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Ötszázan csatáztak
Kiskőrös Helyőrség Nyugállományúak Klubja éves tervének megfelelően az 1948–49-es szabadságharc 170. évfordulójára 
tervezett emléktúra keretében megkezdte a tavaszi hadjárat helyszíneinek meglátogatását.

2019. április 4-én a lelkes kiscsapat buszra szállt, hogy megnézze a tápióbicskei csata helyszínét. Menet közben megáll-
tunk a tápiószentmártoni Kincsem parkban, hogy az Attila-dombon feltöltődjünk.

Tápióbicskén megnéztük a hagyományőrzők felvonulását,  majd a csata helyszínére vonultunk. A csatajelenet megkez-
déséig a huszárok és az osztrák dragonyosok díszszemléjében gyönyörködtünk a több ezres tömeggel együtt, majd sor 
került 500 fő hagyományőrző részvételével a hídi csatára. A túra Budapesten fejeződött be.
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Immár 20 éve annak, hogy 1999. 
március 12-én Csehországgal és 

Lengyelországgal együtt a NATO 
teljes jogú tagjai lettünk. Tagságunk 
ettől a naptól kezdve katonáink, 
hadseregeink, egymáshoz való új 
viszonyát, állapotát fejezi ki. A szö-
vetséges haderők az összefogás, az 
együttműködés és közös cselekvés 
eszméjét hirdetik. A közös érdekek 
és értékek mentén szerveződő nem-
zetközi összetartozásnak részesei, 
a világ legnagyobb, és legerősebb, 
a most fennállásának 70. évfordulóját 
köszöntő katonai szövetségnek tagjai 
lettünk.

20 év történelmi távlatokat tekintve 
nem sok idő, bár azóta egy új kato-
nai generáció nőtt fel, a tagság elő-
készítésében segítők pedig nyugál-
lományba vonultak. Mégis elevenen 
élnek bennünk a csatlakozás előz-
ményei és eseményei, a tagságunk 
kezdetétől máig elért eredményeink. 
A szemünk előtt történtek azok a 
változások, melyek eredményeként 
a Magyar Honvédség fokozatosan 
integrálódott a NATO katonai szer-
vezetébe. Részt vállal annak fontos 
misszióiban, miközben személyi 
állománya megújul, szervezete és 
fegyverzete is változásokon megy 
át, igazodik az új kihívásokhoz és a 
hadviselés szabályaihoz. Katonáink 
becsülettel helytállnak és igyekez-
nek hírnevet szerezni hazánknak, 
erősítik a szövetséget és közös biz-
tonságunkat.

Katonáink jelen voltak Irakban, ott 
vannak Afganisztánban, a Balkánon 
és a világ más forrongó pontjain is 
őrzik a békét. Jelenleg felkészülnek 
a kollektív védelemből adódó felada-
tokra. A jövőben eleget kell tenni az 
ország védelmi szükségletének, a 
biztonságnak, a NATO-követelmé-
nyeknek megfelelő és kompatibilis 
haderőfejlesztésnek, modernizálás-
nak.

Ez évben ünnepeljük a szövet-
ség fennállásának 70. évfordulóját. 
A legrégebbi és legmegbízhatóbb, 
megújulásra képes katonai szövet-
ség tagjai vagyunk. Ezt a törekvését 
leginkább az Okos Védelem (Smart 
Defence) koncepciója igazolja. 2014 
után a Kapcsolt Erők Kezdeménye-
zés (Connected Forces Initiative) 
égisze alatt honvédségünk tovább 
korszerűsödik, hatékonysága nö-
vekszik, és megbízható őre marad a 
biztonságunknak. Olyan haderőkből 
fog állni, beleértve a magyar haderőt 
is, melyek a fegyveres küzdelem 
minden fajtájára felkészültek, ezáltal 
képesek bármilyen kihívás elhárítá-
sára és bármilyen feladat ellátására.

Engem mindig örömmel tölt el ez 
a korszakváltó, sorsfordító időszak, 
amikor a hadsereg teljes állománya 
ritkán tapasztalt kitörő lelkesedés-
sel és illúzióktól sem mentesen 
készült a NATO-tagságra. Azt re-
méltük, hogy a tagsággal minden 
egy-kettőre megváltozik. Magunk 
mögött hagyhatjuk megszaporodott 
gondjainkat és egy új családban, 
ahhoz teljes mértékben felzárkózva, 
egy modern haderőben folytathatjuk 
katonai szolgálatunkat. A kilencve-
nes években még mindenféle irány-
ban sok lelkes katonában éltek a 
fokozatosan lerombolt illúziók.

Most, 20 év után újabb remény 
csillant fel. A terv megvalósulásá-
val az  MH méltó helyére kerülne a 
társadalomban és a Szövetségben 
egyaránt. Az évforduló kapcsán illes-
se köszönet mindazokat, akik tevé-
kenységükkel hozzájárultak a haza 
fegyveres szolgálatához.
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„SIKERES, EREDMÉNYES ÉVET ZÁRTUNK” 
Küldöttgyűlés ’19

A Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetsége – a jogszabályi előírások-

nak megfelelően – 2019. április 24-én a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária 
körúti épületében tartotta éves beszá-
moló küldöttgyűlését. A megválasztott 
küldöttek több, mint kétharmada előtt 
Hazuga Károly ny. altábornagy, a szövet-
ség elnöke köszöntette a megjelenteket, 
a meghívott vendégeket, a Felügyelő 
Bizottság és a Tanácsadó Testület, va-
lamint a Bajtársainkért Alapítvány kurató-
riumának tagjait. A Himnusz elhangzása, 
a küldöttgyűlés tisztségviselőinek megvá-
lasztása, a mandátumvizsgáló bizottság 
elnökének jelentése és rövid kegyeleti 
megemlékezés után a küldöttek meghall-
gatták és megvitatták a Szövetség elnök-
ségének 2018. évi beszámolóját, a 2018. 
évi gazdálkodásról szóló beszámolót, 
a Felügyelő Bizottság és a Tanácsadó 
Testület beszámolóját. Az elnökség be-
számolójához a Szövetség elnöke fűzött 
részletes és tartalmas kiegészítést. 

A Szövetség szervezeti helyzetével 
foglalkozva elmondta, hogy a Szövetség 
létszámadatai nem mutatnak csökkenő 
tendenciát, mégis fi gyelmeztető jel az 
időskori létszám csökkenésének problé-
mája és az ezzel összefüggésben meg-
induló folyamatok megjelenése. Ez azt 
is jelenti, hogy az idősödés egyes szer-
vezeteknél már nemcsak a programok 
megvalósítását nehezíti, de láthatóan a 
működés egyes feltételeinek sem tudnak 
megfelelni. A korábbi egyesületi formát 
felszámolva keresik a lehetőségeket a 
kevésbé kötött civil társasági forma irá-
nyában, ami viszont más (pl. pályázati) 
lehetőségekből zárja ki a szervezeteket. 
Számukra a Szövetségnek kell azt a tá-
mogatást megadni, ami a fennmaradást 
lehetővé teszi, ezért továbbra is kiemelt 
szövetségi feladat a működés feltételei-
nek támogatása, a tagság létszámának 
bővítésére irányuló kezdeményezések 
segítése.

