátartozóktól vár-
hatnak egy kis fi gyelmet, kedvességet. 
Legtöbbször csokoládéval és virággal 
kedveskednek a férfi ak a hölgyeknek. 
A nők részére meghatározó ez a nap és 
az ajándékként, tisztelet kifejezéseként 
kapott virág, ezért semmiképpen se fe-
ledkezzünk meg róluk!  Egy szál virág 
is örömöt okoz, a lényeg a szívből jövő 
odafi gyelés.

Virággal minden kifejezhető: hála, kö-
szönet, megbecsülés, törődés, elismerés, 
tisztelet, odafi gyelés, fi gyelmesség, mo-
soly, kedvesség, szeretet, szerelem. 

Nem elég a nőkről csupán mint szeb-
bik nemről beszélni, mivel annyi más 
értéket is hordoznak magukban, hiszen 
születésünktől fogva egészen életünk vé-

géig annyi mindent köszönhetünk nekik. 
Édesanyánknak, majd az óvónéniknek, 
tanítónéniknek, szerelmes párjainknak a 
tőlük kapott erőt és odafi gyelést, támoga-
tást és szeretet, főleg egy-egy válságos 
pillanatban.

Szövetségünk számára nagyon fonto-
sak a hölgyek. Több olyan szervezetünk 
is van, amelyek vezetői nők, de szinte 
minden vezetőségben, bizottságban és 
az elnökségben is képviseltetik magukat 
és most köszönthetjük őket.

Fogadják jó szívvel e néhány jó szót, 
és higgyék el, hálásak vagyunk a női 
nemnek, még ha olykor úgy tűnik is, 
megfeledkezünk erről. Igenis, szüksé-
günk van a nőkre, és reméljük, tudunk 
adni és ez érezhető is, több megbecsü-
lést és szeretetet, amire viszont Önöknek 
van szükségük.

A nőket nem csak március 8-án kell 
értékelni és szeretni, hanem januártól 
decemberig folyamatosan! 

Köszönet nekik azért, hogy munkájukat 
kimagasló tehetséggel, szorgalommal és 
elhivatottsággal látják el, holott tudjuk, 
hogy este kezdődik otthon az újabb mű-
szak, amikor a család motorjaként kell 
helyt állniuk. Éppen ezért megérdemli 
minden egyes nő, hogy egy hivatalos 
nőnapon megünnepeljük őket, de az év 
minden napján bizonyítanunk kell szá-
mukra, hogy a szívünkben élnek, és sze-
retjük őket.

Kívánom Önöknek, kedves hölgye-
im, hogy ne csak ezen a napon lássák 
meg férfi társaim az őket körülvevő nők 
csodálatos lényét, mutassák ki köszö-
netüket mindazért, amit a nőktől kaptak 
és kapnak, tegyék emlékezetessé egy 
ajándékkal, egy hálás szóval, egy hosszú 
öleléssel!
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A haderő-fejlesztési programnak már 
az elnevezése is két fontos fogalmat 
tartalmaz: a honvédelmet és a haderő-
fejlesztést. A sokéves folyamat haderő-
fejlesztési része már manapság is jól 
érzékelhető akár a médiából is. Nem 
mondhatjuk, hogy a nyilvánosság előtt 
zajlik, de akit érdekel, szerezhet róla in-
formációt – mondta bevezetőjében Erdé-
lyi Lajos, a HM humánpolitikai helyettes 
államtitkára, amikor a haderőfejlesztés 
humánpolitikai vetületeiről kérdeztük. Majd 
így folytatta: A haderőfejlesztés arról szól, 
hogy a Magyar Honvédség technikai esz-
közeit újítjuk meg, új technikai eszközöket 
vásárolunk, és új képességeket alakítunk 
ki. Ennek már látható jelei vannak, idén 
már repülőeszközök – az Airbus helikop-
terek – érkeznek, de a miniszter úr már 
bejelentette, hogy harckocsikat és egyéb 
tüzérségi eszközöket is várunk. Ez jelenti 
a folyamat haderő-fejlesztési oldalát. 

Főszereplő a katona

A program első része viszont a honvé-
delem. Ebből is látszik, hogy egy nagyon 
fontos kérdésről van szó. A honvédelmi 
program rész szól ugyanis magáról a 
katonáról. Azt szoktuk mondani, hogy 
a Zrínyi 2026 program középpontjában 
a katona, az ember áll.  Ezt többoldalú 
megközelítésben is mondhatjuk. Az egyik 
megközelítése az, hogy a katonának mun-
kájához, a harc megvívásához legyenek 
meg a szükséges eszközei. Ez a ruhá-
zattal, az egyéni felszerelésekkel, a rajta 
lévő segédeszközökkel együtt jelenik meg 
a szemlélő előtt. De van egy másik oldal 
is, méghozzá az, hogy az új képességek-
hez, az új technikai eszközökhöz olyan 
emberek kellenek, akik jól felkészülten, 
kiképzetten, mesteri módon képesek al-
kalmazni ezeket az eszközöket. Hiszen 
ezek már nem múlt századiak, hanem a 
XXI. század eszközei. A humánerő fej-
lesztésében létezik egyfajta mennyiségi 
célunk is. A mennyiségi cél vázlatosan 
azt jelenti, hogy a tervidőszak végére a 
jelenlegi létszámhoz képest mintegy 
30 000 főre kellene növelnünk a katonák 
létszámát, ami egy közel 10 000 fős bő-
vítést jelent. Ez egy nagyon komoly fej-
lesztés, hiszen már 2019-et írunk, tehát 

igazából 6 év van hátra a tervidőszak 
végéig. Ennyi lesz a Magyar Honvédség 
tényleges katonalétszáma. Hozzájuk 
társul 6500 civil alkalmazott és 20 000 
önkéntes katona. Ezek az önkéntes te-
rületvédelmi, önkéntes műveleti és ön-
kéntes védelmi tartalékosok. Nagyjából 
erről az állományról szól a haderőfej-
lesztés honvédelmi ága. A feladat tehát 
korántsem egyszerű. Ezeket a katonákat 
ugyanis mindenekelőtt meg kell szerezni, 
ki kell képezni, fel kell készíteni, és nem 
utolsósorban bent kell tartani a Magyar 
Honvédségben. Ilyen feladatra az elmúlt 
évtizedekben nem volt példa. 

Meghatározó haderő

Összefoglalva azt lehetne mondani, hogy 
2026-ra a Magyar Honvédség legyen a 
térség egyik meghatározó hadereje. 
Ebben bizony a személyi állománnyal 
kapcsolatos feladatok a legfontosabbak. 
Itt sok mindenről beszélhetünk. A katonai 
életpályáról, a hozzá kapcsolódó illet-
mény- és ösztönzési rendszerről, a lakha-
tási kérdésekről, összességében a kato-
nák jólétéről. A mai társadalmi környezet 
most nem éppen kedvező a létszám növe-
léséhez, hiszen a munkaerő- piacon hiány 
mutatkozik. A Magyar Honvédségnél is 
munkaerőhiány van, mégis tovább kell 
bővíteni a létszámot. Nem egyszerű ez 
a kihívás. Azon dolgozunk, hogy azokat 
a kedvező feltételeket megteremtsük, 
amelyek megalapozhatják a sikert. Most 
kell kialakítani az elhelyezési, elismerési 
és ösztönzési feltételeket, amelyek miatt 
érdemes lesz a Magyar Honvédséghez 
jönni szolgálatteljesítésre. Egyébként én 
személyesen úgy gondolom, hogy már 
most is érdemes a Magyar Honvédséghez 
jönni. 

Fókuszban az ifjúság

A humánerőforrás-fejlesztésnek nagyon 
fontos része a tisztképzés, az összlét-
szám növekedésével arányosan növel-
nünk kell a honvédtisztek létszámát is. 
Az egyetemi képzést egyfajta gyakorla-
tias irányba tervezzük elmozdítani. Az 
altiszti képzést éppen most újítjuk meg. 
Ezen túl, ez év közepétől a Magyar Hon-

védségen belülről, a már legénységi ál-
lományban lévőket, de ugyanígy a civil 
munkaerőpiacról a középiskolát végzett, 
érettségizett fi atalokat is várjuk a hon-
védséghez, akik a kiképzési folyamat 
eredményeként altisztek lesznek. Ezt 
követően szakmai képzésen vesznek 
részt, természetesen leginkább azokba 
a szakmákba várjuk őket, amelyek kelle-
nek a Magyar Honvédségnek. Ide lehet 
sorolni a környezetvédelemtől a gépé-
szeten, a mechatronikán, elektronikán, 
informatikán át mindazon szakmákat, 
amelyek nélkülözhetetlenek egy korszerű 
technikai környezetben. Már ma is folyik 
többfajta program az ifjúság körében. 
Leginkább és a legfontosabb ebből az 
ifjúsági és honvédelmi nevelési program. 
Mint az közismert, 2004-ben megszűnt 
a sorkatonaság. Ma már olyan fi atalok 
viszik magukkal az érzékeny korban lévő 
gyermekeiket különböző ünnepségekre, 
technikai bemutatókra, akik nem tudják 
a kisfi úknak, kislányuknak elmagyarázni, 
hogy mit látnak. Nincsenek tapasztalataik 
a Magyar Honvédségről, a honvédelem-
ről, pedig az Alaptörvény is kimondja, 
hogy a honvédelem minden állampolgár 
kötelessége. A Honvédelmi törvény meg 
azt rögzíti, hogy a honvédelmi nevelés 
az állam feladata. Az állam feladata, 
hogy olyan ifjúság növekedjék fel, akik 
fontosnak érzik a biztonságot, a védel-
met, a haza védelmét. Ez az egyik leg-
fontosabb kérdés. Ennek a folyamatnak a 
részeként indítottuk el a kadétprogramot. 
A kadétprogram azt jelenti, hogy a kö-
zépiskolában honvédelmi alapismerete-
ket tanulnak a gyerekek. Ezen honvé-
delmi alapismereteket tanuló gyerekek 
– ami egy érettségi tárgy is – a délutáni 
foglalkozásokon, szabadidőben, saját 

A Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési 
program tükrében 

Merre tovább, humánszféra
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döntésük alapján részt vehetnek olyan 
érzelmileg is motiváló képzéseken, ame-
lyek a honvédelemmel kapcsolatosak. 
Mondok példákat: a legkézenfekvőbb 
mondjuk egy kispuskalövészet, vagy a 
tájékozódás a terepen, különböző egész-
ségügyi ismeretek, és még lehetne so-
rolni. Jelenleg 2000 diák tanul ebben a 
programban, és azt szeretnénk, ha közép-
távon ez a létszám 5–6000 főre növeked-
ne, hosszabb távon pedig elérné a 10 000 
főt a kadétprogram résztvevőinek száma. 
Nem magyar találmány ez a rendszer, 
több európai ország is hasonlót alkalmaz. 

A honvédelmi nevelés nem is arról 
szól, hogy mi katonákat szeretnénk 
nevelni. Sokkal inkább arról, hogy a biz-
tonságot, a haza védelmét a feltörekvő 
generációk fontosnak tartsák, hogy be-
épüljön a gondolkodásukba. Erről szól a 
honvédelmi nevelési program. Beszél-
tem az állandó állományról, létszámbő-
vítésről, az ifjúsági honvédelmi neve-
lésről. Nem esett szó még a tartalékos 
állományról. Említettem, hogy mintegy 
20 000 főt kellene elérnünk, most 8000 
főnél tartunk. Dinamikusan növekszik a 
létszám, nap mint nap alakulnak külön-
böző századok, amelyek területvédelmi 
tartalékosokból állnak, többnyire a járási 
székhelyeken – igazából a járásokban 
– történik a felkészítésük, ott is teljesíte-
nek szolgálatot. Magyarországon min-
den járásban jelen lesz a honvédség az 
állandó állományával is, kis törzsekkel, 
amelyek a logisztikai ellátást, a kikép-
zési feltételeket biztosítják, és jelen lesz 
azokkal a területvédelmi erőkkel, ame-
lyek minden egyes járásban megalakuló 
területvédelmi századok lesznek. Ezek 
a járási törzsek fogják kiszolgálni azokat 
az iskolákat is, amelyek részt vesznek a 
kadétprogramban. 

A katonák jóléte

Beszéltünk a nagy léptékű humán kérdé-
sekről, a honvédség tényleges állományá-
ról, tartalékos állományáról, a honvédelmi 
nevelésről. Mindezeket segíti viszont egy 
a mindennapi tevékenységéhez kapcsoló-
dó támogatórendszer. Ez többnyire a kul-
turálódásból, a rekreációból, a szabadidő 
tartalmas eltöltéséből és a sportolásból 
áll. Mindegyik területen zajlik egy átfogó 
felülvizsgálat. A vizsgálat célja az, hogy 
egy jobban működő rendszert hozzunk 
létre, pontosabban egy olyan rendszert, 
amelyik jobban szolgálja a katonák jólétét. 
Tehát az első számú cél a „katona jóléte”. 
Az összes ilyen lehetőségünket felül kell 

vizsgálni, hogy valóban azt szolgálják, ami 
a hivatásuk lenne. Olyan rendszereket kell 
kiépítenünk, amelyek azt szolgálják, hogy 
a katonák a Magyar Honvédségben jól 
érezzék magukat, itt akarjanak maradni, 
és ne is gondoljanak a kiválásra. Ahhoz, 
hogy az emberi erőforrások területén 
előrelépések történjenek, figyelembe kell 
venni azokat a körülményeket – például a 
tudomány legújabb eredményeit –, ame-
lyeket fel kellene használni a mindenna-
pokban. 

Eddig csak a katonákról beszéltem, de 
tudnunk kell, hogy ebben a hadseregben 
a katonákon kívül több mint 7000 civil al-
kalmazott is tevékenykedik. A civil dolgo-
zók 2019. január 1-jéig közalkalmazottak 
voltak, majd január 1-jétől honvédelmi 
alkalmazottak lettek. Ez a több mint 7000 
ember évtizedek óta a hadseregben dol-
gozik a katonák mellett, most pedig hon-
védelmi alkalmazottak lettek. A döntés 
elsődleges célja az volt, hogy a több évti-
zedes munkát elismerjék. Egyébként ezzel 
az új jogállással egy 35%-os béremelésről 
is döntés született, amelyből átlagosan 
20% most január 1-jétől, majd a következő 
években 5%-5%-os emelést jelent. 

Módosul a törvény

Feltétlenül szólni kell a Honvédelmi tör-
vény módosításáról, amely ez év január 
1-jén lépett életbe, és a honvédelmi al-
kalmazotti kérdésen túlmutatóan, olyan 
generális kérdésben döntött, mint a Hon-
véd Vezérkar kiválása a Honvédelmi Mi-
nisztériumból. Az oka nagyon világos és 
egyszerű. A Zrínyi 2026 honvédelmi és 
haderőfejlesztési program végrehajtásá-
hoz módosításokra volt szükség. Ezekből 
a legfontosabb talán az, hogy a Honvé-
delmi Minisztériumból kiválik a Vezérkar 
és létrejön január 1-jével a Magyar Hon-
védség Parancsnoksága. Január 1-jétől a 
honvédelmi miniszter csak irányítja a Ma-
gyar Honvédséget, a Magyar Honvédség 
parancsnoka viszont vezeti. Ezzel talán 
tisztább viszonyok keletkeznek ezen a 
területen, és sok-sok más egyéb szabály 
is megváltozott ezzel összefüggésben, 
a honvédelmi törvényben. Mit akarunk 
csinálni? Ebben az évben felül fogjuk 
vizsgálni a katonák jogállásáról szóló tör-
vényt legalább három megközelítésben. 
Az egyik az a katonai előmenetel, karri-
er, pályakép, életpálya problémakörbe 
írható. Megvizsgáljuk azt, hogy mennyire 
voltak jók ezek a szabályok, segítették-e 
a Magyar Honvédséget, segítették-e a 
benne tevékenykedő embereket, és 

ahol szükséges, ott akár radikálisan is 
változtatni fogunk. Mondok egy példát: 
szándékunkban áll az, hogy a tisztek és 
az altisztek tekintetében megszüntetjük 
a szerződéses katonai jogviszonyt. Nincs 
ma már értelme, mert nincs olyan indok, 
ami a különválasztást magyarázhatná. 
Ez az egyik oldala a pályaképpel, élet-
pályával kapcsolatos változásoknak.  
A másik oldal az ehhez kapcsolódó ösz-
tönző-, illetményrendszer. Át akarjuk ala-
kítani, mert egyszerűsíteni szükséges, és 
ha lehetőségünk lesz rá, akkor természe-
tesen javítani szeretnénk a kondíciókat 
is. Harmadrészt pedig a katona jólétéhez 
kapcsolódó lakhatási és egyéb progra-
mokra szeretnénk fókuszálni. 

Fontos az érdekegyeztetés

Érdekvédelem, érdekképviselet. Hoz-
zám, a humánpolitikai helyettes állam-
titkárhoz került az érdekképviseletekkel 
való kapcsolattartás és az érdekegyez-
tetés. Jelenleg működik a Honvédelmi 
Minisztériumban a Honvédelmi Érdek-
egyeztető Fórum (HÉF), amelynek tagja 
a Honvédszakszervezet, a Honvédségi 
Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) 
és a nyugdíjasok érdekvédelmével fog-
lalkozó Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetsége. Szeretnénk fenntartani ezt 
a rendszert, és továbbra is egyeztetni 
ezen a fórumon. Folytatni tovább, mint 
ahogy legutóbb is a mostani honvédelmi 
alkalmazotti törvénnyel vagy a honvédek 
jogállásáról szóló törvénnyel kapcsolatos 
változásokat. Ez egy nagyon jó fórum 
arra, hogy fölvesse azokat a problé-
mákat, amelyekre fókuszálni kellene a 
Honvédelmi Minisztérium és a Magyar 
Honvédség vezetésének. Felmerül a kér-
dés, hogy mi legyen a nyugdíjasokkal? 
A hadsereg ezer szállal szeretne kötőd-
ni a civil társadalomhoz. A nyugdíjasok 
egyrészt nagyon sokat tettek a hadsere-
gért már korábban, tehát úgy gondoljuk, 
hogy tartozunk nekik, másrészről Ők 
a nagyapák, akik elmondhatják otthon 
élettapasztalataikat. Vagy azt mondják, 
hogy bezzeg… vagy azt mondják, hogy 
kisfiam, menjél oda, próbáld meg. Tehát 
fontosak a nyugdíjasok. Most vizsgáljuk a 
nyugdíjasklubok működési feltételeit, tud-
juk, hogy néhány helyen gondok vannak. 
Azok a szerződések, amelyek köttettek, 
nem úgy működnek, ahogy illene. Meg 
fogjuk nézni és megpróbálunk mindenütt, 
ahol lehetséges segíteni, a működési fel-
tételeket javítani. 

GRÓF FERENC NY. ALEZ.
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Magyar kultúra napja 2019
Háborúban hallgatnak a múzsák, vallot-
ták a rómaiak. Az eltelt magyar évszáza-
dok megcáfolták a szólást! Elég az elmúlt 
négy-ötszáz évre visszapillantanunk, 
szebbnél szebb harci indulókat, ódákat, 
történeteket – és költő-halálokat találunk, 
Tinódi Lantos Sebestyéntől (1556) Ba-
lassi Bálinton át (1594) Petőfi  Sándorig 
(1849). Pálóczy Horváth Ádám hőskölte-
ménye a Hunnias, Hunyadi János utolsó 
éveiről és a nándorfehérvári győzelemről, 
Jókai regénye, A kőszívű ember fi ai, Gár-
donyi Géza: Egri csillagokja, mind azt bi-
zonyítják, hogy az emberhez nemcsak a 
szerelem, a kard is hozzátartozik. „Fegy-
verrel szerzették őseink ezt a hont. Kultú-
rával (!) – még pedig nemzeti alapon álló 
kultúrával – tarthatjuk meg azt mi az új 
ezredévben.” – olvashatjuk az 1897-ben 
kiadott Magyar Mythologia előszavában. 
A XX. századra gondolt a szerző – s mi 
mutathatná meg nemesebben a nyelv 
hatalmát –, száz évvel később olvasva 

is betűnként igaz parancsot ad a ma élő 
nemzedéknek is!