Nyitottak a tagszervezetek

Az elnök hangsúlyozta, hogy tovább-
ra is kiemelt feladat a működő katonai 
szervezetekkel való kapcsolatok bőví-
tése, a helyi önkormányzatokkal és a 
civil szervezetekkel történő programok 
szervezése, valamint a helyi közössé-
gek munkájába való bekapcsolódás és 

együttműködés. Az egyesületeket egyre 
inkább a nyitottság jellemzi, ezért ma már 
vannak olyan szervezetek, ahol a tag-
létszám nagyobb részét a honvédelem 
ügyét maguknak is tekintő civilek alkot-
ják, sőt a szervezetek vezetőségeiben 
is meghatározó személyekként felelős 
szerepet vállalnak.

Létérdeke a Szövetség egészének, 
hogy a honvédelmi tárcával továbbra is 
fenntartsuk és fejlesszük a kiegyensúlyo-
zott kapcsolatot, amely nemcsak a hosz-
szú távú szerződésben foglaltakon alap-
szik, hanem a közös érdekek egészét 
szolgáló célok megvalósításán is – emel-
te ki az elnök, majd hangsúlyozta, hogy a 
tárca és a katonai szervezetek vezetőivel 
kialakult jó együttműködés nagyban hoz-
zájárult az elmúlt év vállalásainak sikeres 
teljesítéséhez. A honvédelmi miniszter 

több alkalommal találkozott a Szövetség 
vezetőivel, számos rendezvényen vett 
részt, jelezve, hogy szívén viseli a nyug-
állományú katonák sorsát, számít véle-
ményükre, javaslataikra.

Tartalmas érdekvédelem

Ugyancsak jó alapokon nyugszik és ki-
egyensúlyozottan működik az érdekvéde-
lemi szervezetekkel (HOSZ, HODOSZ), 
valamint a honvédelem ügyét szolgáló 
civil szervezetekkel (HOKOSZ, MATASZ, 
HTBK) meglévő kapcsolatrendszer, 
amely a közös munka megalapozója.

Az érdekvédelem legfontosabb szín-
tere továbbra is a Honvédelmi Érdek-
egyeztető Fórum (HÉF), ahol lényegi 
változások történtek 2018 májusát 
követően. Ettől kezdve a Szövetségre 
nemcsak mint a nyugdíjasokat tömörítő 
szervezetre, hanem egyfajta különleges 
szakszervezeti munkát kifejtő egyesület-
re is tekintenek. Az elnök hangsúlyozta, 
hogy munkánkat a két szakszervezet 
vezetésével jó együttműködésben és 
egyetértésben végeztük. Kölcsönösen 
támogattuk egymást az állomány szol-
gálati-, élet- és munkakörülményeivel, 
rekreációjával, egészségügyi ellátásával 
kapcsolatos egyeztetéseken, üléseken.

A tárcánál működő Idősügyi Munka-
csoport, a Társadalmi Véleményező 
Munkacsoport működésében is pozitív 
változások történtek az elmúlt évben, 
melyeknek következtében a Szövetség 
tagjainak képviselete még eredménye-
sebb lehet. Az elfogadott idősügyi stra-
tégia feladatokra történő lebontása meg-
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kezdődött, végrehajtását folyamatosan 
nyomon követjük, illetve részt veszünk 
abban.

Az elmúlt évben a Szövetség egyik 
fő feladatának tekintette a HM tárca 
gondoskodási körébe tartozó szemé-
lyek felkutatását, gondoskodási körbe 
történő bevonását, azonban itt még sok 
a tennivaló, főleg Budapesten és Pest 
megyében.

A honvédelem ügyének támogatása, 
szolgálata, a magyar történelmi, katonai 
hagyományok ápolása, átörökítése, a 
Szövetség egyik alapvető feladata volt 
országos, régió-, tagszervezeti és tag-
egyesületi szinten egyaránt. A korábbi 
évekhez képest is nagyobb fi gyelmet 
kapott az ezirányú tevékenység, hiszen 
a kiemelt programok a 170 éves Magyar 
Honvédség, valamint az I. világháború 
befejezésének 100. évfordulója jegyében 
zajlottak. A mozgósítás fontos eszköze 
volt a május hónapban megjelent pályá-
zati kiírás a megemlékezések támoga-
tására. Országos megemlékezéseken 
és kegyeleti rendezvényeken, nemzeti és 
kegyeleti emléknapokon, évfordulókhoz 
kötődő hadtörténelmi, kultúrtörténelmi 
eseményeken, települési rendezvénye-
ken nyugállományú társaink képviselték 
a Magyar Honvédséget, a katonai érték-
rendet és szemléletet. A honvédelem 
ügyének mindennapi közvetítői voltak 
szerte az országban. A rendezvények 
nagy része integrált szervezésben, a 
települések önkormányzataival, a Ma-
gyar Honvédség szervezeteivel, más civil 
szervezetekkel való példás együttműkö-
désben valósult meg. 

Növekvő aktivitás

A szövetségi és régiós rendezvények 
sora tovább bővült. A Szentendrén 
szervezett egészség- és sportprogram 
nagy sikert aratott, a szervezéséért és 
támogatásért köszönet illeti az MH Altisz-
ti Akadémiát és a szentendrei Kossuth 
Lajos Nyugdíjas Klub tagjait – emelte ki 
az előadó. 

A Dél-alföldi Régió szervezésében 
ismét sor került a polgármesterek talál-
kozójára Kiskunfélegyházán, ahol őszinte 
és hasznos eszmecsere folyt az érdekvé-
delmi feladatokról, a honvédségi és ön-
kormányzati szociális juttatási rendszer-
ről, de alkalom nyílt a 170 éves Magyar 
Honvédségről való megemlékezésre is. 

Az elmúlt évben a tudósítóhálózat 
munkájának támogatása érdekében két 
fontos helyszínen, a Nyugat-dunántúli 

Régió szervezésében, Győrben, míg az 
Észak-magyarországi Régió szervezésé-
ben Szolnokon tartott tudósítói értekezlet 
minden előzetes várakozást felülmúlóan 
sikeresen alapozta meg a Szövetség 
kommunikációs tevékenységének továb-
bi fejlesztését. 

Rendezvényeink sorából kiemelke-
dő volt a BEOSZ-emlékhely Pákozdra 
történő elhelyezése – tájékoztatta a je-
lenlévőket az elnök. Elmondta, hogy az 
emlékpark áthelyezése, az új helyszín 
kialakítása, és a méltó átadási ünnep-
ség megszervezése összekovácsoló ha-
tással is volt az elnökség további mun-
kájára, tevékenységére. Az emlékhely 
avatására szeptember 17-én, a száraz-
földi haderőnem napján, a „170 éves a 
Magyar Honvédség” rendezvénysorozat 
keretében, a honvédelmi miniszter jelen-
létében, közel ötszáz résztvevő támoga-
tásával került sor. 

A XXVII. Katonanemzedéki Találkozó 
ez alkalommal az egész évet átszövő 
évfordulóhoz, a Magyar Honvédség 170 
éves évfordulójához kötődött. A kétna-
pos rendezvény valamennyi programja, 
a szabadtéri bemutatók és az időszaki 
kiállítás is a honvédség egy-egy jelentő-
sebb időszakának bemutatását célozta. 
Az események közül külön említést érde-
mel az első Katonanemzedéki Találkozó 
emlékére állított emléktábla avatása, a 
honvédelmi miniszter jelenlétében.

A jubileumi események között 
ugyancsak nagy fi gyelmet kapott az 
I. világháború befejezésének centená-
riuma, melyhez kapcsolódóan a széles 
körű összefogással létrejött emlékmű 
ünnepélyes átadása Budapest katonai 
szempontból is kiemelt fontosságú köz-
területén, a Csángó utcai lakótelepen 
valósult meg.

Egyre bővülő kommunikáció

A nemzetközi tevékenység elemzése 
mellett az elnök külön jelentőséget tu-
lajdonítva szólt a kommunikációs tevé-
kenységünkről, kiemelve, hogy fontos 
célkitűzés volt az információk gyorsabb 
és célirányosabb eljuttatása a tagegyesü-
letekhez. Ezt a célt szolgálta a nyugat- és 
kelet-magyarországi szervezeteket ösz-
szefogó tudósítók értekezlete, amelynek 
eredményeként érezhetően javult mind 
a elektronikus, mind pedig az írott sajtó-
hoz érkező cikkek, tudósítások színvo-
nala. Jelentős eredménynek tekintette, 
hogy egyre többen nézik, olvassák a 
Facebook- és a BEOSZ.hu oldalainkat, 
és a cél az, hogy még több hírt, még több 
eseményt, rendezvényt tudjunk meg-
osztani a két felületen az érdeklődőkkel, 
pártolókkal, szimpatizánsokkal, no és ter-
mészetesen egyesületeinkkel. 

A Bajtársi Hírlevélről szólva hangsú-
lyozta, hogy a legfontosabb eszköze a 
Szövetségen belüli tájékoztatásnak. 
„Ezért arra törekszünk – mondta –, hogy 
minél nagyobb számban tudjuk eljuttatni 
az egyesületekhez, az egyesületi tagok-
hoz. Ennek a lehetőségeit folyamatosan 
keressük, azonban a megoldásoknak 
anyagi korlátaink szabnak határt”. Végül 
megköszönte a lap munkatársainak fá-
radtságot nem kímélő, odaadó és áldo-
zatos munkáját a kiadvány tartalmas és 
pontos megjelenéséért.

Az elnök külön szólt a tagszervezetek 
elhelyezési, működési feltételeinek hely-
zetéről, ami évek óta napirenden van, 
sajnos „ennek ellenére mégsem tudunk 
előbbre lépni ezen a területen” – jelentet-
te ki. Az elmúlt évben végzett kérdőíves 
felmérés szerint – bár el lehet mondani, 



6

hogy szinte minden egyesületnek van 
valamilyen irodai elhelyezési lehetősége, 
amelyet túlnyomórészt az önkormány-
zatok térítésmentesen biztosítanak –, 
ugyanakkor a közösségi rendezvények-
hez szükséges helyiséggel alapvetően 
nem rendelkeznek, azt bérleti díj fejében 
tudják csak igénybe venni. A bútorzat 
elöregedett, a saját tulajdonú eszközök 
használata a jellemző. „A továbblépés 
reményében a felmérés eredményét fel-
terjesztjük a honvédelmi miniszternek” 
– közölte az előadó.

A szóbeli kiegészítés zárásaként el-
mondta, hogy a régiók, a tagszövetségek 
és a tagegyesületek az elmúlt évben is 
számos magas szintű és színes progra-
mot szerveztek, melyek nagymértékben 
járultak hozzá a Szövetség sikeréhez. 
Zárszóként megköszönte az áldozatos, 
fáradtságot nem kímélő munkájukat. 
„A Szövetség továbbra is meghatározó, 
értéket teremtő, értékközvetítő szervezet, 
melynek ereje tagságában, összetartá-
sában rejlik” – szólt a szóbeli kiegészítés 
záró gondolata. 

Egyhangú támogatás

A Küldöttgyűlés résztvevői ezt követő-
en meghallgatták a 2018. évi pénzügyi, 
a felügyelő bizottsági és a tanácsadó 
testületi beszámolókat. A beszámolók 
feletti vitában a hozzászólók az el-
ismerő szavak mellett észrevételeiket 
és javaslataikat is megfogalmaztak a 
további időszakra vonatkozóan. Erdős 
László ny. ezredes a XIII. kerületben 
elkészült emlékműről, a támogatókról 
és a befolyt összegekről beszélt. Berdó 
Gábor ny. százados, az egyesületek 
átalakulásával kapcsolatosan a civil 

törvényre hívta fel a fi gyelmet, majd a 
régióvezetők funkcióiról beszélt, végül 
a Bajtársainkért Alapítvány támogatását 
szorgalmazta. Tóth Sándor ny. ezredes 
köszönetét fejezte ki az elnökségnek, 
majd az érdekvédelmi irodákkal kapcso-
latos tapasztalatairól számolt be, végül 
felvetette egy tiszántúli katonai emlék-
hely gondolatát. Szabó József ezredes 
a Szociálpolitikai Közalapítvány, az 
Idősügyi Munkacsoport és Tanácsadó 
Testületi munkájáról beszélt. Gratulált 
a beszámolóhoz, további aktív munkát 
kívánt. Pintér Ferenc ny. ezredes, a Baj-
társi Hírlevélről adott részletes tájékoz-
tatást. Domine János ny. dandártábor-
nok, a HOKOSZ képviseletében szintén 
gratulált a 2018. évi beszámolóhoz. El-
ismeréssel szólt az idei pályázatokról és 
felhívta a fi gyelmet a pályázók részéről 
a felelősséggel történő felhasználásra. 
Peredi Ferenc a Kismegyeri Napóleon 
Hagyományőrző Egyesület (Győr) ré-
széről a tagdíj mértékéről szólva kifej-
tette, miszerint eljött az idő a szövetségi 
tagdíj felülvizsgálatának, hisz a mostanit 
rendkívül kevésnek ítélte meg. 

A vita lezárását követően a küldöttek 
a beszámolókat egyhangúan elfogadták.

A szünetet követően a 2019. évre 
szóló munka- és rendezvényterv és a 
2019. évi pénzügyi terv tárgyalására 
került sor. A munka- és rendezvényterv 
előterjesztése során a Szövetség elnöke 
kitért arra, hogy a Honvédelmi Minisz-
térium által nyújtott kiemelt összegű 
anyagi támogatás – amely a Szövetség 
által kiírt két pályázat útján volt elérhető 
– a tagszervezetek számára is nagyobb 
lehetőségeket kínál a programok és a 
fejlesztések terén, de a támogatások 
felhasználása komoly felelősséget is je-

lent. Hangsúlyozta azt is, hogy a minisz-
térium irányából tapasztalható fi gyelem 
annak a komoly munkának köszönhető, 
amely a tagszervezeteknél zajlik. Je-
lezte, hogy az év két fontos esemény 
köré kell, hogy csoportosuljon: az egyik 
a Szövetség megalakulásának 30. év-
fordulója megünneplésének méltó előké-
szítése, a másik a jövő évi tisztújításra 
történő felkészülés.