Az embertől, hősi tettein keresztül, 
megérkeztünk Kölcsey Himnuszához, 
melyet a költő „A magyar nép zivataros 
századairól” írt. Véletlen-e, hogy a vers 
és a magyar irodalom legnagyobb költő-
je egy évben született? Véletlen-e, hogy 
amikor a magyar kultúra mapjáról beszél-
tünk, költői idézettel kezdte az ünnepi 
beszédet tartó szónok, a honvédelmi 
miniszter is! Az újszülöttet az anyai szó 
kapcsolja be a világba. A magyar szó, a 
magyar dal az a kapocs, ami összeköt 
minden magyar családot, a nemzetet. 
Ahogy a halál tanítja meg a gyerekeket 
arra, hogy a szülőt óvni, segíteni kell, úgy 
kell védeni, óvni a kardot fogó kéznek (a 
hadseregnek) a magyar kultúrát a csa-
ládban, az utcán és a Parlamentben is. 

Edmund Wilson, az alig fél évszázada 
elhunyt amerikai író mondta: Kodály és 
Bartók művészetét könnyűszerrel élvez-

heti bárki, aki tud zenét hallgatni. Mun-
kácsy hatalmas festménye a lányainak 
diktáló Miltonról, amely jelenleg a New 
York-i közkönyvtárban van, már csak-
nem úgy beépült a tudatunkba, mint a 
Delaware-on átkelő Washington, de ma-
gyar nyelvtudás híján hogyan ismerhet-
nénk meg Ady Endre művészetét? Azét 
az Adyét, akit a magyarok közül sokan 
a legnagyobb költőjüknek tartanak! Köl-
csey, Bartók, Munkácsy – három óriás 
fénylő csillag a magyar kultúra egén. Az 
egyik e napokban kapott fény-erősítést: 
Munkácsy triójával ünnepel a nép. Haza-
került, végleg együtt van az Ecce Homo, 
a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota. 
Nemcsak Debrecen öröme ez, hanem 
az egész magyarságé. Alkotmány védi a 
magyar kultúra értékeit! 

„… Azon Alkotmány, amelyet apáink 
annyi vér árán tartottak meg, midőn az 
európai ’kontinensen’ valamennyi más 
Alkotmány végképen elenyészett, még is 

Összesen 8 repülőgépet és 36 helikoptert 
vásárolhat a következő 10 évben a Magyar 
Honvédség – közölte Benkő Tibor honvé-
delmi miniszter az InfoRádió Aréna című 
műsorában. A szárazföldi képesség fej-
lesztésére 44 új és 12 használt Leopárd 
2-es harckocsit szereznek be. A katonák 
ruházatát, fegyvereit, valamint a haderőt is 
fejleszti a Magyar Honvédség. A korsze-
rűsítést a kiképző repülőgépek beszerzé-
sével kezdik – közölte az InfoRádió Aréna 
című műsorában a honvédelmi miniszter. 
„Ez a tízéves fejlesztési terv azt eredmé-
nyezi, hogy a légierő teljes spek- trumában 
kell, hogy elinduljunk; merev szárnyú re-
pülőgépek, forgószárnyasok, légvédelmi 
rakétarendszerek, modernizált Gripenek.” 
Benkő Tibor elmondta, hogy különböző tí-
pusú repülőgépeket vásárolhatnak, össze-
sen 8 darabot. „A honvédelmi és rendésze-
ti bizottságtól megkaptuk a felhatalmazást, 
hogy három közepes csapatszállító repülő-
gépet szerezzünk be, kettő könnyű szállító 
repülőgépet, valamint három, kimondottan 
nehéz katonai eszközök szállítására alkal-
mas repülőgépet.” A Magyar Honvédség 
emellett lecseréli az orosz gyártmányú 
közepes szállítógépeket, valamint a harci 
helikoptereket is.

„Már megkötöttük a szerződést az 
Airbus-szal, ez húsz H-145-M könnyű, 
többcélú helikopter beszerzését jelenti, 
és megkötöttük a második ütemre is a 
megállapodást, amely 15 darab H-225 
közepes, többcélú helikopter megvásár-
lására ad lehetőséget.” A helikoptereket 
kiképzésre, felkészítésre, kutatási, men-
tési feladatok végrehajtására és ha kell, 
a katasztrófahelyzetek kezelésére hasz-
nálják majd. A magyar pilóták tudására 
a békemissziós feladatokban is szükség 
van – hangsúlyozta a honvédelmi minisz-
ter. Benkő Tibor hozzátette, politikusokat 
is lehet szállítani állami légi közlekedé-
si eszközökön, ilyennel jelenleg csak a 
honvédség rendelkezik. Így a miniszter 
szerint nincs abban kivetnivaló, ha egy 
politikus honvédelmi géppel utazik.

Egy katonai doktrínának megfelelve 
a honvédség 2003-tól csökkentette a 
szárazföldi képességét. Tavaly azonban 
a NATO bejelentette, hogy nehéz tech-
nikai eszközöket kell építeni. A Magyar 
Honvédség így ennek megfelelve igyek-
szik helyreállítani a szárazföldi kapaci-
tásokat. „Ha Magyarország felajánlását 
a nehézdandár-képesség tekintetében 
2028-ra prognosztizáljuk, akkor meg kell 

kezdeni ezeknek a technikai eszközök-
nek a beszerzését. Így ennek tükrében 
kötöttünk szerződést a negyvennégy Le-
opárd-2 A7+, a legkorszerűbb harckocsi 
beszerzésére.” Benkő Tibor hozzátette: 
„A harckocsikat csak 2025-re gyárthatják 
le, addig is az eszközöket mással kell 
pótolni. Ezért tizenkét darab Leopárd-2 
A4-es harckocsit lízingelünk, hogy meg 
tudjuk kezdeni azonnal a személyi állo-
mány kiválogatását, felkészítését, hogy 
mire megérkezik a 44 vadonatúj harc-
kocsi, addigra egy kiképzett, felkészített 
állományunk legyen.”

Mindezek mellett a tüzérképességet is 
helyre kell állítani – jelentette ki a hon-
védelmi tárca vezetője. „Önjáró löveg 
beszerzést is terveztünk, szerződést 
kötöttünk 24 darab eszközre. Mindez 
a NATO-felajánlással teljes mértékben 
szinkronban van, és azt a célt szolgálja, 
hogy 2028-ra ez a szárazföldi képesség 
is rendelkezésre álljon. Nyilván ezt köve-
tően jönnek a harci és a szállító jármű-
vek.”

Benkő Tibor hangsúlyozta, hogy növel-
ni kell a többi között a felderítő-, a tüzér- 
és a lövészképességeket is, a folyamat 
tehát nem áll meg.

A haderő-átalakítás fejlesztései
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csak megérdemli, hogy mi is ragaszkod-
junk ahhoz, hogy mi is készek legyünk 
annak védelmében meg is halni; mert 
minden támadás, amely az ellen intéz-
tetett, egyszer s mind a magyar nemzeti 
létünk ellen volt irányozva; (…) a magyar 
nemzet is csak azon Alkotmány védelme 

alatt maradhatott fenn.’ – vallotta Matolai 
Etele, egy kiszolgált 1848-as katona: 
Visszaemlékezéseim honvéd életemre 
című írásában. 

Feloldódik-e a népek tengerében 
Árpád népe? A viharok ellenére áll az 
ország, mint a St- Michel sziget az óce-

ánban! Ahogy az apály és dagály öntözi 
annak partjait, úgy kap a magyar kultúra 
fája könnyet, hol bánatból fakadót, hol az 
élet örömittas könnyeiből, hogy erősöd-
jön, hogy semmilyen erő ne tudja kitépni 
a magyarok szívéből!   

PERLAW ANDOR

Jelentős pályázatokat írt ki a BEOSZ
A Szövetség az elmúlt időszakban két je-
lentős összegű, értékű pályázat kiírásáért 
volt felelős. 

Egyrészt a honvédelmi miniszter fel-
hatalmazása alapján pályázatot hirdetett 
a Szövetséghez tartozó tagszervezetek 
részére a 2019. évi rendezvények, jubi-
leumi megemlékezések, egészségmeg-
őrző, sport-, kulturális, hagyományőrző 
és egyéb, az alapszabályban rögzített és 
ezáltal az alaptevékenységhez kapcso-
lódó programok pénzügyi támogatására.

A pályázat elbírálását a kijelölt Bíráló 
Bizottság március 15-ig elvégezte.

A Szövetség – a honvédelmi minisz-
ter felhatalmazása alapján – pályázatot 
hirdetett a honvédelem ügyét felvállaló, 
a társadalom hazafi as nevelésében 
részt vevő, támogató, a katonai hagyomá-
nyok megőrzése és továbbadása érdeké-
ben tevékenykedő nyugállományú katoná-
kat tömörítő civil szervezetek részére. 

A pályázat célja a hazafi as honvédelmi 
neveléssel, a katonai történelmi hagyo-
mányokkal kapcsolatos, valamint a hon-
védség és a társadalom kapcsolatának 
erősítését, a honvédelmi nevelés, a fi zikai 
állapot megtartása célját szolgáló tevé-

kenység végzéséhez szükséges eszközök 
és informatikai fejlesztések érdekében 
eszközbeszerzések (beleértve a kis- és 
nagyértékű eszközöket, immateriális java-
kat is) támogatása. 

A pályázaton a Szövetség tagszerve-
zetein kívül mindazon szervezetek is in-
dulhatnak, Szövetséghez történő tartozás 
megkötése nélkül, amelyek támogatják a 
honvédelem ügyét, és tagjaik között te-
vékenykednek nyugállományú katonák is.

A pályázat elbírálását Bíráló Bizottság 
végzi. A pályázati kiírás itt olvasható.

VéPé

A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

a honvédelem érdekében tevékenykedő, nyugállományú 
katonákat tömörítő civil

szervezetek működési feltételeinek javítására
Pályázati kategória kódja:

BEOSZ_ESZK_2019
Meghirdetés dátuma: 2019. március 1.

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (a továbbiakban: 
BEOSZ) pályázatot hirdet a honvédelem ügyét felvállaló,  azt 
támogató, a társadalom hazafi as nevelésében részt vevő, a 
katonai hagyományok megőrzése és továbbadása érdekében 
tevékenykedő nyugállományú katonákat tömörítő civil szerveze-
tek részére.

1. A pályázat célja:
A nyugállományú katonákat tömörítő civil társadalmi szerveze-
tek tevékenységéhez szükséges működési feltételek javítása 
érdekében tárgyi eszközök beszerzése, informatikai fejleszté-
sek támogatása.

2. Pályázatot nyújthatnak be:
Az önálló jogi személyiséggel, magyarországi székhellyel, önál-
ló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkező, alapszabá-

lyukban (alapító okiratunkban) a bevezetésben megfogalmazott 
célkitűzéseket megvalósító azon szervezetek, amelyek:

a) a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége tagszerve-
zetei,
b) a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége      
    tagszervezetei,
c) alapítványok,
d) egyesületek.

(továbbiakban: pályázók)
2.1. Nem nyújthatnak be pályázatot azon szervezetek, amelyek:

a) az 5/2018. (III.8) HM rendelet 1. sz. melléklete alapján a 
Honvédelmi Minisztériumtól támogatásban részesülnek,
b) 2. pontban felsoroltakon kívüli ernyőszervezetek jogi 
személyiséggel bíró tagszervezetei,
c) nem minősülnek átlátható szervezetnek,
d) az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősül-
nek,
e) végelszámolás, kényszer-végelszámolás, egyszerűsí-
tett törlés vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen 
felszámolási eljárás van folyamatban,
f) a támogatási igény benyújtásának évében kerültek nyilván-
tartásba (jogerős bírósági döntés),
g) amelyek alapszabálya nem rögzíti a bevezetőben megfo-
galmazottakat.

BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
Alapítva: 1990. február 27.

Cím: 1087 Budapest, Kerepesi u. 29/b.
Telefon/Fax: 06-1-210-7513, HM: 06-1-474-1111 / 26-846, 26-847

E-mail: beoszeszk@gmail.com; Honlap: www.beosz.hu
BEOSZ_ESZK_2019
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Egy szervezet jelen kiírás keretében megvalósuló pályázati 
programra egy alkalommal, egy pályázatot nyújthat be. A pá-
lyázat visszavonása esetén, jelen kiírásban további pályázat 
benyújtására nincs lehetőség.

3. A támogatás formája és mértéke:
a) A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
b) A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 
100%-os támogatási előleg formájában történik. 
c) Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 150 
000 Ft, azaz százötvenezer forint, felső határa 500 000 Ft, 
azaz ötszázezer forint.
e) Támogatási időszak: 2019. március 1. – 2019. október 15.

4. A pályázat benyújtásának határideje:
2019. március 31. 23.59.

5. A pályázatok benyújtásának módja és helye:
a) A pályázatot papíralapon és elektronikusan is be kell 
    nyújtani.
b) A pályázat papíralapú változatának beadása 1 (azaz egy) 
példányban, nyomtatott formában postai úton, vagy szemé-
lyes beadással történik. A pályázatnak a teljes pályázati do-
kumentációt (pályázati adatlap és mellékletek) tartalmaznia 
kell. A pályázatban minden dokumentumnak, nyilatkozatnak 
és aláírásnak eredetinek vagy az azok kiállítására jogosult 
személy által hitelesítettnek kell lennie. A pályázó képvisele-
tére jogosult személynek a pályázati adatlapot hitelesítenie 
kell. A pályázati adatlapon fel kell tüntetni, hogy a pályázat 
hány lapot tartalmaz. A pályázatot tartalmazó borítékon fel 
kell tüntetni a pályázati kódot: BEOSZ_ESZK_2019

A pályázat papíralapú példányát postai úton, tértivevénnyel, 
kell beküldeni:
postázási cím: Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsé-
ge, 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b.

c) A pályázó szervezet személyes beadás esetén igazolást 
kap a beadásról, annak időpontjáról.
d) A pályázat benyújtásának időpontja a postai tértivevé-
nyen igazolt feladás napja.
e) A pályázat elektronikus változatának csak a pályázati 
adatlapot és a költségvetés mellékletét kell tartalmaznia 
pdf formátumban. A pályázat elektronikus változatát is a 
benyújtási határidőn belül kell megküldeni. A határidőn túl 
megküldött elektronikus példány nem minősül benyújtott pá-
lyázatnak, a BEOSZ azt formai ellenőrzésnek sem veti alá.
f) Az 5. e. pontban meghatározottól eltérő formátumban 
(pl.: Word) megküldött elektronikus változat nem minősül 
benyújtott példánynak. A papíralapú, illetve az elektronikus 
példány tartalma közti eltérés esetén a pályázat érdemi 
vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
g) A pályázatot elektronikus úton a következő címre kell meg-
küldeni:
E-mail-cím: beoszeszk@gmail.com
h) A pályázatok benyújtása során pályázati díjat nem kell fizetni.

6. Benyújtandó dokumentumok:
A pályázat benyújtásával egyidejűleg az alábbi dokumentumok 
csatolása szükséges:

a) a pályázó alapszabályának, (alapító okiratának) hiteles 
másolata,

b) a pályázó számlavezető pénzintézetének nyilatkozata a 
pályázó fizetőképességéről, azaz a pályázó számlavezető 
pénzintézetének a pályázó által az adatlapon megjelölt bank-
számlaszámra vonatkozó igazolása a számlanyitás keltéről. 
Ennek a mellékletnek minden esetben eredetinek kell lennie.
c) költségvetés, a pályázati kiírás 2. számú mellékletének meg-
felelő, Excel formátumban.
d) A képviselő (meghatalmazás esetén a meghatalmazó és 
a természetes személy meghatalmazott) közjegyző által hite-
lesített aláírási címpéldánya, vagy az aláírás minta közjegy-
ző által hitelesített másolata, vagy ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírásimintája, vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett 
aláírási karton másolatának a számlavezető pénzforgalmi 
intézmény által hitelesített eredeti példánya,
e) a pályázathoz benyújtott dokumentumok kiállításának dá-
tuma nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától 
számított 30 napnál régebbi.
A 6. a) és d) pontban szereplő dokumentumokat csak a 2. c) 
és d) pontok alá tartozó szervezetek kötelesek benyújtani.

7. A pályázatok elbírálása:
a) A pályázatok elbírálására a BEOSZ elnöke 5 tagú Bíráló 
Bizottságot hoz létre.
b) Az elbírálás határideje: 2019. április 30.
c) A Bíráló Bizottság az alábbi döntéseket hozhatja:
a. a pályázat teljes vagy csökkentett támogatása,
b. kiegészítő adatok bekérése, hiánypótlás,
c. a pályázat elutasítása.
d) A pályázat befogadásáról a BEOSZ a pályázat benyújtási 
határidejét követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát 
a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül eluta-
sítja a pályázatot. A pályázat befogadásáról vagy elutasításáról 
a BEOSZ elektronikus üzenetben küld tájékoztatást a pályázó 
részére, a pályázó által megadott e-mail-címre.
e) A pályázat elutasítása esetén a BEOSZ a döntést hivatalos 
postai levél formájában is megküldi a pályázó részére.
f) A BEOSZ a beérkezett pályázatokat a pályázati kiírásban 
foglaltak alapján értékeli és szükség esetén a pályázót írásban 
hiánypótlásra szólíthatja fel. A felszólítást követően a pályázó-
nak öt munkanapon belül pótolnia kell a hiányosságokat.
g) A pályázatból kizárásra kerül a pályázó:
a. ha a benyújtott pályázata nem felel meg a pályázati kiírás 2., 
5., 6. pontjában foglaltaknak,
b. ha nem tesz eleget a hiánypótlási felszólításnak,
c. ha nem tartja be a határidőket.
h) A Bíráló Bizottság támogatási döntését követően a BEOSZ  
legkésőbb 2019. április 30-ig elektronikus levélben tájékoztat-
ja a pályázót a döntésről (nyertes pályázók estében a további-
akban: kedvezményezett).
i) Amennyiben a támogatási összeg az igényeltnél alacso-
nyabb összegben kerül megállapításra (csökkentett támo-
gatás), akkor a BEOSZ minden költségvetési soron arányos 
csökkentést hajt végre. Szerződéskötés után a kedvezménye-
zettnek, új költségsor nyitására ekkor már nincs lehetőség.

8. Szerződéskötés, támogatói okirat kibocsátása:
a) A támogatói döntés meghozatalát követően a BEOSZ 
e-mailben értesíti a szervezetet annak eredményéről, ezzel 
egy időben megküldi a támogatási szerződés megkötésével
kapcsolatos információkat, dokumentumokat.
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b) A támogatási szerződés megkötésére a döntés meghozata-
lát követően kerül sor, legkésőbb 2019. május 31-ig.
c) A BEOSZ a kedvezményezettel a szerződéskötéshez szük-
séges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén 
köti meg a támogatási szerződést.
d) A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges doku-
mentumok:

a. A kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján 
beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára 
vonatkozó pénzintézeti felhatalmazó levél azonnali beszedé-
si megbízás alkalmazásához,
b. áfa-nyilatkozat.