A tervek elfogadását követően két új 
szervezet, a „Szegzárd” Veterán Ve-
gyészek Baráti Társasága és a Nagy-
kanizsai Honvéd Egyesület felvételéről 
döntöttek a küldöttek. Az új tagok felvé-
telével nemcsak a taglétszám növeke-
dett, de olyan tagszervezetekkel bővült 
a Szövetség, ahol a hagyományápolás, 
a bajtársiasság, a szociális és kegyeleti 
gondoskodás kiemelt célként szerepel-
nek. 

A formai kötöttségeket igénylő dön-
tések után az idei év pályázatainak 
helyzetéről és az első időszakban szer-
zett tapasztalatokról Vilner Péter ny. 
ezredes, alelnök adott tájékoztatást. 
Elmondta, hogy a Szövetség számára 
újszerű volt a feladat, ami komoly fel-
készülést és előkészítést igényelt. Az 
egész évet átszövő feladat időszakos 
folyamatai már most olyan tapasztalato-
kat adnak, melyekről érdemes szót ejte-
ni. Több „apróságnak” tűnő észrevételt 
osztott meg a jelenlévőkkel, melyek a 
későbbiekben is hasznosak lehetnek. 
Azt azonban kissé furcsának ítélte meg, 
hogy annak ellenére, hogy a pályázatok 
valamennyi szervezet számára rendel-
kezésre álltak, ezzel az egyedülálló le-
hetőséggel mégsem élt mindenki.

Végezetül – mint ahogy azt a leveze-
tő elnök mondta – a k üldöttgyűlés talán 
legkellemesebb percei következtek, elis-
meréseket adtak át. A Szövetség elnöke 
az elnökség nevében megköszönte az 
ez évben leköszönő tagszervezeti elnö-
kök eddigi munkáját, majd köszönetét 
fejezte ki azoknak is, akik az elmúlt 
évben kiemelkedő tevékenységükkel 
hozzájárultak a Szövetség eredményei-
hez. Ajándékkönyvek átadásával ismer-
te el azon szervezetek tevékenységét, 
ahol a Magyar Honvédség 170 éves 
évfordulója jegyében színvonalas ren-
dezvényeket tartottak. „Sikeres, ered-
ményes évet zártunk” mondta Hazuga 
Károly ny. altábornagy, sikeres munkál-
kodást kívánva a jövőben is. 

SZTANÓ ZSUZSANNA ÉS VILNER PÉTER

FOTÓK: KISÉRI NAGY FERENC, 
HUGYECZ GYÖRGY
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II. Nemzetközi Lőverseny

A Balassi Bálint Bajtársi egyesü-
let elnöksége, 80. születésnapja 
alkalmából köszöntötte Szakály 
Gábor ny. alezredest, és kívánt 
neki jó egészséget, további sike-
res hosszú életet.

GALLÓ ISTVÁN NY. EZREDES

ELNÖK

Második alkalommal szervezte meg 
a honvédelmi miniszter engedélyével a 
BEOSZ Nyugat-dunántúli régiója a Ma-
gyar Honvédség 12. Arrabona Légvédel-
mi Rakétaezred munkatársai rendezé-
sében és a Vas Megyei 11. Toborzó és 
Érdekvédelmi Iroda hathatós segítségé-
vel a II. Nemzetközi Lőversenyt. 

A részt vevő országok voltak: Ausztria 
(8 csapat), Szlovénia (4 csapat), Magyar-
ország (8 csapat). A rendezvény megnyi-
tását követően Bozsóki Attila mk. alezre-
des, parancsnokhelyettes tájékoztatást 
adott az ezred életéről, feladatrendszeré-
ről. László Attila ny. alezredes, a BEOSZ 
régióvezetője felelevenítette a lőverseny 
végrehajtására vonatkozó ismereteket és 
végrehajtotta a sorsolást. 

A laktanyából az újonnan rendszere-
sített autóbuszokkal és teherautókkal 
szállították ki a lőtérre a résztvevőket. 
A szükséges lőtér bemutatás, fegyver-
ismereti oktatás és biztonsági rendsza-
bályok ismertetését követően 9 pályán 
kezdődött el a verseny. A lövészet idején 
fegyelmezetten, de jó hangulatban telt az 
idő. A csapatok saját és egymás eredmé-

nyeit is nagy lelkesedéssel követték nyo-
mon. A tolmácsok segítségével, illetve a 
közösen beszélt nyelvek megtalálásával 
élénk beszélgetések zajlottak. Egy kap-
csolatfelvételre is sor került, a Burgen-
landi Békefenntartók és a Békefenntartók 

Bajtársi Egyesületének elnökei között. 
Ezután az ebéd, majd az eredményhirde-
tés következett. A helyezettek oklevelet, 
gravírozott érmet és serleget vehettek át. 
Az egyéni helyezettek esetében megosz-
toztak a nemzetek az érmeken, az első 
helyezést a szlovén versenyző, a máso-
dik helyezést a magyar résztvevő, míg a 
harmadik helyezést az osztrák lövő érte 
el. Esküdt Lajos ny. ezredes, a BEOSZ 
elnökhelyettese névre szóló BEOSZ 
gravírozott érem átadásával köszönte 
meg Bozsóki Attila mérnök alezredes 
színvonalas, sokoldalú előkészítő, szer-
vezőmunkáját. A lőverseny résztvevői 
köszönetüket fejezték ki a rendezvény 
szervezőinek és a végrehajtásban közre-
működőknek. 

ESKÜDT LAJOS NY. EZREDES

FOTÓ: BARA ERZSÉBET
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Családja és a tágabb értelemben vett 
„családja”, vagyis a vezetésével létre-
hozott civil szervezet, az általa megál-
modott Katonai Emlékpark képviselői, 
valamint a Székesfehérváron szolgáló 
katonák rótták le tiszteletüket az egykori 
országgyűlési képviselő, politikai államtit-
kár, a  Honvédség és Társadalom Baráti 
Kör (HTBK) Székesfehérvári Szervezete 
alapító és örökös elnöke emléke előtt. 
Gyuricza Béla rengeteget tett a hadse-
reg és a civil társadalom kapcsolatá-
nak kiépítése és erősítése érdekében. 
A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti 
Emlékhelyen elhelyezett emléktáblánál 
meghitt, baráti megemlékezés keretében 
dr. Karsai Béla, a HTBK elnöke és prof. 
dr. Horváth Pál dandártábornok emléke-
zett a családfőre, a katonára, a politikus-

ra, a gondolataival és tetteivel irányt mu-
tató nagyszerű vezetőre. Az emléktábla 
előtt felsorakozott családtagok, egykori 
pályatársak és a hivatását folytató mai 
katonatársai, a barátai és tisztelői együtt 
emlékeztek. 

Székesfehérváron folytatódott a meg-
emlékezés, ahol a Béla úti temetőben 
lévő sírnál – Jákob János dandártábor-
nok, protestáns tábori püspök emlékező 
imádságával – rótták le tiszteletüket a 
jelenlévők. A családtagok mellett jelen 
voltak Borsits László és Fodor Lajos 
nyugállományú vezérezredesek, a Baráti 
Kör tisztségviselői és tagjai, valamint a 
Magyar Honvédség Parancsnoksága és 
a Székesfehérváron szolgáló katonák 
képviseletében Sándor Zsolt dandártá-
bornok.

Dr. Gyuricza Béla kiemelkedő katonai 
és politikusi életpályája, előremutató és 
napjainkig érvényes gondolatai, tettei 
méltó örökséget képeznek, melyre nem-
csak a kerek évfordulókon, hanem a min-
dennapokban is emlékezünk.

FOTÓK: JUHÁSZ PÉTER

HONVEDELEM.HU

Emlékezés dr. Gyuricza Bélára

Modern, ütőképes, a tár-
sadalom által is megbe-

csült honvédség épül ma Ma-
gyarországon – mondta Benkő 
Tibor honvédelmi miniszter 
április 10-én Budapesten, a 
Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetségének elnökségi mun-
kaértekezletén tartott előadá-
sában.

A Stefánia Palota – Honvéd Kulturális 
Központban tartotta munkaértekezletét a 
Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsé-
gének elnöksége és tanácsadó testülete 
április 10-én. A rendezvényen Hazuga 
Károly nyugállományú altábornagy, a 
szervezet elnöke köszöntötte a megjelen-
teket, majd a honvédelmi miniszter tartott 
előadást Honvédelem és haderőfejlesz-
tés: előttünk álló feladatok címmel.

Térségünk meghatározó hadereje lesz 
a Magyar Honvédség
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Dr. Szenes Zoltán nyugállományú vezérezredes, volt vezérkari 
főnök, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára lett a Magyar 
Hadtudományi Társaság elnöke – közölte a társaság az MTI-vel. 
Szenes Zoltán Tömböl László nyugállományú vezérezredest, 
szintén egykori vezérkari főnököt váltja a poszton. A Magyar 
Hadtudományi Társaság 1990-ben alakult közhasznú szervezet, 
melynek csaknem 600 tagja van. A társaság feladatának tekinti a 
Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programhoz kapcsolódó kuta-
tások végzését, a NATO-csatlakozás 20 éves és az EU-tagság 
15 éves évfordulójával összefüggő tudományos és népszerűsítő 
programok szervezését – olvasható a társaság közleményében.

FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ ARCHÍV FELVÉTELE

HONVEDELEM.HU

Új elnök a Magyar Hadtudományi Társaság élén

Benkő Tibor Magyarország biztonsági 
környezetéről szólva úgy fogalmazott: egy 
ország akkor lehet felkészült a fenyegeté-
sekre, kihívásokra, kockázatokra, ha erős 
hadsereggel rendelkezik, és a NATO is 
akkor nyújt védelmet, ha megfelelő for-
mában hozzájárulunk a szövetségi erőfe-
szítésekhez. A miniszter napjaink bizton-
sági kihívásai között említette például a 
migrációs válságot, a szervezett bűnözést 
vagy a nemzetközi terrorizmust, és mint 
kiemelte, az utóbbi évek fejleményei tisz-
tán megmutatták: a távoli feszültséggócok 
– Irak, Szíria, Afganisztán, Afrika – prob-
lémái begyűrűznek Európába. Hangsú-
lyozta: hazánk az észak-atlanti szövetség 
tagjaként lojális azokkal az országokkal 
– így a balti államokkal, Lengyelország-
gal és Romániával –, amelyek elvárják, 
hogy a NATO támogassa és segítse őket 
a keleti, orosz fenyegetettség ellensúlyo-
zásában. Magyarország számára ugyan-
akkor a migráció, illetve a Nyugat-Balkán 
biztonsági helyzete is prioritást jelent. Mint 
a miniszter fogalmazott, egyre több állam 
ismeri fel, hogy a déli fenyegetettség is 
reális.

Benkő Tibor szólt a honvédelmi büdzsé 
alakulásáról. 2015-ben a kormány tíz-
éves költségvetési prognózisban vállalta, 
hogy évente a GDP 0,1 százalékpontjá-
val növeli a haderő költségvetését, amit 
határozatban is lefektetett. A honvédelmi 
vezetés ennek alapján alkotta meg a Zrí-
nyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési 
Programot. Hazánk walesi NATO-válla-
lásai ugyanakkor módosították az eredeti 
ütemtervet: 2018-ban ennek jegyében 
például már 142,8 milliárd forinttal több 
jutott a kasszába, mint amit eredetileg 
előirányoztak a programban. Vagyis a kor-
mány eltökélt a haderő erősítése iránt, az 
emelkedés pedig dinamikus, a tavalyi szá-
mok már 1,41 százalékos GDP-részarányt 
jelentenek a honvédelmi költségvetést ille-
tően. Magyarország tavaly a fejlesztések 
tekintetében már a tizedik helyre ugrott fel 
a korábbi utolsó előtti helyről a NATO-n 
belül, mert – a szövetség ajánlásának 
szellemében – a honvédelmi költségvetés 
több mint 20 százalékát fordítja fejlesz-
tésekre, modernizációra. Mint a minisz-
ter rámutatott, a bővülő források révén 
modern, ütőképes, a társadalom által is 

megbecsült honvédség épül. A cél, hogy 
2026-ra 30 ezer aktív katona és 20 ezer 
tartalékos alkossa a teljes rendszert.

A miniszter részletesen szólt a Honvé-
delmi Minisztérium és a haderő strukturális 
átalakításáról, az integrált minisztériumi 
szervezet megszüntetéséről, a Magyar 
Honvédség Parancsnokságának létreho-
zásáról, a jogszabályi háttér változásairól. 
Mint mondta, hazánk szerepe fokozódni 
fog a NATO parancsnoki struktúráján belül: 
ezt bizonyítja a Székesfehérváron települő 
NATO Erőket Integráló Elem (NFIU) sike-
res működése, illetve a Regionális Külön-
leges Műveleti Parancsnokság (R-SOCC) 
létrejötte, amelyhez már kilenc nemzet 
csatlakozott, kiépítése pedig rövidesen 
megkezdődik Szolnokon. A közép-euró-
pai biztonságért önállóan is felelni képes 
Többnemzeti Hadosztály-parancsokság 
(MND-C) felállítása szintén prioritás.

Benkő Tibor részletesen és tételesen 
beszélt a konkrét eszközbeszerzésekről, 
a hazai hadiipar fejlesztését célzó intézke-
désekről, a hazafi as és honvédelmi neve-
lés erősítéséről, a katonai életpályamodell 
fejlesztéséről is. Utóbbi tekintetben ki-
emelt jelentőséggel szólt a katonák utóbbi 
években megkezdődött illetményfejleszté-
séről: mint mondta, 2015-höz képest mára 
50 százalékkal növelték a katonák illet-
ményét, de már kezdeményezte a tárca a 
kormánynál a további emelést. A lakhatási 
támogatások rendszere szintén változik. A 
miniszter szólt a honvédelmi alkalmazotti 
státusz létrehozásáról és az önkéntes tar-
talékos rendszer fejlesztéséről is.

A miniszter előadása után a résztvevők 
kérdéseire is válaszolt.