8.1. Amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumen-
tumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a 
BEOSZ a kedvezményezettet egy alkalommal, 5 napos határidő-
vel hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a kedvezményezett a 
hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, és a döntés ered-
ményéről szóló értesítésben megjelölt tervezett szerződéskötési 
időponttól számított 30 napon belül nem kerül sor szerződéskö-
tésre, a támogatási döntés hatályát veszti, amelyről a BEOSZ 
írásban tájékoztatja a kedvezményezettet.

9. A támogatás folyósítása:
A támogatói szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül, 
átutalással történik a pályázó szervezet által a pályázatban meg-
adott bankszámlaszámra.

10. Támogatás terhére elszámolható költségek köre:
a) A pályázattal elnyert támogatás csak a pályázati ajánlat-
ban szereplő eszközöknek a támogatási időszakban történő 
beszerzése érdekében használható fel. A támogatás felhasz-
nálható immateriális javak, tárgyi eszközök (beleértve a kis- és 
nagyértékű eszközöket) beszerzésére.
b) A pályázatban csak azok a támogatási időszakot terhe-
lő számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási és 
teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek 
pénzügyi teljesítése a támogatási időszak végéig megtörténik.
c) A pályázati kiírásban meghatározott támogatási időszak 
módosítását a kedvezményezett nem kezdeményezheti.

11. A támogatás elszámolása:
a) A részletes pénzügyi elszámolás benyújtása az eszközbe-
szerzést követően folyamatosan történik, de legkésőbb 2019. 
október 31-ig.
b) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a terve-
zett költségvetésnek megfelelően, a támogatási szerződés 2. 
számú melléklet szerinti formában (Excel) köteles elektroniku-
san és papíralapon is elszámolást benyújtani.
c) A támogatás terhére elszámolható költségeket és a támoga-
tás összegét forintban kell megállapítani, tekintet nélkül arra, 
hogy a költség forintban vagy esetlegesen más pénznemben 
keletkezett.

d. A támogatás terhére olyan költség számolható el, amely a 
támogatási időszakban, azaz 2019. március 01. napjától – 
2019. október 15. napjáig keletkezett.
e. Az elszámolandó összeg nem haladhatja meg a megítélt 
támogatási összeg mértékét,
f. Amennyiben a megítélt összeg teljes mértékben nem 
került felhasználásra, a pályázó a megmaradt pénzösz-

szeget az elszámolást követő 8 munkanapon belül köteles 
visszautalni a Szövetség számlájára 

(Számlaszám: 11705008-20411323-00000000 OTP).
g. A pályázat elszámolásához kizárólag a támogatott szer-
vezet hivatalos nevére kiállított az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ban meghatározott 
adat tartalmú számlák nyújthatók be.
h. A számlamásolatokra a felelős vezető által felvezetett és 
aláírt záradék szövege a következő: „az eredetivel minden-
ben megegyező másolat, a támogatási összeg más célra 
nem lett elszámolva”. Az elszámolásban szereplő számlák 
hitelesített másolatát a pályáztató részére át kell adni.  
A számviteli bizonylatokon jeleznie kell, hogy az azon sze-
replő összegből mennyit számolt el a BEOSZ_ESZK_2019 
szerződésszámmal hivatkozott támogatási szerződés ter-
hére. Az elszámolást költségvetési soronként kell végrehaj-
tani. Az összesítő elszámolásnak tartalmazni kell a számla 
kifizetését igazoló bankkivonat vagy pénztári bizonylat hite-
les másolatát is. (Az elszámoláshoz  excel táblát kell hasz-
nálni, mely a nyertes pályázók részére szerződéskötéskor 
kerül átadásra.)
i. Nem egyértelmű igazolások, számlák, egyéb vitás kér-
dések esetén a Bíráló Bizottság személyes egyeztetést 
kezdeményez a számlákat ellenjegyző felelős vezetővel.
j. A BEOSZ az elszámolás kézhezvételét követő 20 napon 
belül megvizsgálja a benyújtott elszámolásokat. Hiba, hiá-
nyosság esetén, a BEOSZ – 5 napos teljesítési határidővel 
– az elszámolást benyújtó kedvezményezettet hiánypótlás-
ra hívja fel.

12. Helyszíni ellenőrzés: 
A megvásárolt eszközök meglétének az elszámolások helyes-
ségének ellenőrzése céljából a BEOSZ Felügyelő Bizottsága, 
helyszíni célellenőrzést folytathat. A BEOSZ a támogatási idő-
szak alatt és az elszámolás elfogadásától számított 5 éven 
belül ellenőrizheti a támogatás felhasználását. A pályázattal 
kapcsolatos minden szerződést, számlát, bizonylatot és más 
okiratot az elszámolási határidőtől számított 10 évig a ked-
vezményezett köteles megőrizni és az ellenőrzésre nyitva álló 
időtartamon belül köteles lehetővé tenni, hogy az ellenőrzésre 
jogosult szervezet (BEOSZ) azokba betekintést nyerhessen.

13. Jogorvoslati lehetőség:
A pályázó, amennyiben a pályázati eljárásra, illetve a támoga-
tási döntés meghozatalára vonatkozó eljárás véleménye szerint 
jogszabálysértő, kifogással élhet a Ptk. szabályai szerint a 
támogatói döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül.

14. A pályázat lezárása:
A támogatási összeg elszámolásáról készített pénzügyi elszá-
molás elfogadásával kerül sor a pályázat lezárására.

15. Egyéb információk:
A pályázattal kapcsolatos információ a beoszeszk@gmail.com 
e-mail-címen kérhető.
A pályázat projektfelelőse: Vörös László Lajosné ny. ezredes, 
alelnök (06 30 815 0160).

HAZUGA KÁROLY NY. ALTÁBORNAGY

ELNÖK
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A Katonákért Alapítvány önkéntesei Balatonakarattyán
A Katonák a Törvényességért és a Jog-
biztonságért Közhasznú Alapítvány ren-
dezvényét Balatonakarattyán tartották 
meg, a MH RKKK honvéd üdülőjében. 
A rendezvény fókuszába a 2019. évi 
feladatokat, illetve az 1% adomány-
gyűjtő kampány aktualitásait állították. 
A résztvevőket Kővári Károly kurátor, 
Doszpolyné dr. Mészáros Melinda, vala-
mint Czövek János köszöntötték.

Ezt követően Kővári Károly kurátor tar-
tott előadást az alapítvány 2018-ban elért 
eredményeiről és a 2019. évi feladatok-
ról. Kiemelte, hogy az Alapítványnál nőtt 
az önkéntes társadalmi segítők száma, 
továbbá a segélyezettek létszáma és 
az 1%-os felajánlások összege is. Több 
adakozó ember magasabb összegű 
felajánlást tett az alapítvány részére. 
Elmondta, hogy az alapítvány két pályá-
zaton is indult, és az önkéntes segítők 
munkájának köszönhetően mindkét pá-
lyázaton eredményesen szerepeltek.

Bazsik István, a Hosz alelnöke az ön-
kéntes segítők tevékenységéről tartott 
előadást, amelyben részletezte, hogy a 
segítők tevékenységének legfontosabb 
része a szociálisan rászorulók felkere-
sése és a segítség eljuttatása hozzájuk. 
Dr. Hajdók Marcell kérte a rendezvényen 

részt vevőket, hogy segítsék a munkavé-
delmi képviselők 2019. évben tervezett 
megválasztásának előkészítését, Piros 
Ottó ezredes, a Központ parancsnoka 
pedig tájékoztatta a résztvevőket a 
balatonakarattyai üdülő fejlesztései-
ről és használatának lehetőségeiről. 
Szendrei Zoltán, a HM Szociálpolitikai 
Közalapítvány kurátora a közalapítványi 
tevékenységgel kapcsolatos gyakorlati 
tapasztalatokat osztotta meg a hallgató-
sággal, majd Vecseri Szilvia humánpoliti-
kai előadásában elsősorban a rekreációs 
lehetőségekről és a MH által biztosított 
kedvezményes üdülésekről, gyermektá-
borokról beszélt. Bazsik István a gazdál-
kodásról és pénzügyi feladatokról adott 
tájékoztatást.

Ezt követően két munkacsoportra bont-
va folyt a munka, az egyik csoport az or-
szágos érdekegyeztetés színterein zajló 

megbeszélésekről és az alapítvány mun-
káját segítő szociális jellegű információk-
ról hallhatott előadást, a másik csoport az 
alapító munkájának aktualitásait, a vele 
történő együttműködés lehetőségeit, az 
1%-os és az általános adománygyűjtést 
segítő lehetőségeket, illetve a szerveze-
ti élethez kapcsolódó napi feladatokat, 
aktualitásokat dolgozta fel fórumjellegű 
beszélgetés során. 

A két nap előadásai számos új infor-
mációval szolgáltak, és választ adtak 
olyan fontos kérdésre is, minthogy a 
munkáltatók részére továbbra is leadható 
az 1%-os nyilatkozat. Arról is hallhattak a 
megjelentek, hogy folyamatosan igyek-
szik az alapítvány újabb önkénteseket 
toborozni, amelynek eredményeként fo-
kozatosan növekszik a szervezet humán-
erőforrás-kapacitása.

FOTÓ: LIPPAI CSABA

1990. február 27-én – a jogszabály által 
biztosított lehetőséggel élve – tizennyolc 
szervezet megalakította a Bajtársi Egye-
sületek Országos Szövetségét. (Rövid 
néven: BEOSZ)

A BEOSZ önmeghatározása sze-
rint: társadalmilag hasznos, közérdekű 
tevékenységet végző, a honvédelem 
és a biztonság értékei és hagyományai 
alapján szerveződött, ember-, család- és 
közösségcentrikus, önálló tagegyesületek 
és tagszövetségek országos szervezete.

Az évek során a kezdeti tagszervezeti 
létszám kibővült, mára 76 egyesület és 
4 szövetség (tagszervezeteivel együtt) 
alkotja a BEOSZ-t. Ezek mindegyike elfo-
gadja és magának tudja az Alapszabály-
ban megfogalmazott célokat. A Szövet-
ség támogatja a hazafiság eszményére 
épülő, a nemzet érdekeit szolgáló hon- 
és rendvédelem ügyét; felvállalja a Szö-

vetségbe tömörült szervezetek és azok 
tagjainak országos szintű érdekvédelmét, 
az alapvető emberi és polgári jogok, a 
társadalmi kontroll és az össztársadalmi 
érdekek érvényesítését; a szolidaritás, 
a bajtársiasság és az együvé tartozás 
tudatának erősítését, valamint a magas 
szintű és igényű közös tevékenység 
szervezését. A Szövetség közvetlen poli-
tikai tevékenységet nem folytat, pártoktól 
függetlenül végzi feladatait. 

Ez itt a rövid, tömör, hivatalos bemu-
tatása a Szövetségnek. De mit jelent ez 
nekem, a BEOSZ alelnökének, nekünk, 
a nyugállományba vonult katonáknak, a 
hús-vér embereknek?

Egy nagyon-nagyon erős kötődést. 
Kötődést a múlthoz, a jelenhez és a 
jövőhöz. Mi, akik önkéntes tagjai va-
gyunk e nagy „családnak”, nap mint nap 
érezzük, mit jelent a szó: bajtársiasság. 

Továbbvinni azt az ügyet, amely aktív 
életünk mindennapjainak értelmet adott, 
ápolni hagyományainkat, tisztelni elő-
deink hősiességét, alakítani közösségi 
tudatunkat. Tapasztalatainkkal segíteni 
a fiatalok munkáját, megmutatni a haza 
iránti elkötelezettséghez vezető helyes 
utat. 

Én még csak öt éve dolgozom a 
BEOSZ-ban alelnökként. Korábban nem 
tudtam elképzelni mit jelenthet ez a baj-
társi kötődés egy „fiatal” nyugdíjas életé-
ben. Egy-egy rendezvényen, koszorúzá-
son találkozni a nálamnál idősebbekkel, 
akik megtisztelnek barátságukkal, bizal-
mukkal. Felelevenítik a régi, szolgálattal 
összefüggő emlékeiket, büszkélkednek 
fiaikkal, unokáikkal, akiket sikerült a ha-
zaszeretetre, a honvédelmi hagyomá-
nyok tiszteletére nevelniük. Meghatódva 
hallgatom élettörténetüket, múltjukat s 
terveiket. Szemem megtelik könnyel, 
ahogy átélem velük becsületes, odaadó 
életüket. Igen! Ez a BEOSZ számom-
ra és számunkra! Az együvé tartozás, 

29 éves a BEOSZ
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Nyugdíjemelés, nyugdíj melletti munkavállalás
Az elmúlt év végén a híradásokban gyakran foglalkoz-
tak a nyugellátásokat érintő változásokkal. Az összefüggé-
sekhez több szabályozót is figyelembe kell venni, így most 
a jogszabályok megjelenését követően érdemes áttekinteni a 
változásokat. 

NYUGDÍJEMELÉS – NYUGDÍJMINIMUM
Az ellátások emelése január 1-től 2,7% volt. A gazdasági mu-
tatók ismeretében mára kiderült, hogy az emelés csak részben 
követi az elvárható és szükséges mértéket, azonban a jog-
szabály a korrekcióra is tartalmaz előírásokat, ezért a későbbi 
intézkedésekről korai lenne találgatásokba bocsátkozni. Az 
emelés kapcsán a nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévők 
számára fontos változás, hogy az ellátás emelésének több éve 
felvetődő kérdése megoldódott. A honvédek jogállásáról szóló 
törvény 2019. január 1-től hatályos módosításával a nyugellátá-
sokra vonatkozó éves emelés már erre az ellátásra is kiterjed1. 
és az emelés ismereteim szerint hivatalból megtörténik. 

 2019-ben az árvaellátás legkisebb összege 24 250 Ft 
és az öregségi nyugdíj legkisebb összege továbbra is havi 
28 500 Ft. Az utóbbi összeg az új megállapításoknál alig ját-
szik szerepet, azonban a szociális ellátások körében2 és a 
nyugellátások méltányossági emelésénél, továbbá az egy-
szeri segély elbírálásánál és összegénél3 meghatározó je-
lentőségű. A segélyek kapcsán szeretném jelezni, hogy a 
Magyar Honvédség gondoskodási körébe tartozók – nehéz 
anyagi, vagy rendkívüli helyzetben lévők – egyszeri támo-
gatást kérhetnek az MH Szociálpolitikai Közalapítványtól, 
ahol a feltételek és összegek nem az öregségi nyugdíjmini-
mumhoz kötöttek, hanem saját szabályban meghatározottak. 
A BEOSZ szervezeteinek tagjai pedig a Bajtársainkért Alapít-
ványt is megkereshetik. 

Az idei évben az özvegyi nyugdíj együttfolyósításának ösz-
szeghatára havi 93 540 Ft. Az „összeghatár” kapcsán még 
ma is gyakori a félreértés. A kérdésről röviden annyit érde-
mes tudni, hogy csak azokra vonatkozik, akiknek az özvegyi 
nyugdíját 1998. január 1-jét megelőző elhalálozásra tekintettel 
állapították meg. Esetükben különösen az özvegyi nyugdíj 

1  2012. évi CCV. törvény 48.§ (4) bekezdés
2  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi 
III. törvény
3  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi 
LXXXI. törvény

feléledésekor érdemes a hatályos jogszabályt figyelni, mivel az 
választási lehetőséget ad.

NYUGDÍJ MELLETTI MUNKAVÁLLALÁS 
Az év végi bejelentésekkor erről lehetett a legtöbbet hallani és 
valóban a legtöbb kérdést veti fel. A válaszadást nehezíti, hogy 
külön kell választani az öregségi korhatárt betöltött, a „nők 40 
év” jogosultság szerinti sajátjogú öregségi nyugdíjasok és a 
szolgálati járandóságban (korhatár előtti ellátás) részesülők 
eseteit. A változás lényege röviden a következő: Nincs egyéni 
járulékfizetési kötelezettsége azoknak (és csak azoknak!), akik 
az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték, a munka törvényköny-
ve4 hatálya alá tartozó munkáltatónál vagy nyugdíjas szövet-
kezeten keresztül dolgoznak. A korábbi járulékfizetési köte-
lezettség minden más esetben, így például a nyugdíjasként 
kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozók esetében 
vagy a megbízási jogviszony esetén, amennyiben a díjazás 
a jogszabályban előírt mértéket eléri5. Ennek megfelelően 
érvényben maradt a 0,5%-os nyugdíjnövelés szabálya is azzal, 
hogy akik a járulékfizetés alól mentesültek, a kiegészítésre 
nem szereznek jogosultságot. 

Néhány gondolat a szolgálati járandóságban részesülők 
számára. Nincs változás az ellátás szüneteltetésére vonat-
kozó szabályokban. 2019-ben a kereseti korlát 2 682 000 Ft 
(18 x 149 000 Ft). A munkaviszony alapján szerzett újabb 
szolgálati időt a korhatár betöltését követően lehet érvénye-
síteni akkor, ha az új nyugdíj összege – amit már az öregségi 
nyugdíjra vonatkozó szabály6 szerint kerül számításra – ked-
vezőbb. Az öregségi nyugdíj korhatár 2019-ben a 64. életév 
(az átmeneti korosztály szabálya), vagyis idén az 1955-ben 
születettek válnak jogosulttá nyugdíjra, a szolgálati járandó-
ságban részesülők pedig a korhatár betöltését követő hónap-
tól a csökkentés nélküli összeg folyósítására.7

A nyugellátásokra vonatkozó szabályokról bővebben a 
http://tcs.allamkincstar.gov.hu/ . honlapon lehet tájékozódni. 

SZTANÓ ZSUZSANNA NY. ŐRNAGY 

4 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
5 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogo-
sultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. LXXX 
törvény (továbbiakban: Tbj.) 
6  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI  
törvény
7  A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár 
előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. 
törvény

bajtársiasság szövetsége! Minden 
tagtársam nevében köszönöm nektek, 
alapítóknak, hogy létrehoztátok ezt a 
Szövetséget!

Köszönet a honvédelmi vezetésnek, 
akik elismerik munkánkat, s jövőbeli 
feladataikban továbbra is partnerként 
tekintenek ránk, véleményünket meg-
hallgatva hozzák meg döntéseiket a 

Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum, HM 
Idősügyi Munkacsoport, az MH a Szo-
ciálpolitikai Közalapítvány értekezletein. 
Azt, hogy a munkánkat megbecsülik, ér-
tékesnek tartják, mi sem fémjelzi jobban, 
szemléletesebben, mint hogy 2019-ben 
magas összegű támogatást biztosítottak 
a tagegyesületeink eszközvásárlásához, 
helyi rendezvényeik  szervezéséhez.

Kedves Tagtársaim, Támogatóink! 
A BEOSZ megalakításának 29. évfordu-
lóján szívből kívánok Nektek, Önöknek 
jó egészséget, sikeres munkát a 2019-es 
évben. Kívánom, hogy karöltve, együtt az 
aktív állománnyal további munkasikereket 
érjünk el, s legyünk büszkék arra, hogy a 
BEOSZ tagjai lehetünk!  

VÖRÖS LÁSZLÓ LAJOSNÉ NY. EZREDES, ALELNÖK
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Hivatalos látogatásra érkezett Magyaror-
szágra Mike Pompeo, az Amerikai Egyesült 
Államok külügyminisztere, aki a magyar 
fővárosban kezdte meg európai körútját. 
Az amerikai diplomácia vezetője találkozott 
Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel is.

Legutóbb nyolc éve járt amerikai kül-
ügyminiszter Magyarországon, így a 

mostani látogatás azt mutatja, hogy a 
magyar–amerikai kapcsolatok jól mű-
ködnek. Mike Pompeo magyarországi 
látogatása során tárgyalásokat folytatott 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügy-
miniszterrel, az esti órákban pedig talál-
kozott Orbán Viktor miniszterelnökkel. 
Az amerikai külügyminiszter a délutáni 

órákban Benkő Tibor honvédelmi minisz-
terrel megbeszélést folytatott a bizton-
ságpolitika aktuális kérdéseiről, valamint 
a védelmi együttműködés témakörét is 
érintették.

honvedelem.hu
FOTÓ: KOVÁCS TAMÁS (MTI) 

ÉS SZABÓ LAJOS ZÁSZLÓS 

Miniszteri találkozó

Rendkívüli jelentőségű, hogy a 
NATO-tagországok védelmi miniszte-
ri ülésének keretében, Szlovéniával, 
Horvátországgal és Szlovákiával 
együttműködési 
megállapodást írt 
alá Magyarország 
a regionális külön-
leges műveleti erők 
parancsnokságá-
nak létrehozásáról 
– közölte Benkő 
Tibor honvédelmi 
miniszter, a NATO 
brüsszeli székházá-
ban február 14-én. 
Benkő Tibor, a mi-
niszterek kétnapos 
találkozóját követő-
en tartott sajtótájé-

koztatóján elmondta, hogy az aláírók 
a Magyarországon létrejövő közép-eu-
rópai hadosztály parancsnokság kez-
deti képességének elérését 2021-re, 

a teljes műveleti képesség kialakítását 
2024-re határozták meg. A parancs-
nokság képes lesz a keletről és a délről 
érkező kihívások kezelésére, valamint 
hozzájárul a NATO kollektív bizton-
ságához – emelte ki tájékoztatóján a 
miniszter.

HONVEDELEM.HU

Megállapodás
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Ötven esztendővel ezelőtt történt, ha-
lálos kimenetelű vasúti baleset katonai 
és civil áldozataira emlékeztek a heren-
di vasútállomáson. Dr. Böröndi Gábor 
altábornagy, a Magyar Honvédség Pa-
rancsnokság parancsnokhelyettese úgy 
fogalmazott: a haderő sosem felejti el az 
áldozatokat. Hiába alkalmazott úgyneve-
zett gyorsfékezést a mozdonyvezető, a 
váltóállítási hiba miatt a rossz vágányra 
kanyarodott gyorsvonat mintegy 70 ki-
lométer/órás sebességgel ütközött egy 
várakozó tehervonatba, melyen a Lentibe 
települt, 26. Gépkocsizó Lövészezred ka-
tonái várták, hogy a bakonyi hadgyakor-
latuk után hazatérjenek. Az 1969. január 
31-én történt balesetben tíz katona és a 

szerelvény mozdonyvezetője veszítette 
életét.

Dr. Böröndi Gábor altábornagy em-
lékező beszédében aláhúzta: ötven 
esztendővel a tragédia után nehéz 
okos, vagy bölcs szavakat mondani, 
de a legfontosabb,  itt állunk most is, és 
emlékezünk. „Annak idején Lentiben 
sem felejtettünk el megemlékezni az 
áldozatokról, és most is az emlékezés 
vágya hozott ide bennünket. A Magyar 
Honvédség soha nem felejti el életüket 
veszített bajtársait” – mondta az altá-
bornagy, akinek kérésére a jelenlévők 
néma főhajtással is tisztelegtek a heren-
di vasúti baleset áldozatainak emléke 
előtt.

A felavatott márványtáblánál koszorút 
helyezett el többek között dr. Böröndi 

Gábor altábornagy, Hazuga Károly 
nyugállományú altábornagy, a Bajtár-
si Egyesületek Országos Szövetsége 
(BEOSZ) elnöke, Zentai László ezredes, 
az MH 54. Veszprém Radarezred pa-
rancsnoka is. Herend és Lenti polgár-
mesterei mellett bajtársi egyesületek és 
civil szervezetek is lerótták kegyeletüket. 
A megemlékezés a Magyar Honvédség, 
a Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetsége, a MÁV és Herend városának 
együttműködésével valósult meg.

HONVEDELEM.HU

Koszorúzás Herenden

Gábor altábornagy, Hazuga Károly 
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Megtartotta éves beszámolóját 
a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége

Február 16-án megtartotta éves küldött-
gyűlését a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi 
Szövetsége (MEBSZ) Budapesten, a BM 
Nemzetközi Oktatási Központban.
A küldöttgyűlésen beszámoltak a 2018. 
évi költségvetésről, a tavalyi évben el-
végzett feladatokról, valamint kitértek az 
Ejtőernyős Bajtársainkért Alapítvány te-
vékenységére is.

Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a MEBSZ 
elnöke érdeklődésünkre elmondta: a 
küldöttgyűlésen továbbá ismertették az 
idei feladatokat és pénzügyi terveket is. 
Egyebek mellett megszavazták, hogy 
csatlakoznak a Honvédelmi Sportszö-

vetséghez. „A tavalyi év az ejtőernyő-
zés centenáriuma volt. Március 23-án, 
a százéves évforduló alkalmával három 
helyszínen öt esemény zajlott egyszerre” 
– hangsúlyozta az ezredes. Hozzátet-
te: emellett számos más rendezvényen 
vettek részt, illetve szerveztek meg.  
A 2018-as év kiemelkedő feladata volt 
még a centenáriumi megemlékezések 
mellett az Európai Ejtőernyős Szövetség 
(UEP) elnöki feladatainak ellátása, ve-
terán ejtőernyősverseny és éves kong-
resszus megrendezése. Az 1991-ben 
alakult MEBSZ, mint a honvédelem ügyét 
támogató társadalmi szervezet 2018-ban 
is feladatait a Honvédelmi Minisztérium 
és a Magyar Honvédség támogatásával, 
velük szoros együttműködésben, alapve-
tően a „170 éves a Magyar Honvédség” 
rendezvénysorozat segítségével végezte.

A 2019-es tervekről a MEBSZ elnöke 

elárulta: áprilisban Szolnokon rendezik 
meg hatodik alkalommal az országos if-
júsági Ejtőernyős Honvédelmi Öttusa ver-

senyt. Megtudtuk: ebben az évben is lesz 
több kerek évfordulós megemlékezés is. 
„1939. október 1-jén alakult meg a ma-
gyar királyi honvédség ejtőernyős száza-
da, valamint ezzel egy időben Szombat-
helyről Pápára települt át az ejtőernyős 
kiképző keret. 1949. március 1-jén alakult 
meg az 1. Honvéd Ejtőernyős Zászlóalj, 
valamint 1989. december 2-án volt a 
MEBSZ jogelődjének, a Magyar Veterán 
Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének 
alakuló közgyűlése Budapesten” – emelt 
ki pár évfordulót az ezredes.

Az eseményen több társadalmi szerve-
zet is képviseltette magát. A küldöttgyű-
lést elismerések átadása zárta.

FOTÓ: KÁSA SÁNDOR, CZIGLER KLÁRA, 
MEBSZ
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Zenekari híreink
A 2018-as jubileumi év méltó befeje-
zése volt a Tüske Csarnokban adott 
nagy sikerű koncertünk. A Forever Ka-
rácsonya címmel rendezett eseményre 
első alkalommal kaptunk meghívást 
és első alkalommal mutatkozott be az 
Obsitos Zenekar élén Roszkos János 
karmester, művészeti vezető és harso-
naművész is. 

A karácsonyi koncert műsorának ösz-
szeállításakor a karmester nagy gondot 
fordított arra, hogy a karácsony meghitt 
hangulatának átadása mellett a több 
száz gyerek számára is énekelhető és 
szórakoztató legyen a koncert. Arra 
is nagy fi gyelmet fordítottunk, hogy a 
közreműködő jeltolmácsok munkáját is 
segítsük. A több száz gyerek és szüleik 
hatalmas ovációval fogadták a koncert 
utolsó számaként elhangzó Mesezené-
ket. Mindenki táncolt és énekelt, amikor 
meghallották a régi mesefi lmek zenéit, 
így a Nagy Ho-Ho-Hó-t, Füles Mackót, 
Mézga Gézát és a Kis Vukot. 

A 2019-es évet a KMO Művelődési 
Ház színháztermében megtartott újévi 
koncerttel kezdtük. A helyi közönség 
előtt első alkalommal mutatkozott be az 
Obsitos Zenekar élén Roszkos János 

karmester, művészeti vezető. Az alkal-
mat felhasználva Gábor Ilona, a KMO 
Művelődési Ház igazgatója üdvözölte a 
zenekart, a debütáló karmestert, majd 
kedves szavakkal köszönte meg Fejes 
István karmesternek a 10 éven át nyújtott 
kiemelkedő teljesítményét. 

Az új felállással adott hangversenyünk 
és a karmester bemutatkozása is sikeres 
volt. Műsoron operák, keringők, fi lmzenék, 
polkák és természetesen a hagyományok-
nak megfelelően indulók hangzottak el.

Az idei év kiemelt eseménye a 2019. 
május 18-án 11 órakor kezdődő V. Dél-

pesti Fúvószenekari Találkozó lesz. A 
találkozóra a hagyományoknak megfele-
lően, az Obsitos Zenekar mellett három 
vendégzenekart hívtunk meg. A meghí-
vást elfogadta és részt vesz a találkozón 
a Készenléti Rendőrség Zenekara, a 
Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvósze-
nekar és a Péceli Alapfokú Művészeti 
Iskola Zenekara.

Bajtársainkkal 2019. március 30-án 
találkozunk legközelebb Hatvanban, a 
hatvani cs ata 170. évfordulóján.

SEPCSIK T. SAROLTA NY. ŐRNAGY

Együtt a rászorultakért
Rajtunk múlik, hogy a nyugállományú ka-
tonák, és ellátásra jogosult hozzátartozó-
ik részére biztosított segélykeret eljusson 
a rászorultakhoz.

A kezdeti lépés az lehet, hogy az 
egyesületi elnökök felkeresik a megye-
székhelyen működő Katonai Igazgatási 
Központot, illetve Katonai Igazgatási és 
Érdekvédelmi Irodát, és egyeztetik a le-
hetőségeket. Az arra alkalmas szemé-
lyeket felkészítik, ellátják megbízólevéllel 
és előre megtervezett program szerint 
a központok, illetve irodák irányításával 
végrehajtják a látogatásokat. 

Csak velünk, az egyesületek elnöke-
inek, tagjainak közreműködésével ér-
hető el a nehéz életkörülmények között 
élő, segítségre szoruló bajtársaink fel-
térképezése. Ez alatt azt értem, hogy 
a központokkal, irodákkal egyeztetve, 
szép fokozatosan az adott megyében, 
területen élő összes nyugállományút 

és ellátásra jogosult hozzátartozót fel-
keressük – beleértve a szórtan élőket 
is – attól függetlenül, hogy tagja-e az 
egyesületnek,

A régebben nyugállományba kerültek, 
az egyedül élű katonák, özvegyek, be-
tegséggel küzdők, családi tragédiákat 
elszenvedők között sajnos vannak olya-
nok, akik napi megélhetési gondokkal 
küzdenek, nem tudják a gyógyszereiket 
kiváltani vagy a lakásrezsit kifi zetni.

Sokan közülük tartásból, önérzetből, 
vagy mert szégyellik elesettségüket, 
saját maguktól soha nem fognak kérni, 
mert a katona már csak ilyen. Ezért, ha 
mi, a központok, irodák munkatársai, 
egyesületi tagok szisztematikus látoga-
tással nem keressük meg ezeket a sze-
mélyeket és nem javasoljuk őket az MH 
Szociálpolitikai Közalapítványnak segé-
lyezésre, támogatásra, akkor elesnek 
attól a lehetőségtől, hogy könnyebbé 

váljon életük, mi pedig attól a jó érzés-
től, hogy tettünk egy arra rászorulóért.

 Katonatársaink, özvegyeink, azaz 
bajtársaink közül ne hagyjunk senkit 
magára, használjuk ki azt a lehetőséget, 
melyet a Magyar Honvédség az alapítvá-
nyon keresztül, a nehéz helyzetben lévő, 
megélhetési gondokkal küzdő bajtársaink 
megsegítésére, támogatására biztosít!

PINTÉR FERENC NY. EZREDES

Beosz március.indd   15 2019. 02. 28.   16:45:50



16

A sportolás számtalan formáját kínálják 
tagjaik számára a Honvéd Sportegyesü-
letek Országos Szövetségének (Hososz) 
szabadidős szakosztályai. Sokan élnek 
is a lehetőségekkel, azonban nemzetkö-
zi versenyek és országos bajnokságok 
érmeivel az egykori katonák közül csak 
nagyon kevesen büszkélkedhetnek. Kö-
zéjük tartozik a Kiskunfélegyházi Hon-
véd TK két szenior sportolója, Simon 
Géza ny. ezredes és Ónodi László ny. 
alezredes. Országos felmérések szerint a 
magyar nyugdíjasok háromnegyede nem 
sportol rendszeresen. Az 50 év feletti 
megkérdezettek kétharmada pedig nem 
tud róla, hogy lenne olyan – kifejezetten 
az idősebb korosztály számára kialakított 
– sportolási lehetőség a lakóhelye köze-
lében, amelyet igénybe vehetne. Pedig 
sosem késő elkezdeni vagy akár ismét 
hozzáfogni a testedzéshez. Az orvosok 
ugyanis egybehangzóan állítják, hogy 
a rendszeres sportolás ellensúlyozza a 
szervezet képességeinek romlását, csök-
kenti a betegségek kockázatát, segít a 
jobb életminőség elérésében, az önálló 
életvitelhez szükséges fi zikai és szellemi 
teljesítőképesség fenntartásában. Hat-
vanéves kor felett viszont már csak az 
alacsonyabb intenzitású, minimális sérü-
lésveszéllyel járó mozgásformák ajánlot-
tak, például a kerékpározás, a gyaloglás, 
a kocogás és az úszás.

A Kiskunfélegyházi Honvéd TK mellett 
három évvel ezelőtt alakult Kiskun Vízi 
és Szabadidő Sportegyesület egyike a 
Hososz azon tagszervezeteinek, ame-
lyek kimondottan az idősebb korosztály 
számára kínálnak különböző sportolási 

lehetőségeket. Az egyesület vezetője a 
72 esztendős Ónodi László nyugállomá-
nyú alezredes.

– Hetente két alkalommal, hétfőn és 
csütörtökön tartjuk az edzéseinket. Dél-
előttönként az asztaliteniszezők szoktak 
rendezni kis házi bajnokságokat, a téli 
délutánokat az uszodában töltjük, nyáron 
viszont a strandröplabda a sláger. Éven-
te két, akár országosnak is nevezhető 
versenyt szervezünk: nyáron strandröp-
labda-bajnokságot, decemberben pedig 
amatőr asztalitenisz-kupát.  Sporttársaim 
pedig nemcsak az edzéseken aktívak, 
de ezekre a versenyekre is nagyon ko-
molyan készülnek. Mindehhez évente 50 
ezer forint támogatást kap szabadidős 
szakosztályunk Kiskunfélegyháza ön-
kormányzatától, a Hososz pedig sport-
szervezési feladatokra 200 ezer forintot 
biztosított egyesületünk részére. Óriási 
segítséget jelent ez nekünk, hiszen csak 
a pingpongterem bérletére 80 ezer forin-
tot fi zetünk ki évente. Ehhez jön még a 
60 ezer forintos uszodabérlet, az általunk 
szervezett versenyek költségei pedig 
alkalmanként szintén megközelítik a 60 
ezer forintot. S akkor még nem is be-
széltünk a használat közben tönkrement 
sportfelszerelések pótlására fordított 
pénzről. Esetenként ugyan szponzoraink-
tól is kapunk segítséget, de a fentiekből 
egyértelműen kitűnik, hogy a versenyek 
költségeit, az utazást, a szállást, az étke-
zést és a nevezési díjakat mindenkinek 
saját zsebből kell fi zetnie. Tagjaink közt 
egyébként nyugdíjas tűzoltók, pénzügy-
őrök, önkéntes műveleti tartalékosok és 
volt honvédségi polgári alkalmazottak is 

vannak. Egyesületünk két leglelkesebb 
tagja a 84 esztendős Szigeti Ferenc 
nyugállományú alezredes és a 81 éves 
Varga Ferenc nyugállományú százados 
– foglalta össze a sportegyesületük meg-
alakulása óta eltelt három év tapaszta-
latait Ónodi László nyugállományú alez-
redes, egykori testnevelő tiszt, aki ötven 
éve tagja, jelenleg pedig ügyvezetője a 
Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Kö-
rének.

Ónodi László középiskolásként, a 
Kiskunfélegyházi Fáklya úszószakosz-
tályának színeiben sorra nyerte a külön-
böző versenyeket. Kiskunfélegyházán 
úszott az 1960-as években Tóth Ákos 
is, a Testnevelési Egyetem későbbi 
tanszékvezetője, a magyar, a görög és 
a dél-koreai úszóválogatottak egykori 
szövetségi kapitánya. Mesterük a szovjet 
hadifogságból hazatérő, Kiskunfélegyhá-
zán munkát talált Európa- és többszörös 
magyar bajnok úszó, Kuchinka Vilmos 
volt. Aztán Ónodi László mégis sportágat 
váltott. A kiskunfélegyházi Petőfi  Sándor 
Gimnáziumba járt ugyanis, ahol azok-
ban az években a legendás tornaedző, 
a város későbbi díszpolgára, Tulit Péter 
tartotta a testnevelési órákat. A vele 
folytatott hosszas beszélgetések ered-
ményeként pedig a fi atalember ráébredt, 
hogy mégis inkább tornászként folytatná 
sportpályafutását.

A szegedi tanárképző főiskola tör-
ténelem-testnevelés szakán szeretett 
volna tovább tanulni, de – ötös törté-
nelem érettségije és sporteredményei 
ellenére – helyhiány miatt nem vették 
fel. Két év sorkatonai szolgálat után 

Aktív nyugállományúak

Szenior katonasportolók sikerei
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polgári alkalmazottként dolgozott pár 
évig a kiskunfélegyházi laktanyában, 
közben sportszervezői szakon elvégez-
te a Testnevelési Főiskolát. Hivatásos 
állományba vették; hadnagyként – a 
kalocsai harckocsiezred testnevelő tiszti 
beosztása mellett – az ottani Szamuely 
HSE labdarúgócsapatának edzői fel-
adatait is elvállalta. Két és fél év után a 
kiskunfélegyházi 7. hadosztály testneve-
lő főtisztjévé nevezték ki, a hadosztály 
felszámolása után pedig Kaposváron, 
a 2. Katonai Kerület testnevelő főtisztje 
lett. Ezekben az években csapatveze-
tőként részt vett a magyar katonai lab-
darúgó-, lövész- és háromtusa-váloga-
tottak nemzetközi versenyein. A katonai 
kerület megszűnése után a Honvédelmi 

Minisztériumban kínáltak fel neki beosz-
tást, amit viszont nem fogadott el, így 
Kecskemétre, a Bács-Kiskun megyei 
hadkiegészítő parancsnokságra he-
lyezték alosztályvezetőnek. Itt azonnal 
megszervezte a „kiegek” közti kispályás 
focibajnokságot – az egyik egri döntőn 
a későbbi világhírű játékvezető, Puhl 
Sándor fújta a sípot. Nyugállományba 
2001-ben, harminchét év szolgálat után 
vonult. Tiszti pályája során valamennyi 
rendfokozatát soron kívül kapta. Ónodi 
alezredes egyike azoknak a nyugdíja-
soknak, akik több évtizedes kihagyás 
után kezdtek ismét aktívan sportolni.