FOTÓ: SZABÓ LAJOS ZÁSZLÓS
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Jubileumi Ludovika Fesztivál

Immár tizedik alkalommal rendezte meg 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az 
MH Ludovika Zászlóalj a nagyszabású 
Ludovika Fesztivált. A hagyományoknak 
megfelelően, a Száznapos ünnepség ré-
szeként vette kezdetét a program, ame-
lyen Benkő Tibor honvédelmi miniszter 
mondott beszédet. A rendezvényen sta-
tikus és dinamikus programok várták a 
fővárosi Orczy-parkba látogatókat.

A rendezvény eredete 1924-ig nyúlik 
vissza, ekkor kezdték el ünnepelni az ak-
kori honvéd tisztjelöltek avatásáig tartó 
száznapos időszak kezdetét. Napjaink-
ban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
(NKE) szervezi a programsorozatot, az 
ünnepi sorakozót pedig a zászlóalj ren-
dezi meg.

Az egyetem főépülete előtt gyüleke-
zett hatvanegy végzős hallgatót Benkő 
Tibor honvédelmi miniszter köszöntötte. 
„Száz nap múlva, a nagy nyilvánosság 
előtt tesznek majd esküt, hazánk, nem-
zetünk, az ország állampolgárainak vé-
delmére. Ezen túlmenően, arra is feles-
küsznek, hogy a legjobb tudásuk szerint 
szolgálják hazánk érdekeit, szeretteink 
biztonságát” – hangsúlyozta a tárcave-
zető. – „Egy életen át tartó tanulás teheti 
méltóvá önöket arra, hogy tisztességes 
katonai szolgálatot tudjanak majd a hátuk 
mögött. A katonai hivatás lemondással, 
megpróbáltatással, nehézségekkel jár 
együtt, ugyanakkor rendkívül felemelő 
és megtisztelő érzés az, hogy hazánk 
és más nemzetek békéjét szolgálják. 
Legyenek büszkék az elért érdemekre 

és eredményekre, valamint az elmúlt 
négy évre. Ez a hivatás embert próbáló 
feladat, csak közösségben, bajtársias 
szellemben, nagyszerű családi háttér 
mellett teljesíthető. Törekedjenek arra, 
hogy ez a bajtársiasság, a hősiesség, 
az együvé tartozás mindvégig kísér-
je útjukat” – fogalmazott Benkő Tibor. 
A honvédelmi miniszter kiemelte: „jelen-
leg a 21. századnak megfelelő, korszerű, 
ütőképes haderő megteremtésén dolgo-
zunk. A Magyar Honvédséget modern 
fegyveres erővé akarjuk alakítani techni-
kai felszereltségében és szervezetében, 
valamint a katonák egyéni felkészültsé-
gében és szellemiségében egyaránt.” 
A honvédelmi miniszter beszéde végén 
a negyedéves honvéd tisztjelöltekhez 
szólt. „Egész pályafutásuk ideje alatt 
arra törekedjenek, hogy önök legyenek 
a legjobbak. Aki ennek érdekében tesz, 
mindig büszke lesz arra, hogy a Magyar 
Honvédség kötelékében dolgozik. Vívják 
ki tekintélyüket katonáik és a társadalom 
minden tagja előtt!” – tette hozzá Benkő 
Tibor.

Köszöntőjében dr. Koltay András, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora 
kiemelt eseményként értékelte a feszti-
vált, beszédében a száznapos ünnep-
ség hagyományaira hívta fel a fi gyelmet. 
„A tanulmányaik végére érő, az egyetem-
től lassan búcsút vevő honvéd tisztjelöl-
teknek nemcsak hagyományaik vannak, 
hanem hivatásuk és a Magyar Honvéd-
ség kötelékében eltöltendő fényes jövő-
jük is. Hivatásuk az, hogy az államérdek 

támogatásán keresztül járuljanak hozzá 
honfi társaik egyéni szabadságának és a 
közjónak a megóvásához, gyarapításá-
hoz. Szándékaink arra irányultak, hogy 
a gyökereiket tisztelő, tudásukban elmé-
lyült, emberségükben megkérdőjelezhe-
tetlen polgárokat képezzünk ebben az 
intézményben – amennyiben ez sikerült, 
a többi már önökön múlik” – mondta az 
intézmény rektora.

Záróbeszédében Sári Szabolcs ez-
redes, az MH Ludovika Zászlóalj pa-
rancsnoka a végzős tisztjelöltek elmúlt 
négyéves tevékenységét példaértékűnek 
nevezte, hiszen a száz nap múlva ava-
tandók egyszerre voltak egyetemi hall-
gatók, honvédtisztjelöltek és a Ludovika 
Zászlóalj katonái. „Nagy utat tettek meg 
idáig, áldozatos és kitartó munka gyümöl-
cse ez. Amikor önökre tekintek, büszke-
ség tölt el” – köszöntötte Sári ezredes a 
végzős tisztjelölteket. 

A száznapos ünnepségen – amelyen 
részt vett Mihócza Zoltán altábornagy, 
a Magyar Honvédség Parancsnokságá-
nak törzsfőnöke, valamint Kriston István 
főtörzszászlós, a Magyar Honvédség 
vezénylőzászlósa is – elismeréseket 
adtak át az MH Ludovika Zászlóalj kiváló 
tanulmányi eredményű, végzős honvéd 
tisztjelöltjeinek: köztük a Bolyai-vándor-
kardot, a Kossuth-dísztőrt, valamint a 
Szent László-díjat.

Az elmúlt évek gyakorlatához hason-
lóan, idén is látványos programok segít-
ségével ismerkedhetnek meg az érdek-
lődők az egyetem karaival és a Magyar 

„VÍVJÁK KI TEKINTÉLYÜKET KATONÁIK ÉS A TÁRSADALOM MINDEN TAGJA ELŐTT!”
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Honvédség számos alakulatával. A fesz-
tiválra látogatók körbejárhatták a Ludo-
vika főépületét, valamint életmentési és 
katonai testnevelési bemutatót láthattak. 
Mindezek mellett a jubileumi programon 
a 32. Nemzeti Honvéd Díszegység Hon-
véd Díszzászlóalj Különleges Díszelgő 

Csoportja és az 1848-as hagyományőrző 
csapat szórakoztatta izgalmas műsorá-
val a közönséget. A zenés kedvcsiná-
lóról a Veszprém Légierő Zenekar és a 
Katasztrófavédelem Központi Zenekara 
gondoskodott, az ínyenceket pedig a 
gasztrosétány várta változatos ételekkel. 

A délutánba nyúló fesztivál az NKE 
Sportegyesület Katonai hagyományőrző 
szakosztályának műsorával folytatódott, 
végül egy látványos AS 350-es helikopter 
bemutatójával zárult.