– Úszóversenyeken négy éve veszek 
részt rendszeresen, évente öt-hat orszá-
gos szintű bajnokságon indulok, vala-
milyen érmet szinte mindegyikről haza-
hozok. Idén nyáron például a tótkomlósi 
nemzetközi szenior úszóversenyen hát-
úszásban harmadik lettem, majd a férfi  
vegyes váltó tagjaként ezüstérmet nyer-
tem. A két hónappal ezelőtt Hódmező-
vásárhelyen rendezett VII. fedett pályás 
nyílt szenior úszó országos bajnokságon 
pedig 100 méter háton a második, 200 

méter mellen a harmadik helyen végez-
tem, s a 4×50 méteres vegyes váltóban 
is sikerült kiharcolnunk a bronzérmet. Az 
életem legnagyobb sportélménye mégis 
a tavalyi évhez kötődik: megúsztam 
a nevezési szintet, így részt vehettem 
a budapesti vizes vb utáni FINA szeni-
or világbajnokságon – hallhattuk Ónodi 
Lászlótól.

Ugyancsak nyugdíjasként tért vissza 
az aktív sportoláshoz a 66 éves Simon 
Géza nyugállományú ezredes is, aki 
fi atalkorában úszott, sakkozott, focizott 
és a magyar díjugrató ifjúsági válogatott 
kerettagjaként a felnőttek mezőnyében 
is sikeres versenyzője volt a kiskunhalasi 
Határőr Dózsa csapatának.

A kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázi-
umban érettségizett, majd a Zalka Máté 
Katonai Műszaki Főiskola légvédelmi 
tüzér szakán tanult tovább. Első tisz-
ti beosztását Lentiben kapta, ahonnan 
Jánoshalmára, pár év múlva pedig Kis-
kunfélegyházára helyezték. Dolgozott a 
Honvéd Vezérkar személyügyi csoport-
főnökségén, a Honvédelmi Minisztérium 
személyügyi osztálya munkatársaként; 
2003-ban vonult nyugállományba, majd 
vezető főtanácsosként, nyolc évig még 
segítette egykori kollégái munkáját.

– Teljesen véletlenül, a lakótelepünk 
parkjában találkoztam a kutyáját sétál-
tató dr. Nagy Sándor nyugállományú 
ezredessel, a Nemzetközi Sakkszövet-
ség versenybírójával. Megragadtam az 
alkalmat és néhány sakk-könyvet kértem 
tőle kölcsön, hogy feleleveníthessem 
ifjúkori tudásomat. Látva az érdeklődé-
semet, később rábeszélt, hogy járjak 
edzésekre is. Ennek köszönhetően játsz-
hattam Budapest amatőr bajnokságán, 
a nyugdíjascsapat tagjaként pedig részt 
vehettem a Magyar Sakkszövetség, vala-
mint a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet 
az éveknek” Országos Szövetsége által 

rendezett országos sakkbajnokságokon 
is – mesélte Simon Géza.

Nyugdíjasként, lakókerülete szerve-
zésében Simon ezredes öt alkalommal 
indult a „Testvérvárosok Olimpiáján”, 
oszlopos tagja és egyik vezetője a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem szenior foci-
csapatának, a Magyar Honvédség Úszó 
Erődjében pedig már ötször úszta át a 
Balatont.

– Az úszást mindig is szerettem, de 
komolyabb versenyen csak 2015 őszén, 
Pécsett indultam először. Magam is meg-
lepődtem az eredményemen, ez ösztön-
zött arra, hogy a korábbiakhoz képest 
rendszeresebben járjak uszodába. Több 
számban is kipróbáltam magamat, mire 
rátaláltam a mell- és a vegyes úszásra – 
két év múlva a korosztályomban mindket-
tőben első helyezést értem el. Kezdetben 
egyedül, a saját edzéstervem alapján 
készültem a versenyekre, majd 2017-ben 
volt kiskunfélegyházi kollégám, Ónodi Laci 
javaslatára csatlakoztam a Kiskun Ví zi és 
Szabadidő Egyesülethez. Remek közös-
ség tagja lettem, az eredményeim is ug-
rásszerűen javultak. A tavaly nyáron Gyu-
lán megrendezett XLVII. országos szenior 
úszóbajnokságon például 100 méter mell-
úszásban és 200 méter vegyesúszásban 
országos bajnok lettem, 200 méter és 50 
méter mellen ezüstérmet nyertem. Az idei 
gyulai országos bajnokságon pedig 200 
és 100 méter mellen végeztem az első 
helyen – sorolta Simon ezredes, aki a 
legnagyobb sportteljesítményének a bu-
dapesti FINA szenior világbajnokságon 
való részvételét tartja, ahol 200, 100 és 50 
méter mellen is sikerült megdöntenie az 
egyéni csúcsát. Barátjával, Ónodi alezre-
dessel a budapesti világbajnokság közép-
mezőnyében végeztek – több évtizedes 
profi  úszómúlttal rendelkező szenior spor-
tolókat utasítva maguk mögé.

HONVEDELEM.HU
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Eredményes évet zártak

Beszámoló és tisztújítás Nyíregyházán

Évzáró-évindító közgyűlést 
tartott Kecskeméten a Repü-
lők és Rendvédelmiek Bajtársi 
Egyesülete. A megjelenteket 
a levezető elnök, Szalókiné 
dr. Kiss Katalin köszöntötte, 
majd Csóka Tamás nyugállo-
mányú ezredes foglalta össze 
a közösség elmúlt évben 
végzett munkáját. A vezető-
ség beszámolójából kiderült: 
mozgalmas, munkában és 
rendezvényekben gazdag 
évet tudhatnak maguk mögött 
a klub tagjai. A munkatervük-
ben megfogalmazottak döntő többségét 
végrehajtották. Az egyesület tagjai közül 
az elmúlt évben heten részesültek hon-
védelmi miniszteri szintű elismerésben. 
Aktívan vettek részt a városi idősügyi 
tanács munkájában, kiváló kapcsolatot 
ápolnak az MH 59. Szentgyörgyi Dezső 
Repülőbázissal, az MH Légijármű Javí-
tóüzemmel, az MH Katonai Igazgatási 
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
kecskeméti irodájának munkatársaival 
és a városban működő társ nyugdíjas 
szervezetekkel. Saját rendezvényeik mel-
lett rendszeresen részt vettek a városi 

ünnepségeken, a Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetsége rendezvényein. 
Hárman aktívan segítik a Kecskeméti 
Nyugdíjas Klubok Megyei Jogú Városi 
Szövetsége munkáját: Eszes László 
nyugállományú százados, Borbásné Ke-
resztes Márta és a városi szervezet elnö-
ki tisztét is ellátó Szalókiné dr. Kiss Ka-
talin. A jövő feladatai közül a szociálisan 
rászorulók támogatása és az együttmű-
ködő társszervekkel tartott kapcsolatok 
erősítése mellett az egyik legfontosabb 
teendőnek a tagtoborzást, a „fi atalítást” 
tekintik.

A vezetőség be-
számolóját követően 
a legjobbak munkáját 
külön is megköszön-
ték. Az egyesület, 
a honvédelem ügye, 
a katonahagyomá-
nyok ápolása, va-
lamint a közösség 
érdekében végzett 
kiemelkedő munká-
juk elismeréseként a 
klub vezetősége ok-
levelet adományozott 
Bartos Gyulánénak, 

Csóka Tamásnénak, Mészárosné Ragó 
Évának és Polyák Istvánnak.

A közgyűlésen az MH Katonai Igazga-
tási és Központi Nyilvántartó Parancs-
nokság kecskeméti irodáját Gáldonyi 
Sándor százados, irodavezető-helyettes, 
a Magyar Veterán Repülők Szövetsé-
ge kecskeméti területi szervezetét Őrs 
Ágoston nyugállományú alezredes, a 
Rendőrségi Nyugdíjasok Bács-Kiskun 
Megyei Egyesületét pedig Gregor György 
nyugállományú rendőr alezredes képvi-
selte.

HONVEDELEM.HU

A Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szer-
vek Nyugdíjas Klubja megtartotta 2018. 
évi beszámoló közgyűlését, melyen részt 
vett Esküdt Lajos ny. ezredes, a Bajtár-
si Egyesületek Országos Szövetsége 
(BEOSZ) elnökhelyettese, Román Deme-
terné, a Nyugdíjasok Országos Szövet-
ségének alelnöke, Szabóné dr. Csiszár 
Gabriella, a Nyíregyháza és Térsége 
Nyugdíjas Szövetsége elnöke, Pappné 
Városi Fatime őrnagy, az MH 6. Kato-
nai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda 
irodavezetője, Rácz Mihály ny. ezredes, 
a BEOSZ Észak-alföldi Régió vezetője, 
Pénzes József ny. ezredes, a Honvéd-
szakszervezet Nyugállományú Tagozat 
Nyíregyházi Alapszervezetének vezetője, 
Tóth Sándor ny. ezredes, a Nyíri Honvéd 
Egyesület elnöke, valamint Kovács La-
josné, a Szabolcsi Honvéd Műszaki Ha-
gyományőrző Egyesület elnökségi tagja.

A közgyűlés meghallgatta, megvitat-

ta és elfogadta a vezetőség beszámo-
lóját a 2018. évi munkáról, a pénzügyi 
beszámolót, a 2019. évi költségvetést, a 
Segítsünk Egymáson Alapítvány és fe-
lügyelőbizottság beszámolóját, a tagdíj 
mértékére és a BEOSZ küldöttgyűlésé-
nek küldötteire tett javaslatot. Mivel a 
vezetőség mandátuma öt év után lejárt, 
az alapszabály módosításának elfoga-

dását követően tisztújításra került sor. 
A közgyűlés megválasztotta elnöknek 
Szluk István ny. őrnagyot, titkárnak Ko-
leszár Józsefnét, gazdasági vezetőnek 
Panyikné Pataky Juliannát. A felügyelőbi-
zottságba elnöknek Bagoly Gizellát, tag-
ként Pataki Etelkát és Takács Károlynét.

A BEOSZ elnökhelyettese, huzamo-
sabb időn át végzett átlagon felüli mun-
kájáért elismerésben részesítette Révész 
Zoltánné klubtitkárt, Gyetkó Miklósné 
alapítványi kuratóriumi elnököt, Pénzes 
József ny. ezredes, vezetőségi tagot és 
Szluk István elnököt. A Nyíri Honvéd 
Egyesület elnöke, Koleszár Józsefné dal-
körvezető részére az általa írt legújabb 
zenei témájú könyvét adományozta.

A rendezvény estebéddel, baráti be-
szélgetéssel és alkalmi kiállítás megte-
kintésével folytatódott.

SZLUK ISTVÁN NY. ŐRNAGY

FOTÓ: BARA ERZSÉBET
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A BEOSZ kazincbarcikai (VLBE) tag-
egyesülete megtartotta éves közgyűlé-
sét. A beszámolóban elhangzott, hogy 
a szervezet az általános célkitűzésein 
túl, a közművelődés eszközeivel, kiállítá-
sok, előadások, emlékező ünnepségek 
szervezésével régiós szinten ad keretet 
a honvédelem ügye társadalmi támo-
gatásának. Az egyesület rendszeresen 
képviselteti magát városi rendezvényen, 
koszorúzásokon, hősök napi megemléke-
zéseken, hagyományőrző bemutatókon 
és falunapokon. Nemzetközi kapcsola-
tokat ápol a szlovákiai Kecső községgel, 
a Gömöri Kézműves Társulással és a 
lengyelországi Limanova katonai hagyo-
mányőrzőivel.

A borsodi térségben élenjárói a katonai 
hagyományok ápolásának, példaértékű 
a hadisírgondozói tevékenységük. Ka-
zincbarcika Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatával közösen, „málenkij robotos” 
megemlékezéseket és zarándokutakat 
szerveznek.

Mottójuk: „Az utókor kötelessége az 
emlékezés”. Ennek jegyében támogatói, 
aktív részvevői voltak a várhosszúréti 
új katonai emlékmű létrehozásának és 
felavatásának, dolgoznak a perkupai mű-
emlék templom helyreállításán és a 4. 
Perkupai Opera Fesztivál sikerén. Prog-
ramjaikkal színesítik a Kazincbarcikai 
Kolorfesztivál eseményeit.

A közgyűlés és a Mezey István Mű-
vészeti Központ kiállítóterme lehetősé-
get adott arra is, hogy a Vajányi Lajos 
Bajtársi Egyesület alkotó közössége 
bemutassa tagjai mandaláit, festménye-
it, grafi káit, origamijait és kézimunkáit. 
A bemutató iránti érdeklődést mutatja, 
hogy Hídvégardó község polgármeste-
re azonnal lehetőséget biztosított a te-
lepülés kastélyában egy újabb és még 
nagyobb kiállításnak, egyben felkérte az 
egyesületet, hogy mindez május 25-én, 
a helyi hősök napi ünnepség egyik kiegé-
szítő rendezvénye legyen.

Örömmel teszünk eleget ennek a ké-
résnek, ott leszünk a hősök napján, hi-
szen a határ menti település vendégei 
között több szlovák polgármester is 
értesülhet a BEOSZ tagegyesületeinek 
munkájáról, tevékenységéről és célkitű-
zéseiről.

VARGA GÉZA, 
EGYESÜLETI TAG

Mandalás közgyűlés 
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A jó hírnév kötelez
Vácott is megtartották az év értékelő köz-
gyűlést, a helyi Művelődési Központ szín-
háztermében.  A nagy érdeklődésre való 
tekintettel szükség is volt a férőhelyekre, 
mivel a létszám jócskán meghaladta a 
100 főt. Mindez bizonyítja, hogy az Esze 
Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesület 
fontos szerepet játszik a város életében, 
hiszen a váci laktanya megszűnése elle-
nére a jelenlegi 241 fő tagságból 81-en 
vannak, akiknek saját kötődésük volt a 
honvédséghez, a többiek a város lakos-
ságából verbuválódott civilek.

   Miután az elnök úr – Szegedi János 
ny. alezredes – megnyitotta a rendez-
vényt és sor került az ilyenkor szokásos 
napirendi pontok ismertetésére, valós 
képet kaphattunk az egyesület életéről, 
programjairól és gondjairól is. Akárcsak 
Rétságon, itt is pezsgő kulturális élet fo-
lyik, noha a tagság átlagéletkora 73 év. 
Jó volt látni és hallani, ahogy a jelenlévők 
egy-egy humoros megjegyzésre nagyo-
kat derültek, hiszen nem szigorúan vett 
„állománygyűlésen” voltunk, itt a napi-
rend megengedte a jókedvet is.

   A váciak is szeretnek játszani, szá-
mos ulti- és sakkversenyt rendeznek 
évente. A 2018. évi lövészversenyen 

pedig a 4 fős csapat az előkelő 2. he-
lyezést érte el, őket csak a hivatásosok 
előzték meg! (Noha aktív katona ko-
rukban ők is mindannyian azok voltak). 
Híres a Dalárda is, akik megannyi fellé-
pésen szórakoztatták a közönséget, s a 
kórusfesztiválokon vállvetve küzdenek 
és aratják a babérokat a BEOSZ Balassi-
kórusával együtt. Ne feledkezzünk meg 
a tánckarról sem, hiszen az ott lévők 
szerint – többek között – a karácsonyi 
gyertyás táncuk nagyon szép és megha-
tó volt.

 A programok itt is bővelkedtek utazá-
sokban és városlátogatásokban: Szol-
nokra, Szentendrére, a nógrádi várba, 
de még a Krakkó–Bécs–Pozsony útra is 
eljutottak, ahonnan felejthetetlen élmé-
nyekkel és az összetartozás kellemes 
érzésével érkeztek haza.

   A 2019-es év jeles évfordulója vitat-
hatatlanul az egyesület 40 éves ünnepi 
taggyűlése lesz, amely bőséges felada-
tot ad az elnökségnek és minden lelkes 
tagnak, aki részt tud vállalni a szer-
vezésben és lebonyolításban. Emellett 
még terveznek látogatást Hajdúszobosz-
lóra, Egerbe, Debrecenbe, Leányfalura 
és Gyopárosfürdőre is, így élménydús 

programokból nem lesz hiány! (Ter-
mészetesen nagy segítséget jelent a 
BEOSZ mint ernyőszervezet várható 
éves anyagi támogatása, amely nélkü-
lözhetetlen a színvonalas rendezvények 
megtartásához.) Mindezek után kedves 
feladatnak tettek eleget Szegedi János 
ny. alezredes, elnök és Bátonyi Pál ny. 
ezredes, elnökhelyettes, mert a tagság 
nevében is alkalom nyílt köszönteni 80 
éves születésnapján Rapcsák László 
ny. ezredes urat. Ez alkalommal az MH 
KIKNYP részéről Nagy Géza százados 
úr nyújtotta át a honvédelmi miniszter 
és a Honvéd V ezérkar főnöke elismerő 
oklevelét az ünnepeltnek, valamint ezt 
követően néhány mondatban tájékoztatta 
az egybegyűlteket a budapesti 1.sz. Ér-
dekvédelmi Iroda tevékenységéről és a 
nyugállományúakat érintő segítségnyúj-
tás területeiről.  A zárszó előtt az elnök úr 
megkérte az előzetesen bekonferált 12 új 
jelentkezőt, hogy mutatkozzanak be né-
hány mondattal a tagságnak. Fontos ese-
mény ez, hiszen minden egyesület küzd 
a taglétszám emeléséért, s az új tagok 
bizonyítják továbbra is a váci egyesület 
sikeres tevékenységét és jó hírnevét.

NAGYNÉ CSIZMÁS ERZSÉBET NY. ŐRNAGY

Januárban a rétsági Hunyadi János 
Nyugállományúak Klubja is megtartotta 
évnyitó közgyűlését, amelynek most is 
a város Művelődési Háza adott otthont. 
A klub elnöke, Hangyási Jenőné – miu-
tán köszöntötte a jelenlévőket és a meg-
hívott vendégeket, Mezőfi  Zoltánt, Rét-
ság polgármester helyettesét és Nagy 
Károlyt, a BEOSZ Közép-Magyarországi 

Régió vezetőjét – megkezdte beszámo-
lóját.

Örömmel hallottuk, hogy a klub igen 
sok értékes programot kínál évente 
a tagságnak. Figyelembe véve a 
tagság átlagéletkorát, igyekeznek olyan 
színhelyeket meglátogatni, amelyeken 
a részvétel az esetleg nehezebben 
mozgóknak is kivitelezhető. Ilyen volt 

pl. a gyulai és cserkeszőlői gyógyfürdő 
látogatása, amely minden alkalommal 
nagy sikerrel zárul.

Sokszor utaznak városlátogatásra is 
(pl. Kecskemét, Gödöllő), ahol megnézik 
a helyi nevezetességeket, és a fővá-
ros múzeumainak is lelkes látogatói. 
A klubtagság minden évben megünnep-
li az állami és társadalmi ünnepeket, s 
gyakran vesznek részt koszorúzásokon 
is. Nem feledkeznek meg a régi tagtár-
sakról, törődnek a segítségre szoruló 
idősekkel és kedves fi gyelmességként, 
évente saját készítésű savanyúsággal, 
lekvárral, befőttel kedveskednek a gyer-
mekotthonok lakóinak.