HONVEDELEM.HU

FOTÓ: SZABÓ LAJOS ZÁSZLÓS

Május 11–12-én, immáron nyolcadszor rendezték meg a Tekerj a Sereggel elnevezé-
sű, Balaton körüli kerékpártúrát. A HOSOSZ által szervezett rendezvény fő célja az, 
hogy erősítse a honvédség és társadalom kapcsolatát, ezért itt a civilek bátran együtt 
tekerhetnek a katonákkal.  A BEOSZ-t képviselve, mi is elrajtoltunk Keszthelyről a csa-
láddal, hogy az első nap letudjuk az emelkedőkben bővelkedő északi oldalt, és a közel 
106 km megtétele után beérkezzünk az akarattyai szállásunkra, az MH Rekreációs, 
Kiképzési és Konferencia Központba.  A balatoni táj lenyűgöző szépsége feledtette a 
néhol komolyabb légcserével járó szakaszokat és a gyatra minőségű kerékpárutakat. 
Az idő is kegyes volt hozzánk, hiszen egész nap gyönyörű napsütésben, eső és szél 
nélkül, vidám hangulatban kerekezhettünk.  Az üdülőben elfogyasztott vacsora után 
nem nagyon kellett bennünket ringatni, hamar álomra hajtottuk fejünket, hogy másnap 
újult erővel vágjunk neki a déli oldal 100 km-es távjának.  Az eső szerencsére most is 
elkerült bennünket, csak néha szemerkélt egy keveset, sokszor a nap is kibújt a felhők 
közül. A túra legnehezebb része az utolsó 10 km volt, ahol is viharos, néhol 70 km/h-s 
széllökések közepette küzdöttük el magunkat a keszthelyi célig, a jól megérdemelt 
befutóéremért. Kellemesen elfáradva, de büszkén ültünk fel a Budapestre tartó buszra, 
és már akkor megfogadtuk, hogy jövőre sem hagyjuk ki ezt a nagyszerű hangulatú 
rendezvényt.

SZÖVEG: MAGYAR ERZSÉBET –  BEOSZ IRODA

A Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdája 
Mesztegnyőn ünnepelte május 1-jét. 
A szervezők színes programokat 
állítottak össze, s várták a helyieket és az 
ide látogató vendégeket. A Mesztegnyői 
Erdei Vasút Napján a majálist a budapes-
ti Marching Jazz Band előadása nyitotta 
meg, majd Kövesdiné Panyi Antónia fő-
szervező, Nagy László Péter, a település 
polgármestere, Takács József igazgató 
és Zilahi-Szabó Bence, a vasútüzem 
vezetője köszöntötték a megjelenteket. 
Ezt követően Galambos Ferenc plébános 
megáldotta a rendezvényt.

A program során először a Marca-
li Bajtársi Egyesület Dalárdája lépett a 
színpadra. Most egy vasúttal, vonat-
tal kapcsolatos dalcsokrot adtak elő 
tangóharmonika- és citerakísérettel. 
A mesztegnyői temetőben megemléke-
zést tartottak a II. világháború utáni évek-
ben hősi halált halt 16 tűzszerész katona 
emléktáblájánál. A 2008. évben felállított 

emléktáblánál Nagy László Péter pol-
gármester és Szilágyi Zsolt ezredes, az 
MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadiha-
jós Ezred parancsnoka emlékeztek az 
elesettekre és idézték fel az korabeli 
eseményeket. A Bajtársi Dalárda ide illő 
dalai előtt a Kecskeméti Művészcsoport 
“Béke van újra “ című irodalmi összeállí-
tását hallgatta meg a közönség. A meg-
emlékezés után koszorút helyezett el az 

emlékműnél Nagy László Péter polgár-
mester, Szilágyi Zsolt ezredes, parancs-
nok, Kovács Attila, a Somogy Megyei 
Polgárőr Szövetség alelnöke, Ladencsics 
Zoltán a Mesztegnyői Polgárőr Egyesület 
tiszteletbeli elnöke, Szentes István ny. 
alezredes, a Marcali Bajtársi Egyesület 
elnöke, valamint a m esztegnyői lakosok 
és emlékezők.

SZÖVEG ÉS KÉP: SZŐLŐSI

Jövőre újra tekerünk!

Majális Mesztegnyőn
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Küldöttgyűlés a veterán repülőknél

A megalakulásának 30. jubileumi év-
fordulóját ünneplő Magyar Veterán 

Repülők Szövetsége a BEOSZ tanács-
termében tartotta éves beszámoló és 
vezetőségválasztó küldöttgyűlését. A jól 
előkészített rendezvényen a Szövetség 
tagságát képviselve a megválasztott kül-
döttek 86%-a jelent meg, ami minősített 
többség, és jelzi e fontos rendezvény 
iránti érdeklődést, valamint a bizalmat a 
régi és a leendő új elnökség irányába. 

    Gál István ny. ezredes, a Szövetség 
elnöke megnyitója után egyperces néma 
felállással és gyertyagyújtással emlékez-

tek meg a résztvevők az elmúlt évben 
elhunyt bajtársakról, majd megkezdődött 
az érdemi munka. Először az elnöki, 
majd a pénzügyi és végül a felügyelő bi-
zottság beszámolója hangzott el. 

Ezt követően, a vitában a hozzászólok 
megerősítették az elnökség tevékeny-
ségét, azzal együtt, hogy több vélemény 
fogalmazódott meg a szervezetek pénz-
ügyi helyzetéről, bizonyos tekintetben 
sérelmezve is azt, hogy az elmúlt idő-
szak jelentős összegű pályázatain a 
nem jogi személyiséggel rendelkező civil 
tásaságok – amelyek szervezeti szinten 

a Szövetség többségét adják – nem in-
dulhattak. Ugyanígy, látva a szövetségi 
elnökség anyagi helyzetének szinte tart-
hatatlan állapotát, a szövetségi tagsági 
díj emelésének a lehetősége is felmerült. 
Fontos gondolat volt a taglétszám növe-
lésének kérdése, mert a jelenlegi kedve-
zőtlen helyzet feloldása a tagszervezetek 
megmaradásának létkérdésévé vált. 

A beszámolók egyhangú elfoga-
dását követően a régi vezetőség 
mandátuma lejárt, és Ráczki János, a 
budapesti szervezet elnökségi tagja, 
a jelölőbizottság elnöke ismertette a 
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Több figyelmet az idősekre

Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány 
az idén is megküldte a Szövetség 

számára az éves munkáról szóló tájékoz-
tató anyagot, most ennek alapján néhány 
gondolatot és számadatot szeretnék köz-
zétenni.

A Közalapítvány 2018-ban valamivel 
több, mint 84 millió forinttal gazdálkodott, 
melyből közel 67 millió forint volt a segé-
lyezési keret, ebből 56,5 millió forintot az 
adómentes szociális és valamivel több, 
mint 10 millió forintot a gyermeküdültetés 
támogatására utalt ki. A szociális segély 
74,8 %-a (42,3 millió forint) a gondosko-
dási körbe tartozók, míg 14,2 millió forint 
az MH személyi állományába tartozók 
részére adott összeg volt. 