   Mindezekből kitűnik, hogy a rétsági 
egyesület jól szervezett, egymásért is 
tenni akaró emberek közössége. Nem 
kevés munkája van ebben Hangyásiné  
Ágikának, aki hosszú évek óta töretlen 

Közgyűlés és maszkabál Rétságon

gyakran vesznek részt koszorúzásokon 
is. Nem feledkeznek meg a régi tagtár-
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idősekkel és kedves fi gyelmességként, 
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A SZOHOTENY Nőtagozat 2005 februárjában alakult meg 19 
fővel, vezetésére Strojánné Gömöri Évát kérték fel, aki azóta 
is szívvel-lélekkel vezetője a „hölgykoszorúnak”. A tagság 
jelenlegi létszáma 26 fő; ebből 20 fő vett részt a beszámoló 
taggyűlésen. Meghívottként jelen volt Horváthné Halász Klára 
őrnagy asszony, az MH Katonai Igazgatási és Nyilvántartó 
Parancsnokság 1. sz. Toborzó és Érdekvédelmi Központ ér-
dekvédelmi részlegvezetője; Kőszegi Ferenc úr, a BEOSZ ÉMO 
régió vezetője; a Kablay Egyesületet a – a nőtagozatban is 
tagként számon tartott – Titkosné Sziklai Teréz elnökségi tag 
képviselte.

 Az előző év tevékenységéről szóló beszámolót Strojánné 
Gömöri Éva ismertette. A gazdag programból néhány: asztro-
lógus tartott előadást; állandó előadónk 1848 asszonyairól és 
Bajor Gizi életéről mesélt; megünnepeltük a költészet napját; 
farsangkor, húsvétkor batyus bált szerveztünk; volt kézműves 
foglalkozás; előadás a régi korok táplálkozási kultúrájáról „Az 
szép Kárpát-medenczének dús asztalinál” címmel; beszél-
gettünk „ökoságokról”, kóstoltunk gyógyteákat, hallgattunk 
egészségmegőrző előadásokat és kirándultunk is. Néztünk mú-
zeumokat, ellátogattunk gyógyfürdőbe. Betegeket látogattunk, 
segítettük egymást.

Gazdálkodásunk stabil. A tagdíjakból és pályázati pénzből 
gazdálkodunk.

Az előző év értékelését a hölgykoszorú egyöntetűen elfogad-

ta, majd szintén ellenszavazat nélkül hagyták jóvá a 2019-es év 
munkatervét, amely szintén színes programokat ígér. A hozzá-
szólások során a vendégek tájékoztatást adtak az aktuális vál-
tozásokról, és dicsérettel szóltak a nőtagozat tevékenységéről. 

A program hivatalos része után versekkel köszöntöttük az 
aktuálisan névnapjukat és születésnapjukat ünneplőket, majd 
megkóstoltuk a fi nomabbnál fi nomabb tortákat, süteményeket, 
és pezsgővel koccintottunk az ünnepeltek egészségére. Sze-
retjük ezeket a tartalmas kétheti összejöveteleket és egyéb 
rendezvényeket. A többi napon pedig ott vagyunk a háttérben 
a férj, a gyerekek, az unokák mögött,  és tesszük mindennapi 
dolgainkat.

FOTÓK: HORVÁTHNÉ HALÁSZ KLÁRA                                           
       MÁRKI ÉVA

      SZELKE TIBORNÉ

Beszámoló a Nőtagozatnál

lelkesedéssel és csodával határos 
munkabírással vezeti az egyesületet. 
A számos értékes és élményekben 
gazdag program alapján a munkáját 
valóban kimagaslóra lehet értékelni.

Miután a rendezvény hivatalos része 
véget ért, kezdetét vette a tagság által 
összeállított műsor: verssel, énekszóval 
és tánccal, ki-ki a maga tehetsége szerint 
vett részt a vigalomban. Minden évben 
várakozással tekintenek a gyönyörű 
népviseletbe öltözött asszonykórusra, 
amelynek tagjai még táncolnak is és már 
jó néhány fesztiválon szórakoztatták a 
„nagyérdeműt”, s mindig sikert arattak.

Az ízletes pörkölt-vacsora és a fi nom 
házi sütemények után kezdődhetett az 

est fénypontja: a maszkabál, amely min-
dig nagy derültséget okoz  és fergeteges 
hangulatot teremt. Végül, akinek kedve 
tartotta, az éjfélig rophatta a táncot, 

amelyhez a helyi zenekar szolgáltatta 
fáradhatatlanul a talpalávalót.

NAGYNÉ CSIZMÁS ERZSÉBET NY. ŐRNAGY                                           
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Élményekkel teli esztendő
A 2018-as év, számos eseménye mél-
tán volt nagy hatással a szabadszállási 
Honvéd Nyugdíjas Klub (továbbiakban: 
Egyesület, vagy Klub) közösségére. 
Közel négy esztendeje folyik tudatos és 
hangsúlyos hadtörténeti, haditechnikai 
visszaemlékezés-sorozatunk. Az előző 
évekbeli, a magyar harckocsi-, katonai 
gép- és kerekes harcjárműgyártás tör-
ténetét feldolgozó programjainkat köve-
tően, a 2018-as esztendőben szakmai 
tevékenységünk fő vonulatát a „Hadtör-
téneti évfordulóinkra emlékezünk…” ren-
dezvénysorozat alkotta, amely magába 
foglalta a Magyar Honvédség megalaku-
lása 170. és a Nagy Háború, avagy az 
I. világháború befejezése 100. évforduló-
jához kapcsolódó szakmai összejövete-
leinket, valamint sport- és túraszakágunk 
eseményeit.

Kis megállókkal megszakított időuta-
zásunkra a nagy évfordulók késztettek 
bennünket, ahol a megállókat az egyes 
rendezvényi alkalmak jelentették. Szá-
mos eseményre emlékeztünk, és ezen 
találkozókhoz kapcsolódóan négy, a tör-
ténéseket, az oda vezető folyamatokat, 
a következményeket, és a személyes, 
valamint helyi kötődésünket, érintettsé-
günket feldolgozó kiállítást rendeztünk.

Januárban, a doni áttörés emléknap-
ján, a II. világháború áldozatainak emlék-
művénél és a közösségi házbéli kiállítás 
megtekintésekor a 75 esztendővel koráb-

bi véráldozatra emlékeztünk. Személyes 
érintettségünket annak a 117 fronton és 
hadifogságban elhunyt katonának az em-
léke hordozza, akiknek a neve a műre 
felvésetett.

Májusban a magyar honvédelem napja 
és a magyar hősök emléknapja adta a 
tagok, érdeklődők és meghívottak szá-
mára az apropót a közös megjelenésre, 
a Magyar Honvédség megalakulása 170. 
évfordulója alkalmából a honvédség 
megszületése körülményeinek és a 170 
esztendő történetének fontosabb szaka-
szai, eseményei felelevenítésére. A ren-
dezvény fő előadója, dr. Gáspár Tibor ny. 
mk. vezérőrnagy, a közel egy és három-
negyed évszázados történet egy sajátos 
szegmensével, a katonai logisztika fej-
lődésével ismertette meg hallgatóságát. 

Az előadást követően egy, 
a Magyar Honvédség 170 
esztendejét, benne a két em-
léknap történetét is bemutató 
kiállítást nyitottunk meg, majd 
az emlékező nap eseményei 
az I., majd a II. világháborús 
emlékműveknél – koszorú-
zással – zárultak.

A júliusi XIV. Szabadszál-
lás Helyőrség Honvéd Talál-
kozón a hatvan esztendővel 
ezelőtt, 1958. szeptember 
1-jével megalakult Magyar 
Néphadsereg 145. harckocsi-
ezredre és a húsz éve, 1998. 
augusztus 31-ével meg-
szűnt Magyar Honvédség 
Gépjárműtechnikai Honvéd 
Szakközépiskolára emlékez-
tünk. Jeles eseménye volt az 
alkalomnak, hogy Szabad-
szállás Város Önkormányza-

ta az utolsóként felszámolt alakulat, az 
Alföldi Kiképző Központ csapatzászlójá-
nak másolatát adományozta az egyesület 
és egyben a Hunyadi Mátyás Helyőrségi 
Gyűjtemény részére. Ehhez kapcsoló-
dóan készült el majd helyeztek el egy, a 
csapatzászló általános és Szabadszállás 
helyőrség alakulatai csapatzászlóinak a 
történetét bemutató tablót is.

Szeptemberben tartotta önálló szüle-
tésnapi rendezvényét az egykori harcko-
csizó alakulat, melyre igen sok egykori 
katona, nem kevés sorállományú is(!), 
és családtagjaik érkeztek, volt, aki több 
évtizeddel a tényleges szolgálata után. 
Szeptember végén nemcsak Petőfi  sza-
vaira („Még nyílnak a völgyben a kerti 
virágok, …”) emlékeztünk, hanem a Nagy 
Háború befejezésének 100. évfordulójára 
is. Dr. Ravasz István alezredes, a HM 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadtör-
ténésze tartott előadást, melyben felvá-
zolta az I. világháború előzményeinek, 
lefolyásának, befejezésének és lezárásá-
nak (fegyverszünet, békekötés) esemé-
nyeit, kiemelve a magyar vonatkozáso-
kat. Hangsúlyosan kerültek bemutatásra 
a keleti hadszíntér eseményei, benne a 
Przemyśl erőd, valamint az olasz front 
harcai. Nem maradt el a Nagy Háborút, 
az odavezető folyamatokat, a szövetségi 
rendszerek kialakulását, a harccselekmé-
nyeket, a fegyverszüneteket és békekö-
téseket bemutató kiállítás sem.

Októberben, a nemzeti gyásznap elő 
napján – az aradi vértanúk emléknapja 
alkalmából – az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharcot követő megtorlás 
áldozataira, az aradi vértanúkra és áldo-
zattársaikra emlékeztünk. 

A Petőfi  Sándor Általános Iskola előt-
ti parkban lévő emlékköveknél idéztük 
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vissza nemzeti nagyjaink emlékét, majd 
Babucs Zoltán hadtörténész tartott elő-
adást.

Ezt az egész évet átfogó rendezvény-
sort zárta novemberben a Hadtörténeti 
Múzeumban tett látogatásunk, a Vár-
negyed megismerése, tárlatvezetéssel 
a „Magyarország a Nagy Háborúban, 
1914–1918” című kiállítás megtekintése, 
és további bemutatók önálló bejárása.

E színes, sokoldalú eseménysorhoz 
kapcsolódtak a klub sport- és túraszak-
osztályának programjai, hiszen azok vagy 
a fenti események másnapján történtek, 
vagy megnyitásuk része volt egy-egy 
rövid megemlékezés, illetve túráink kezdő, 
vagy záró ellenőrző pontja volt az önkor-
mányzat és az egyesület által fenntartott 
Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény. 
Közel tíz éve, a tagság egészségének 
megőrzése, az egészséges életmódra ne-
velés érdekében jött létre a klub keretein 
belül a szenior labdarúgókör, majd bővült 
a túraszakággal. A kispályás labdarúgó-
csapat a harmincéves múltra visszatekin-
tő baráti kör, a Barátok FC közösségére 
épül és folyamatosan megújul, fi atalos 
lendületet hoz a klub életébe. Tagjai heti 
rendszerességgel edzéseket tartanak és 
részt vesznek a túraegyesület munkájá-
ban is. Az elmúlt évben immár kilencedik 
alkalommal rendezte egyesületünk a Sza-
badszállás Városi Napok Honvéd kispá-
lyás labdarúgó tornát, amely most egyben 
jubileumi esemény is volt. 

Strázsa Túraszakágunk az előző évek-
hez hasonló nagy gondossággal és lel-
kesedéssel szervezte és rendezte meg 
a 2018. évi túrarendezvényeket, melyek 
kissé sajátosra sikeredtek, lévén a négy-
ből hármat szinte vizes túraként kellett 
megélniük a résztvevőknek. Így „csak” 
465 fő vágott neki és teljesítette a válasz-
tott távot. 

Nemcsak szervezünk túrákat, de 
természetesen tagjaink járják az orszá-
got, több helyre visszajáró vendégként 
érkezve vesznek részt a mások által 
szervezett kihívásokon. 2018-ban 10 
társ-teljesítménytúrát és egy sziklamá-
szási lehetőséget látogattunk meg, de 
egy kilencfős csapatunk Szerbiában is 
túrázott a Mihajlo Kampos emléktúrán 
(itt sem először).

Az már csak apró többlet, hogy a fen-
tebb sorolt események közben a helyi 
Kolbásztöltő Fesztiválon a „Kolbász-ki-
rályok” csapatunk aranydiplomás lett, 
hogy ellátogattunk Székesfehérvárra 
a honvédségi Ikarus, Budapestre – a 
GAMMA Zrt.-hez – a KOMONDOR 
jármű gyártóhelyére, hogy a Helyőrségi 
Gyűjteménnyel rendszeres résztvevői 
vagyunk a múzeumok éjszakája prog-
ramnak, hogy egyebeket már ne is so-
roljunk.

Mint a legtöbb egyesület, így a Hon-
véd Nyugdíjas Klub működésének le-
hetőségeit és eredményességét is a 
rendelkezésre álló források nagysága 
határozza meg. Ehhez szükség volt a 
pályázati források felkutatására, mi-
nőségi pályázatok kidolgozására, az 

elnyert források szabályos felhasználá-
sára és az elszámolások precíz végre-
hajtására. Az előző évek tapasztalatait 
is felhasználva eredményes pályázato-
kat/kérelmeket nyújtottunk be a Nemzeti 
Együttműködési Alaphoz, a Honvédelmi 
Minisztériumhoz, az MH Katonai Igaz-
gatási és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnoksághoz, Szabadszállás Város 
Polgármesteri Hivatalához, a Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetségéhez.

Az egyesületi tevékenység eredmé-
nyességét jelzi, hogy rendezvényeinkkel 
a tagságon kívül a lakosság egyre na-
gyobb részét érjük el (az elmúlt években 
szervezett túráinkon több mint 3000-en 
vettek részt, de szakmai programjaink-
nak, megemlékezéseinknek is több száz 
látogatója volt). Egyre többen ismerik 
meg és fogadják be az egyesület te-
vékenységét, melynek eredményeként 
érezhetően nőtt a személyi jövedelem-
adó 1%-a felajánlása révén befolyt tá-
mogatásunk is.

Köszönet mindenkinek, aki bármilyen 
formában támogatta e vázolt rendez-
vénysorozatot, és köszönet azoknak is, 
akik eljöttek meghallgatni az előadókat, 
megtekinteni a kiállításokat és részt vet-
tek a megemlékezéseken akár szerep-
lőként, akár emlékezőként, vagy részt 
vettek túra- és sportrendezvényeinken 
szervezőként, rendezőként vagy sport-
társként.

Sikereinkhez sok szervezőmunkára, jó 
kivitelezésre, számos – az egyesület, az 
önkormányzat, vállalkozók és támogatók 
közötti – összefogásra, nem kevés pá-
lyázat megírására, az elbírálásnál éles 
szemű ítészekre volt és van szükség, 
akik észrevették és velünk együtt bele-
látták lehetőségeinket a rendezvények-
be. A 2018-as esztendőben mindezek 
megadattak egyesületünk számára. Kö-
szönjük!

BUZA VINCE ÉS HORVÁTH BALÁZS ISTVÁN 
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Egy ünnepi évforduló
A Nyíri Honvéd Egyesület 2018 októbe-
rében ünnepi közgyűlésen emlékezett 
két évtizedes múltjára. Tevékenységünk 
ismert a BEOSZ, a HOSOSZ tagszerve-
zetei előtt. Munkánkról 2018-ban is több 
alkalommal beszámoltunk a Bajtársi Hír-
levél hasábjain. Ünnepi kiadványunk – A 
közösség szolgálatában – hűen mutat-
ja be az egyesület elmúlt két évtizedét. 
Azonban vannak olyan tények, amelyek 
az ünnepi eseményen történtek, vagy az 
elmúlt esztendő említésre méltó cseleke-
detei között sorolhatók fel. 

Ünnepi közgyűlésünket megtisztelte 
jelenlétével Seszták Oszkár úr, a megyei 
közgyűlés elnöke. Tevékenységünket 
méltató szavai további erőfeszítésekre 
ösztönöznek. Munkánk elismeréséül 
egy emléklap kíséretében adta át a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 
emlékplakettjét. Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város alpolgármestere, dr. Urlich 
Attila, elismerő szavait közösségeknek 
és személyeknek egyaránt adományoz-
ható Bencs László-emléklap nyomatéko-
sította. Egyesületünk 100 fős tagságát 
levélben köszöntötte: Korom Ferenc altá-
bornagy, a Magyar Honvédség parancs-
noka, dr. Papp Ferenc, a Honvédelmi 
Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokat 
Koordináló Főosztály vezetője, Hazuga 
Károly ny. altábornagy, a BEOSZ elnöke, 
akik az évforduló alkalmából emlékla-
pokon fejezték ki elismerésüket. Szűcs 
Imre ezredes a MH Katonai Igazgatási 
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
emlékplakettjét, Rácz Mihály ny. ezredes 

a BEOSZ-elnökség emlékpajzsát ado-
mányozta szervezetünknek. A HOSOSZ 
elnöke, Farkas László úr személyes je-
lenlétével tisztelte meg sportolóközössé-
günket s adta át a szövetség elismeréseit 
a közösségnek s vezetőinek.

A 10 éves évfordulón Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város által elismerésül 
adott emlékzászlóra szalagot kötöttek: 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-
mányhivatal, Nagykálló város, Gávaven-
csellő nagyközség, Nyírbogdány község 
önkormányzatai. A bajtársi egyesületeink 
közül: a Miskolci Hagyományőrző Baj-
társi Egyesület, Nyírbátori Határőr Igaz-
gatóság Nyugdíjasai Egyesület, Vajányi 
Lajos Bajtársi Egyesület. Külső szervek 
részéről hét fő egyesületi tag és vezető 

részesült elismerésben. Az egyesület 4 
alapító és 11 fő rendes tagot részesített 
ajándéktárgy elismerésben

Megható jelenetei voltak az ünnepség-
nek a régió bajtársi egyesületi vezetőinek 
meleg hangú, elismerő köszöntései.

Sok idő nem volt ücsörögni a fenti 
babérokon, mert néhány nap múlva az 
egykori megyeszékhelyen, Nagykállóban, 
emléktábla-állítással és konferencia meg-
tartásával fejeztük be a 170. évfordulós 
projektünket a HM támogatásával. 

Büszkék vagyunk az egyesület által 
2018-ban megjelentetett két kiadvá-
nyunkra s az elnök által írt Katonazene 
Nyíregyházán c. műre, amely a Zrínyi 
K iadó gondozásában jelent meg.

TÓTH SÁNDOR NY. EZREDES

Kultúra- és zenetörténeti, hadtörténeti 
irodalmunkban ma még kevés a kato-
nazenekarok életét, mindennapi zenei 
hatását bemutató történeti kiadvány. 
A hadművészet nagy eseményeit, a 
hősiesség mindenkori történeteit feltá-
ró művek mellett szükség van olyan 
kiadványokra is, amelyek a hadsereget 
mint kultúraközvetítő, kultúrateremtő in-
tézményt is bemutatják. Ilyen szerepet 
töltöttek és töltenek be a katonazeneka-
rok, amelyek ott voltak a csatatereken 

s hatást gyakoroltak egy-egy helyőrség 
mindennapi életére is.

Tóth Sándor ny. ezredes, helytörténész 
2018-ban a Zrínyi Kiadó gondozásában 
megjelent könyve azt igyekszik bemutat-
ni, hogy egy katonazenekarnak – amely 
szervezetileg a hadsereghez, a fenntartó 
gyalogezred tisztikarához kötődött, de 
minden más szállal kapcsolódott a város 
polgáraihoz, vezetőihez, akik a magu-
kénak érezték, a sajátjuknak tekintették 
ezt a kulturális intézményt, s hoztak érte 

Katonazene Nyíregyházán
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A híradó közösség és a Puskás Ti-
vadar Híradó Bajtársi Egyesület 
éves programjában a múlt évben is 
szerepeltek közös kirándulásaink, 
amelyeknek egyik főszervezője a 
fáradhatatlan kirándulásszerve-
ző dr. Horváth László Ferenc (Laci 
bácsi) volt. Közművelődési felada-
taink középpontjában a pihenéssel 
egybekötött hagyományőrzés áll, 
a kirándulásainkat is összekapcsoltuk 
a történelmi színhelyek látogatásai-
val. Ezekbe a kirándulásokra bevon-
tuk a vidéki bajtársainkat, valamint a 
híradó tagozattal együttműködő egye-
sületeket, klubokat is. 

A tavasz beköszöntével márci-
usban elsőként meglátogattuk a 
Vendéglátóipari és Kereskedelmi 
Múzeumot és a budapesti Zeneaka-
démiát. Április hónapban a Budavári 
labirintusba szerveztünk látogatást, 
és beneveztünk a székesfehérvá-
ri híradók által szervezett Barátság 
pisztoly-lőversenyre, ahol dobogós 
helyezést értünk el. Május hónap sem 
telt el esemény nélkül, meghívást 
kaptunk a Váci Esze Tamás Honvéd 
Nyugdíjas Egyesület részéről a váci 
majálisra. A Duna-parton felállított 
színpadon szórakoztató kultúrműsor 
és élő zenekar gondoskodott a szó-
rakoztatásunkról. Így lehetőségünk 
volt megtáncoltatni a velünk érkező 
összes hölgyet. A tavaszi felmele-
gedést megvárva, májusban kirán-
dulást szerveztünk Miskolcra, ahol 
megismerkedtünk a felújított diós-
győri várral és megtekintettük a város 
nevezetességeit. Júniusban még a 
nyári szünet előtt a tagozat csapata 
benevezett a Hadihajós tagozat által 
szervezett vetélkedőre nem dicsek-
vésképpen említem meg, hogy a 

híradók elhozták az első helyezést. 
Minden évben ma már hagyomány 
számunkra a júniusi balatonkenesei 
üdülőlátogatás egy kis fürdőzéssel 
egybekötve. De a nyári szünet előtti 
legnagyobb élményt adó kirándu-
lásunk Szlovákiában, Ógyallához 
köthető (Hurbanovo). Vonattal utaz-
tunk Komáromon keresztül, az uta-
zás is kalandos volt, mert a komá-
romi hídon gyalog kellett átmenni 
a komárnói vasútállomásra, ami az 
idős korosztály számára másfél óra 
séta, viszont nekünk csak egy óránk 
volt a csatlakozáshoz. A korábbi ta-
pasztalatunk (érsekújvári) alapján 
megvolt a kapcsolatunk a komárnói 
taxiközponttal és kértünk 6 kocsit a 
komáromi állomáshoz, amelyek 4-4 
főt, kocsinként ezer forintért 10 perc 
alatt átfuvaroztak. Ott volt időnk még 
arra is, hogy aki hozott fényképet, az 
kiválthatta a szlovák nyugdíjas vasúti 
igazolványát, ami díjmentes utazásra 
jogosította fel. Így kényelmesen utaz-
hattunk tovább Ógyallára, ahol előre 
megszervezett egész napos program 
várt ránk (20 euróért, idegenvezetés, 
belépők és az ebéd). A helyi ide-
genvezető várt ránk, aki elkalauzolt 
bennünket a Heineken sörgyárba. 
A gyár idegenvezetője bemutatta a 
gyár történetét és a sörgyártás tech-
nológiáját egészen a palackozásig. 
A bemutató befejező fázisa a kóstoló 
volt, 16 féle sörből lehetett inni kor-
látlan mennyiségben. A nagy hőség 
ellenére mindenki tudta, hogy mi a 
határ, senki sem lépte túl. Kicsit ki-
fáradva elsétáltunk a közeli Steiner-
kastély éttermébe, ahol bőséges 
háromfogásos ebédet kaptunk. Késő 
délután visszautaztunk a helyi vas-
útállomásra és fordított sorrendben 

vissza Budapestre. A nyári hóna-
pokban a közös programok szer-
vezésében a családi nyaralások és 
a nagyszülői kötelezettségek miatt 
két hónapos szünetet iktattunk be. 
Erre az időre a program nélkül ma-
radt tagjainknak a nyári kánikulában 
gyógyfürdő-látogatásokat szervez-
tünk (Leányfalu, Albertirsa, Tóalmás, 
Balatonfüred és a budapesti Paskál 
gyógyfürdő, aminek olyan sikere volt, 
hogy idén meg kell ismételni.  

Az ősz beköszöntével, még a vén-
asszonyok nyarát kihasználva szep-
tember 11-én egynapos kirándulást 
szerveztünk a mátraházi Honvéd 
Üdülőbe, ahol ebéd előtt még egy 
kis gyalogtúrán is részt vettünk.  Még 
az őszi programunkban szerepelt a 
solymári kirándulás várlátogatással, 
aminek a sikeréhez a kedvező októ-
beri időjárás és a tiszta ózondús le-
vegő is hozzájárult. Novemberben a 
hideg esős időben, az éves tervünk-
ben múzeumlátogatások szerepeltek: 
Varga Imre szobrász- és festőművész 
óbudai kiállítása és a Petőfi  Sándor 
Irodalmi Múzeum. Mindkét múzeum 
látogatása nagy élményt nyújtott a 
részt vevő tagjaink számára.  

A 2018-évi közművelődési progra-
munk sikeresnek mondható, a sza-
badidő hasznos és kulturált eltöltése, 
az együttműködő szervezetekkel 
közös megvalósítása, „a nyugállomá-
nyúak nagycsaládja” összetartozásá-
nak és a bensőséges családi hangu-
latnak a kialakulását eredményezte. 
Ha ezek a kollektívákat összeková-
csoló rendezvények elmaradnának, 
hiányérzetünk lenne, mert ezek 
nélkül nem lenne teljes a klub és az 
egyesületi életünk. Ezeket a sikeres 
programokat a 2019 évi tervünkben is 
folytatni kívánjuk, több hasonló belföl-
di és külföldi kirándulás és kulturális 
rendezvények látogatásával. Közö-
sen az összes együttműködő klubbal, 
egyesülettel. 

   SOÓS TAMÁS NY. ALEZREDES  
 ELNÖK

erkölcsi és anyagi áldozatot egyaránt – 
milyen kultúrateremtő és - közvetítő sze-
repe lehetett.

E nagy érték, a katonazene bemutatá-
sában és fenntartásában fontos szerepet 
töltött be a helyi sajtó, amely ha kellett, 

mozgósított vagy korholt, ha szükség volt 
rá, jelezte a bajt s kereste a megoldáso-
kat. Nagy érdeme volt, hogy sokirányú 
közéleti munkája közben dokumentált, így 
tárulhat fel előttünk egy katonazenekar, 
a Magyar Királyi Honvédség II. Rákóczi 

Ferenc 12. honvéd gyalogezred sokszínű 
munkája. Tóth Sándor nyugállományú ez-
redes ezekre támaszkodva állította össze 
művét, amely minden zeneszerető számá-
ra érdekes olvasmány lehet.

TÓTH SÁNDOR NY. EZREDES

Közművelődés az együttműködő 
egyesületekkel 
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Születésnapi jókívánságok
Emléklappal köszöntötték kilencvenedik 
születésnapja alkalmából Bella Lajos 
nyugállományú alezredest. A honvédelmi 
miniszter és a vezérkari főnök által aláírt 
emléklapot Gáldonyi Sándor százados és 
Parádi Gyöngyi főtörzsőrmester, az MH 
Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság Bács-Kiskun megyei iro-
dájának munkatársai adták át az ünne-
peltnek.

Lajos bácsi Léván, nagyon szegény 
körülmények között nőtt fel. A második 
világháborút követően végrehajtott lakos-
ságcsere keretében családját 1947-ben 
Csehszlovákiából Magyarországra, a 
Bács-Kiskun megyei sváb faluba, Ha-
jósra deportálták. Két év múlva, 21 éves 
korában megkapta a behívóparancsot, a 
katonai pályafutását huszár honvédként, 
a komáromi huszárezrednél kezdte. Az 
első lovára a mai napig emlékszik: Dicsé-
rő 111 volt a neve. A bevonulása után 
fél évvel többedmagával egy teherautón 
Budapestre szállították. Az Üllői úton, a 
Kossuth Tüzér Tiszti Iskola udvarán tudta 
meg, hogy katonatiszt lesz. Egy évig ta-

nult fegyver- és lőszerismeretet, 
1950 szeptemberében pedig alhad-
nagyként a tapolcai 38. lövészezred 
fegyverzeti főnökének nevezték ki.

A forradalomban játszott „tisztá-
zatlan szerepvállalása” miatt aztán 
büntetésből 1957-ben, beosztott 
fegyverzeti tisztként Rétságra, a 
31. harckocsiezredhez helyezték – 
négy év múlva már az alakulat fegy-
verzeti főnöke volt. Az Egyesített 
Tiszti Iskola elvégzése után a 24. 
harckocsiezred akkori parancsnoka, 
Gulyás András őrnagy invitálására 
elfogadta a kalocsai alakulat fegyverzeti 
főnöki beosztását. 1970-ben soron kívül 
alezredessé léptették elő, hét év múlva 
pedig kinevezték a gyöngyösi 4. gépe-
sített lövészhadosztály fegyverzeti főnö-
kének. Ebből a beosztásból vonult 36 év 
katonai szolgálat után nyugállományba. 
Lajos bácsi visszaköltözött Kalocsára, 
majd állandó orvosi felügyeletet kívánó, 
megromlott egészségi állapota miatt úgy 
döntött, hogy beköltözik a helyi nyugdí-
jasok otthonába. Mivel a belépési díjat 

önerőből nem tudta volna előteremteni, a 
Magyar Honvédség anyagi támogatását 
kérte. Az elvégzett környezettanulmány, 
valamin Durgó Tamás őrnagy, az MH 
Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság Bács-Kiskun megyei iro-
davezetőjének támogatásával Bella Lajos 
nyugállományú alezredes október 8-án 
beköltözhetett a Barka Szociális Segítő 
Alapítvány Szociális Szolgáltatási Központ 
egyik garzonjába. Jó egészséget és hosz-
szú életet kívánunk!

GÁLDONYI SÁNDOR SZÁZADOS

Kása István nyugállományú ezredest, mindenki Pista bácsiját 
köszöntötték a gyöngyösi HOSZ nyugállományú tagozatának 
tagjai 90. születésnapja alkalmából. Eljöttek a volt kollégák és 
a HOSZ nyugállományú tagozat képviseletében Sörös István 
ny. ezredes, a BEOSZ képviseletében Erdős László ny. ezre-
des, aki nemcsak a Szövetség elnökének, Hazuga Károly ny. 
altábornagynak köszöntő oklevelét hozta, hanem a közösen, a 
4. gl. hadosztály törzsében eltöltött idő emlékeit is. Pista bácsi 
1929. február 9-én született a romániai Szilágyság Ipp nevű 
kis falujában, ahol bár román elemi iskolába járt, de a magyar 
tagozatra, így mindkét nyelvet jól beszélte. A II. világháborút kö-
vetően, 1946-ban mint középiskolás átszökött Magyarországra, 
de még annak nyarán visszatért, hogy folytassa tanulmányait. 
Alig telt el egy év, az óhaza vonzotta az akkor már 18 éves 
sihedert, aki a gimnázium utolsó évében ismét visszaszökött 

Magyarországra, mely új hazát adott neki. Egy gazdálkodónál 
vállalt munkát, majd Kecskeméten a református gimnázium-
ba jelentkezett, ahol különbözeti vizsgát téve leérettségizett. 
Ezt követően kapva kapott az alkalmon a Néphadseregbe 
való toborzást követően, hogy pályáját katonaként folytassa. 
A tiszti iskolán, hadtáp szakon pénzügyi végzettséget szerzett. 
Számos helyőrségben szolgált, Miskolctól, Zalaegerszegen, 
Lentin, Gyöngyösön, Kalocsán és Ercsin át került vissza utol-
só szolgálati helyére, Gyöngyösre, 1968-ban. Mivel a Zrínyi 
Akadémián hadtáp szakon végzett, Gyöngyösön az utolsó 
beosztása a 4. gl. hadosztály parancsnok hadtáphelyettese 
volt. Feleségével, Katalinnal, még első gyöngyösi tartózkodása 
alatt ismerkedett meg, 59 éve élnek harmonikus házasságban, 
melyből egy leánygyermek, Melinda született, aki két unoká-
val ajándékozta meg a mindig jókedvű, életvidám nagyapát. 
A hadosztálynál mind szakmailag, mind emberileg nagy elisme-
rés övezte. Szolgálati idejét 3 évvel túlteljesítve, a hadosztály 
1986-os nemzetközi gyakorlatán való részvételével, annak 
felszámolását követően, a ceglédi 3. hadtest kötelékéből vonult 
nyugállományba 1987-ben. Nyugállományba vonulása óta aktív 
tagja a klubnak, lehetőségei szerint minden rendezvényen 
ott van, örömmel hallgatják történeteit, idézik szállóigévé vált 
mondatait. Munkásságát elismerve a tagság a klub tiszteletbeli 
elnökévé választotta. Születésnapján a város polgármestere 
is köszöntötte, melyről a városi tv is megemlékezett. A városi 
Honvéd Kaszinóban tartott ünnepségen felolvasták a honvé-
delmi miniszter és az MH parancsnoka e napra küldött közös 
levelét. Boldog 90. születésnapot, ezredes úr, Pista bácsi! 

ERDŐS LÁSZLÓ NY. EZDS.

A 90 éves hadtápos
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Születésnap megduplázva

Kilencvenedik születésnapján köszöntötték az MH Kato-
nai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokág (MH 
KIKNYP) kaposvári érdekvédelmi részlegének munkatársai 
a napokban Fehér Géza honvédségi nyugdíjast a Somogy 
megyei Sántoson. Az ünnepelt feleségével együtt fogadta 
a jókívánságokat. Géza bácsi a Haditechnikai Intézetnél 
letöltött sorkatonai szolgálatát követően, 1953–1989 között, 
nyugdíjba vonulásáig a taszári laktanya elhelyezési szol-
gálatánál dolgozott. A szellemi frissességét mai napig őrző 
ünnepelt aktívan érdeklődik a világ történései iránt, nyugal-
mát és bölcsességét pedig hitének köszönheti. Gondolatait 
fi atalkorától kezdve versekbe formálta, melyek kötetekbe 
rendezve, „Emlékek” cím alatt meg is jelentek. Különleges 
orgánumának köszönhetően 1953-tól a ’90-es évek középéig 
kántori szolgálatot látott el, de vőfélyként is megállta a helyét 
az esküvőkön, nyugdíjasként pedig a dél-dunántúli versmon-
dó versenyek győztese is.

MH KIKNYP

A kilencvenedik születésnap

Aránylag jó erőben, egészségben, a 
volt parancsnokai, katonai munkatár-
sai körében ünnepeltük meg Kovács 
József nyugállományú alezredes 80. 
születésnapját Nyíregyházán, a Chloé 
étteremben.  Szolgálati elfoglaltság miatt 
nem tudott részt venni az ünnepségen 
dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter, 
akit Zsiros Miklós ezredes képviselt és 
adta át a miniszter aranyozott 48-as 
ágyúmakettjét, valamint az emléklapot. 
Korom Ferenc altábornagy, a Magyar 
Honvédség parancsnoka is szolgálati 
elfoglaltság miatt volt távol, akit Huszár 
János altábornagy képviselt. Altábornagy 
úr egy márkás karórával köszönte meg, 
hogy Kovács József alezredes tizenhét 
éve kitartó munkával vezeti a Szabolcsi 
Honvéd Műszaki Hagyományőrző Bajtár-
si Egyesületet, melynek elnöke is. Szücs 
Imre ezredes névre szóló bronzvázát és 
oklevelet adott át az ünnepeltnek. Az ün-
nepségről dr. Végh Ferenc ny. vezérez-
redes sem hiányozhatott, aki egykor utol-
só parancsnoka volt Cegléden Kovács 
alezredesnek.  Ő egy szép festménnyel 
kedveskedett. A BEOSZ-elnököt Esküdt 
Lajos ny. ezredes, a BEOSZ elnökhe-
lyettese képviselte, aki átadta a BEOSZ 
ajándékát.

Az ünnepségen ott volt az egyesület 
mindhárom tiszteletbeli tagja is: dr. Végh 

Ferenc nyugállományú vezérezredes, 
Bodnár Gáspár a Felső-Tisza-vidéki Víz-
ügyi Igazgató, a honvédelmi miniszter ki-
tüntetettje és Petró Attila, a Nyír–Márvány 
Kft. tulajdonosa, szintén a honvédelmi mi-
niszter kitüntetettje. Az ünnepelt nem fe-
ledkezett meg a volt munkatársakról sem. 
Meghívta Zsiros Miklós ezredest, Virágh 
Lajos ny. ezredest, Borbély Attila, Vakhal 
Sándor ny. alezredeseket is.   

Az ünnepséget másnap folytattuk, 
mivel Kovács József ny. alezredes meg-
hívta az Észak-Alföldi régióhoz tartozó 
egyesületi vezetőket és természetesen 

az Egyesület minden tagját egy ízletes 
ebédre és az azt követő mulatságra. 
Mindkét napon tárogató hangja fogadta a 
vendégeket.  A sok-sok jókívánságot és 
egyéni ajándékokat egy közös egyesületi 
ajándék követte, ugyanis egy névre szóló 
díszkarddal ismerte el a tagság Kovács 
alezredes 17 éves elnökségi munkáját. 
A meghatódottság után az ünnepelt ka-
tonásan csak ennyit mondott „Köszönöm 
nektek, a Hazámat szolgálom”.  Az ün-
nepség zenével, tánccal, baráti beszélge-
téssel késő délután után ért véget.

KOVÁCS LAJOSNÉ
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FELHÍVÁS AZ 1% FELAJÁNLÁSÁRA 
   
TISZTELT BAJTÁRSAK!
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, idén is szeretnénk, ha bajtársi egyesületeink, tagszervezeteink részesülhetnének 
a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból. Tisztelettel kérünk Benneteket, hogy a környezetetekben élők körében 
népszerűsítsétek az itt közreadott egyesületek adatait, hogy megkönnyítsük a felajánlások menetét. A mindig szűkös anyagi 
lehetőségekkel gazdálkodó szervezeteink számára nagy segítséget jelenthetnek az 1%-os felajánlások, hogy még tartalma-
sabb, színesebb programokkal szolgálhassák bajtársainkat. Köszönjük! 

kód neve       székhelye   Adószám

 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége   Budapest   19021959-1-42  
 "Bajtársainkért" Alapítvány     Budapest   18054891-1-42

  
100 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ   Budapest    
103 Zrínyi Miklós Bajtársi Egyesület    Budapest   19656252-1-42 
104 Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület   Budapest   18168145-1-42 
105 Balassi Bálint Bajtársi Egyesület    Budapest   19661287-1-41 
107 Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesület   Vác    18699959-1-13 
109 Dózsa György Honvéd Nyugdíjas Egyesület   Cegléd    18686940-1-13 
110 Platthy József Bajtársi Egyesület    Táborfalva   18689675-1-13 
111 Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub    Szentendre   18707355-1-13 
113 Hunyadi János Nyugállományúak Klubja   Rétság    18635566-1-12 
114 Békefenntartók Bajtársi Egyesülete    Budapest   18193941-1-41 
115 Honvéd Sporthorgász Egyesület    Budafok    19624033-1-42 
117 Bem József Bajtársi Egyesület    Budapest   18196470-1-42 
119 Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület    Érd    18704479-1-13 
120 KMO Obsitos Fúvószenekari Egyesület    Budapest   18265606-1-43 
121 WAT Magiszterek Védegylete    Budapest   18121733-1-42 

200 DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ     Kalocsa    
201 Petőfi  Sándor Bajtársi Egyesület    Kiskunfélegyháza   18355903-1-03 
202 Béri Balogh Ádám Honvéd Klub    Csongrád   18470219-1-06 
203 II. Rákóczi Ferenc Bajtársi Klub     Szentes    18297870-1-06 
205 Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubja Békéscsaba   18375877-1-04 
206 Fegyveres Testületek Nyugállományúak Klubja  Orosháza   18384796-1-04 
208 Szegedi Bajtársi Klub Közhasznú Szervezet    Szeged    18467482-1-06 
210 Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesület   Kiskunhalas   19042295-1-03 
212 Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület   Jánoshalma   18359639-1-03 
214 Honvéd és Rendvédelmi Szervek Bajtársi Egyesülete  Kalocsa    19042312-1-03 
215 Kalocsai Honvéd Kulturális Egyesület (KLKHK)  Kalocsa    18358061-2-03 
216 Kiskőrös Helyőrség Nyugállományúak Klubja   Kiskőrös    19042099-1-03 
217 Honvéd Nyugdíjas Klub     Szabadszállás   18368747-1-03 
218 Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete  Kecskemét   19042271-1-03 

300 ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ     Nyíregyháza    
301 Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Klubja Nyíregyháza   18808982-1-15 
302 Bocskai István Bajtársi Egyesület    Debrecen   19121303-1-09 
303 Honvédelmi és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Klubja Mezőkövesd   19065911-1-05 
304 Helyőrségi Hagyományőrző Egyesület    Miskolc    19072869-1-05 
305 Nyíri Honvéd Egyesület     Nyíregyháza   18801387-1-15 
306 Szabolcsi Honvéd Műszaki Hagyományőrző 
 Bajtársi Egyesület     Nyíregyháza   18809794-1-15 
308 Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesülete Nyírbátor   18815256-1-15 
309 Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület    Kazincbarcika   19334347-1-05 

400 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ   Szolnok    
402 Gyöngyös Helyőrségi Nyugállományúak Klubja  Gyöngyös   19132262-1-10 
404 Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület   Gyöngyös    18574887-1-10  

   405 Lenkey-s Bajtársi Egyesület    Eger     18584965-1-10 
406 Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület    Karcag     18838491-1-16 
407 Mezőtúri Bajtársi Egyesület    Túrkeve     18827714-1-16 
409 Kablay Lajos Repülő Bajtársi Egyesület   Szolnok     18831470-1-16 
410 Gáspár András Bajtársi Egyesület    Hatvan     19142481-1-10 
413 Nyugállományúak Egyesülete     Jobbágyi    18640979-1-12 
414 Rendvédelmi Nyugdíjasok Bajtársi Egyesülete  Salgótarján    19160205-1-12 
415 Somoskőy István Honvéd Egyesület   Salgótarján    18636402-1-12 
416 Magyar Repülők Bajtársi Egyesülete   Szolnok     18831566-1-16
418 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjas Rendőrök Egyesület Szolnok     18829060-1-16

TAGSZERVEZETEK ADÓSZÁMAI
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Moszkvai látogatás
Alexander Kanshin úr, a Tartalékos 
és Nyugállományú Tisztek Nemzetkö-
zi Tanácsadó Bizottsága (IAC) és a 
„MEGAPIR” Egyesületi Tanács elnöke 
meghívására Hazuga Károly nyugállo-
mányú altábornagy úrral, a BEOSZ elnö-
kével Moszkvában jártunk. A meghívás 
a „MEGAPIR”, a Fegyveres Erők Nem-
zeti Szövetsége megalakulásának 25. 
évfordulója alkalmából rendezett dísz-
ünnepségre szólt. A MEGAPIR fő tevé-
kenysége a fegyveres erők tartalékos és 
nyugállományú tagjainak összefogása, 
tapasztalataik átadása, a védelmi minisz-
térium döntéseinek segítése, a család-
jaik életkörülményeinek javítása. Céljai 
elérése érdekében az állami támogatás 
mellett üzleti tevékenységet is folytat. 

A külföldi meghívottakat Kanshin 
úr fogadta a szervezet moszkvai szék-
házában. A bolgár, kazah, fehérorosz, 
ukrán, szerb, jordán, francia és magyar 
vendégeket tájékoztatta az IAC és a 
MEGAPIR eddig elért eredményeiről és 

a közeljövő projektjéről. A fasizmus felett 
aratott győzelem 75. évfordulója tisztele-
tére fel kívánják építeni a fegyveres erők 
főtemplomát és a hozzá tartozó múzeum 
és oktatási központ, valamint emlékpark 
komplexumot. Ehhez az anyagi feltételek 
biztosítva lesznek, s létrehozták a „Fel-
támadás Jótékonysági Alapot”, a befolyt 
összegek kezelésére és az átláthatóság 
biztosítására.

Anatoly Kumakhov úr, az IAC főtitkára 
arról tájékoztatott bennünket, hogy egy 
nemzetközi fotópályázatot hirdetnek 
meg majd a közeljövőben. Majd a tájé-
koztatók után Kanshin úr feltűzte vendé-
geire a 25 éves MEGAPIR emlékérmet. 
A meghívottak ünnepélyesen gratuláltak 
a MEGAPIR vezetőjének az évforduló al-
kalmából, és átadták a szervezeteik aján-
dékait és érmeit. A délelőtti program az 
Oroszországi Fegyveres Erők Központi 
Múzeumának megtekintésével ért véget. 

Az évforduló tiszteletére rendezett ün-
nepséget az Orosz Hadsereg Központi 

Házában tartották meg. Az ünnepségen 
részt vettek az elnöki adminisztráció, a 
kormány az Állami Duma, a védelmi mi-
nisztérium, a veteránszervezetek, a pro-
minens irodalom és művészet, valamint 
az IAC külföldi meghívottjai és a külföldi 
üzleti köröket képviselő szervezetek, to-
vábbá a sajtó képviselői. 

Az estet megnyitó beszédében Alexan-
der Kanshin úr, az Egyesület Tanácsá-
nak elnöke melegen üdvözölte az orosz 
és külföldi vendégeket. Hangsúlyozta, 
hogy a MEGAPIR negyed évszázadnyi 
tevékenysége, amit a jólét és biztonság 
érdekében folytatott, egyesítette az or-
szág hasonló gondolkodású embereit és 
megmutatta, hogy a tartalékos és nyug-
állományú tisztek továbbra is az állam 
megbízható pillérei.

Az est résztvevői lelkesen üdvözölték 
az Oroszországi BM Pop- szimfonikus ze-
nekarának előadását, a „Quadra” ének-
együttes és más előadók fellépését.    

UDVARDY ENDRE NY. ALEZREDES

500 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ    Várpalota    
502 Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület    Székesfehérvár   18502923-1-07 
503 Honvéd Bajtársi Klub Tata     Tata    18608012-1-11 
504 Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd    Sárbogárd   18501269-1-07 
506 Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület  Tapolca    18936283-1-19 
507 "Gábor Áron" Nyugállományúak Klubja   Várpalota   18937325-1-19 
509 Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület  Kisbér    18616693-1-11 
510 Klapka György Honvéd Horgász és Környezetvédő  Egyesület Szomód    18605600-1-11 
511 "Meggyeserdő" Honvéd Nyugdíjas Klub   Devecser   19381071-1-19 
515 Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesülete  Veszprém    19382027-1- 19 
516 Veterán Repülők és Ejtőernyősök Fejér megyei Egyesülete Székesfehérvár   18493629-1-07 

600 NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ    Szombathely    
601 Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület    Szombathely   19242983-1-18
604 Zalaegerszegi Honvédklub     Zalaegerszeg   18956920-1-20 
605 Határőr Nyugdíjasok Soproni Egyesülete   Sopron    18534922-1-08 
606 Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományú Klubja  Győr    18970836-1-08 
609 Szombathelyi Határőr Nyugdíjasok Egyesülete  Szombathely   18887127-1-18 
610 Kőszegi Nyugállományúak Egyesülete   Kőszeg    18895502-1-18 
612 Kismegyeri Napóleon Hagyományőrző Egyesület  Kismegyer   18985476-1-08 
613 Gyenesdiási Polgárőr Egyesület    Gyenesdiás   19282831-1-20 
615 Csepreg Közbiztonságáért Polgárőr és Bajtársi Egyesület Csepreg    18017056-1-18 
700 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ      
701 Noszlopy Gáspár Honvédny. Klubja    Kaposvár   18777152-1-14
 Noszlopy Összefogás Alapítvány    Kaposvár   19192565-1-14 

702 "Zrínyi Miklós" Honvéd Nyugdíjas Klub Szekszárd  Szekszárd   18854684-1-17
703 Honvéd Nyugdíjas Klub Pécs    Pécs    18321531-1-02 
704 Bajtársi Egyesület Nagyatád     Nagyatád   18766671-1-14 
706 Marcali Bajtársi Egyesület     Marcali     19196284-1-14 
708 Magyar Veterán Repülők Szövetsége 
 Somogy Megyei Egyesülete    Taszár     18765553-1-14 
800 MEBSZ       Budapest    18182147-1-43  

    900 MVRSZ       Budapest    19017080-1-42  
  1000 HOHE       Budapest   19638737-1-42
  1100 HZSE       Budapest   19805236-1-42

kód neve       székhelye   Adószám
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A ceglédi Dózsa György Honvéd Nyugdíjas Egyesületben 
már több mint egy éve kezdődött el az „ÉLETUTAK” című 
sorozat, melyben a legidősebb – 85-90 éves – tagjaink életé-
vel, katonai szolgálatuk fontosabb állomásaival, élményeivel, 
kudarcaival és embert próbáló nehézségeivel ismerkedik 
a már bőven nyugdíjas korú, de egy generációval fi atalabb 
hallgatóság. A januári klubnapon Koroknay Csaba ny. alez-
redes kérdezte Petró András ny. századost. Bandi bácsi egy 
hónap múlva lép a 90. életévébe. 35 év katonai szolgálattal 
a háta mögött volt mit mesélnie. Különös érdeklődés kísérte 
a beszélgetést, hiszen Bandi bácsi gyermekévei még a há-
ború előtti és alatti időszakra estek, és a katonai szolgálata 
1950-ben kezdődött, amikor tényleg nem volt egyszerű a 
katonaélet. Megtudhattuk, hogy Bandi bácsi a magánéletben 
is későn találta meg a békét és a nyugalmat, azt  kívántuk 
neki, hogy ez még hosszú ideig tartson.

KOROKNAY CSABA NY. ALEZREDES

Ceglédi „Életutak”

A miskolci Helyőrségi Hagyományőrző 
Egyesület a légvédelmi tüzérekről em-
lékezett meg az elmúlt év végén. Az 
egyesületi tagokon kívül meghívást 
kaptak az eseményre azok a főtisztek, 
tisztek, altisztek is, akik az egykori 2. 
Honi Légvédelmi Hadosztály és annak 
alárendeltségébe tartozó egységeknél, 
alegységeknél szolgáltak. Czél Ferencné 
egyesületi elnök megnyitóját követően, 
a megemlékezést Zvolenszki István ny. 
alezredes tartotta.

Bevezetőjében méltatta a tüzérek 
védőszentjének, Szent Borbálának az 
életét és megemlékezett a harang- és 
ágyúöntőkről, akik az első tüzérek voltak. 
Előadásában kitért a tüzérség, azon belül 
is a légvédelmi tüzérség magyarországi 
megalakulására, fejlődésére, az ágyús 
korszaktól a légvédelmi rakétákig. Nagy 
súlyt fektetett a miskolci 2. Honi Légvé-
delmi Hadosztály, és az alárendeltségé-
be tartozó, a Petőfi-laktanyába települt 
Honi Légvédelmi Tüzérezredre is (MN 
4105).

Színesítette az előadást Szurasenkó 
Dániel zenész, békenagykövet, közremű-
ködésével és vezényletével elhangzott a 
tüzérekről szóló egykori népszerű katonai 
dalok.

Ezt követően a Miskolc Helyőrség Pa-
rancsnokságát képviselő Müller Sándor 
százados pohárköszöntőjében méltatta 
a tüzéreket és az egyesület nagyszerű 

működését. Ezután a meghívott nyug-
díjas tisztek baráti beszélgetés során 
ismerkedtek egymással. Az elnök fel-
kérte ugyanis a meghívottakat a bemu-
tatkozásra, ki, mikor, milyen egységnél 
teljesített szolgálatot, amit az egyesületi 
tagok feszült figyelemmel hallgattak. 
A jelenlévők örömmel emlékeztek vissza 
egykori katonai emlékeikre, élményeikre. 
A meghívottak ígéretet tettek, hogy az 
egyesületnél szervezett katonai rendez-

vényekre máskor is szívesen, örömmel 
jönnek el. Elnökünk is biztosította őket 
arról, hogy az ilyen jellegű rendezvénye-
inkre nagy szeretettel várjuk őket.

A megemlékezés telt házzal, jó han-
gulatban, humorral és katonai sztorikkal, 
korabeli katonadalokkal tarkítva zajlott. 
A jelenlévők gyakori tapssal nyilvánították 
ki tetszésüket.   

FRANK JÁNOS NY. ALEZREDES

Emlékeztek a tüzérek
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Gáspár András honvéd tábornokra, az 
1849. évi hatvani csata magyar parancs-
nokára emlékeztek a szülővárosában, 
Kecskeméten. A tábornok születésének 
214. évfordulója alkalmából rendezett 
megemlékezésen az életútjához kap-
csolódó települések és szervezetek 
képviselői voltak jelen. (Gáspár András 
Kecskeméten született, Hatvannál érte el 
legnagyobb katonasikerét, és a szabad-
ságharc bukása után Bihar községben 
telepedett le és hunyt el.)

Kecskemét városát prof. dr. Sztachó-
Pekáry István önkormányzati képviselő, 
a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke és 
Leviczky Cirill, a KSZC főigazgatója, ön-
kormányzati képviselő, valamint a KSZC 
Gáspár András Szakgimnázium és Szak-
középiskola tanárai és diákjai, élükön 
Gubán Gyula igazgatóval képviselték. 
Hatvanból dr. Lestyán Balázs alpolgár-
mester és a Gáspár András Bajtársi 
Egyesület csaknem 50 fős küldöttsége 
érkezett, Bihar községet pedig Szatmári 
Gergely Elemér református lelkész, Csor-
ba Mihály, a Gáspár András Általános 
Iskola igazgatója és a Gáspár András 

Egyesület tagjai, Csernák Béla elnök ve-
zetésével reprezentálták.

A megemlékezések előtt a Hatvanból 
és Biharból érkezők egy nem hivata-
los programot is beiktattak. Látogatást 
tettek az MH 59. Szentgyörgyi Dezső 
Légibázison, ahol ízelítőt kaptak a bázis 
életéből és megtekintettek jó néhány 
repülőeszközt is. A kívülálló látogatók 
számára nagy élményt jelentett az addig 
csak a levegőben (vagy ott sem) látott 
gépek közvetlen közelről való megtekin-
tése.

A bázison elfogyasztott ebédet követő-
en a vendégek a KSZC Gáspár András 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolá-
ja Hunyadi téri épületéhez vonultak. Az 
iskola Gáspár András-emlékfala előtt 
Gubán Gyula igazgató köszöntötte a 
vendégeket. Beszédében kiemelte, hogy 
a tábornok személye még ma is képes 
három települést és több szervezetet 
összekötni. A köszöntő után az iskola 
diákjai rövid műsorral emlékeztek meg 
Gáspár András életútjáról.

A megemlékezés koszorúzásokkal zá-
rult, melynek korhű történelmi hátterét a 

Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr 
Egyesületet tagjai, valamint a Gáspár 
András Bajtársi Egyesület zászlóőrei 
biztosították. Az utóbbiak részvételének 
külön érdekessége volt, hogy először 
viselték rendezvényen a HM-pályázat ke-
retében elkészült új egyenruhájukat.

Az iskolai megemlékezés után a részt-
vevők átvonultak a tábornok egykori szü-
lőhelyénél elhelyezett emléktáblához. Itt 
p rof. dr. Sztachó-Pekáry István emléke-
zett meg a város neves szülöttéről, majd 
a résztvevők itt is elhelyezték a tisztelet 
és megemlékezés koszorúit.

KŐSZEGI FERENC

FOTÓK: BURDA GABRIELLA

Gáspár András emlékezete
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Hejce neve összeforrt a tragédiával, s 
valószínűleg örökké a szlovák–magyar 
közös gyász szimbóluma marad – mondta 
Benkő Tibor honvédelmi miniszter, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei településen 
tartott megemlékezésen. A miniszter a 
szlovák katonai repülőgép 13 évvel ez-
előtti tragédiájának évfordulóján elmondta: 
a Hejce fölé magasodó Borsó-hegy néma 
emlékhelyként vigyázza és őrzi a repülő-
gépen utazó hős szlovák katonák utolsó 
gondolatainak titkait, amelyeket már senki 
nem ismerhet meg. A miniszter kiemelte a 
tragédiát követő mentésben részt vevők 
szerepét, és hangsúlyozta, hogy hála illeti 
azokat a katonákat, rendőröket, mentősö-
ket, katasztrófavédelmi szakembereket, 
erdészeket és helyi civileket, akik ember-
feletti erővel küzdöttek abban bízva, hogy 
még tudnak segíteni a bajba jutottakon. A 
tragédia egy örökké összetartó, az áldo-
zatok emlékét kegyelettel őrző és ápoló 
közösséget kovácsolt a segítőkből – tette 
hozzá.

Peter Gajdos, a Szlovák Köztársaság 
védelmi minisztere azt mondta, hogy a 
tragédia évfordulóján tisztelettel és kegye-
lettel adóznak azon harminckilenc férfi  és 
három nő emléke előtt, akik odavesztek 
tizenhárom évvel ezelőtt. Az emberek 
halálára nem lehet felkészülni, s még ne-
hezebb megbirkózni a veszteséggel, ha 
a sorscsapás váratlanul következik be. A 
hozzátartozók fájdalma sosem múlik el, 
hiszen lehetetlen elfelejteni azokat, akiket 
szerettek – fűzte hozzá. A miniszter kö-
szönetet mondott Hejce lakosainak azért 
a gondoskodásért, amivel a faluban álló 
emlékművet megilletik, s azért az össze-
tartásért is, amiben a polgároktól, de külö-
nösképpen a Magyar Honvédség tagjaitól 
részesültek.

A rendezvényen többek között jelen 
volt Korom Ferenc altábornagy, a Ma-
gyar Honvédség parancsnoka és Daniel 
Zmekó, a szlovák h adsereg vezérkari fő-
nöke is.                                HONVEDELEM.HU

FOTÓ: DÉVÉNYI VERONIKA

A közös gyász szimbóluma
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