Az MH szociális gondoskodási körébe 
tartozók – nyugállományú katonák, nyug-
díjas közalkalmazottak, özvegyek, árvák 
és a balesetet szenvedett korábbi hadkö-
telezettek – jelenlegi létszáma valamivel 
több, mint 31 ezer fő. Ebből a körből a 
Közalapítványhoz az érdekvédelmi irodá-
kon és a nyugállományú szervezeteken 
keresztül 926 kérelem érkezett, melyek 
közül csupán 108 kérelmet utasítottak el. 
Az elutasítás oka részben az volt, hogy a 
kérelmező nem tartozott a meghatározott 
célcsoportba, vagy a szociális helyzete a 
segélyezést nem tette lehetővé. Fontos-
nak tartom megemlíteni, hogy valameny-
nyi kérelem a kuratórium tagjai elé került, 
és minden esetben többségi szavazás 
döntött, mint ahogy a kuratóriumi tagok 
döntöttek sok esetben úgy is, hogy egy-
egy kérelmező az általánosnál magasabb 
összegű segélyt kapjon. Itt érdemes 
kitérni arra is, hogy 2018 harmadik ne-
gyedévétől az adható segély összege a 
korábbi 38 650 Ft-ról 50 000 Ft-ra emel-

kedett, és ha ehhez hozzáteszem, hogy 
az összeg egyedi döntéssel tovább is 
emelhető, már nem meglepő, hogy több 
alkalommal akár 100 ezer forintot is meg-
ítéltek.

A beadott 818 kérelem alapján 716 
fő részesült segélyben (102 fő két alka-
lommal kapott segélyt). Az egy főre eső 
jövedelem szempontjából a kérelmezők 
11,8%-a 50 000 Ft alatti, 12,3%-a 50–
70 000 Ft közötti, 25,1%-a 70–90 000 
Ft közötti, míg 50,6%-a a 90 000 Ft fe-
letti jövedelemsávba tartozott. Az alábbi 
grafi kon a segélyezettek létszámát és 
kategóriánként a kiutalt segély összegét 
tartalmazza. 

A Közalapítvány összefoglalójából 
kiderül, hogy melyek azok az élethely-
zetek, amik leggyakrabban szerepeltek 
az indokolásban. A kérelmezők többsé-
ge idős, beteg, egyedülálló személy, de 
sajnos nem ritka az árvák vagy a házas-
párok kérelme sem. Továbbra is sokan 
vannak azok, akik jelentős adósság miatt 
mindennapos megélhetési gondokkal 
küzdenek, míg az alacsony jövedelműek 
esetén különösen a gyógyszerköltségek 
vagy akár a téli tüzelő beszerzése okoz 
komoly gondokat. Sajnos már nem ne-
vezhetjük új problémának a nagyon idős 
korúak életviteli és elhelyezési gondjait, 
az idősotthoni elhelyezés kérdését és 
ezzel összefüggésben a növekvő térí-
tési díjak problémáját. Ez utóbbiakra a 
segélyezés csak átmeneti lehetőség, de 
végleges és megnyugtató megoldást a 
Közalapítvány nem tud nyújtani. 

Az összefoglaló kiemeli, hogy a Köz-
alapítvány munkájának alapvető biz-
tosítéka az MH KIKNYP érdekvédelmi 
szakterületén tevékenykedő munkatársak 

lelkiismeretes munkája, amit több helyen 
segítenek a nyugdíjasszervezetek is, jó 
példákként emelhetők ki például Tapolca, 
Pápa, Szolnok, Veszprém szervezetei. 
Azonban azt is megállapítja a jelentés 
– különösen a nyugdíjasszervezeten 
kívüliek esetében –, hogy még gyak-
ran tapasztalható az információ hiánya. 
Ennek javítása érdekében a szervezetek 
részéről az érdekvédelmi irodákkal való 
együttműködést, a tájékoztatásban és a 
kérelmek eljuttatásában való nagyobb 
szerepvállalást tartják szükségesnek. Az 
évek óta visszatérő felvetést a létszám-
adatok is alátámasztják, hiszen jól látha-
tó, hogy például a nyugdíjas közalkalma-
zottak terén bőven van még tennivaló. 

A szervezetek felől viszont gyakran 
elhangzik – magam is tapasztalom –, 
hogy az adatkezelési szabályok már ko-
rábban is, de a szigorúbb GDPR miatt 
már egyre komolyabb nehézségeket 
okoznak, az elérhetőség, a felkutatás 
vagy a személyes kapcsolatfelvétel 
terén. A tagszervezetek oldaláról másik 
problémának azt látom, hogy vannak 
szervezetek, ahol a tagság életkora 
inkább a „látogatottak” körébe, mint a 
„látogatók” közé tartozik. A felsorolt jó 
példákból kiindulva a tagszervezetek-
nél mégis érdemes keresni az alkal-
mas és vállalkozó személyeket erre a 
nehéz, de fontos feladatra, akik a helyi 
érdekvédelmi irodával is szorosan 
együtt tudnak működni. Az érdekvédelmi 
szakterület részéről fontos és szükséges 
lenne a szakmai felkészítés, valamint a 
továbbképzések többszöri megszerve-
zése. 

SZTANÓ ZSUZSANNA NY. ŐRNAGY 
A KU RATÓRIUM TAGJA 

MH Szociálpolitikai Közalapítvány

több mint két hónapja zajló jelöltállítási 
folyamat eredményét. A szinte teljes 
egyetértésben végrehajtott szavazás 
eredményeként a Magyar Veterán Re-
pülők Szövetsége elnökének választot-
ták Gál István ny. ezredest, főtitkárnak 
Vilner Péter ny. ezredest, az elnökség 
tagjainak Bálint Károlyt, Kovács Dániel 
Tibor ny. alezredest, és Czigler Klárát. 
A felügyelőbizottság összetétele teljes 
mértékben megújult, elnöke Kecskemét-

ről Bartus Mihály ny. alezredes, tagjai 
Budapestről Ligeti József és Rákossy 
Pál lettek. 

A küldöttgyűlés ezt követően meg-
hallgatta az elnökség jövő évi munka-
tervét, majd tájékoztató következett a 
Szövetség megalakulásának 30. évfor-
dulójához kapcsolódó rendezvényekről. 
Zárásként a BEOSZ elnöke képvisele-
tében megjelenő Vörös Lajos Lászlóné 
ny. ezredes, alelnök BEOSZ-elismerést 

adott át Dobos Bélának, a miskolci tag-
szervezet elnökének, egyben gratulálva 
Czigler Klárának és Vank Istvánnak, 
valamint a Veterán Repülők és Ejtőer-
nyősök Fejér megyei Egyesületének 
és a Veterán Repülők és Ejtőernyősök 
Veszprémi Egyesületének, amelyek kép-
viselői már korábban átvették a BEOSZ-
elismeréseket. 

VÉPÉ

FOTÓ: KISÉRI- NAGY FERENC
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Tudományos konferencia

A Felderítők Társasága Egyesület 
és a Katonai Nemzetbiztonsági 

Szolgálat Tudományos Tanácsa szak-
mai–tudományos konferenciát rendezett 
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete 
(NATO) megalakulása 70. évfordulója, 
valamint Magyarország szövetséghez 
történő csatlakozásának 20. évfordulója 
alkalmából. A konferenciának a Honvéd 
Kulturális Központ –  Stefánia Palota 
adott otthont.

A konferencia fővédnöke dr. Béres 
János altábornagy, a Katonai Nemzet-
biztonsági Szolgálat főigazgatója, véd-
nöke pedig dr. Tömösváry Zsigmond ny. 
dandártábornok, a Felderítők Társasága 
Egyesület elnöke voltak.

A Felderítők Társasága Egyesület 
elnöksége által kezdeményezett konfe-
rencián nemcsak Szövetségünk megala-
kulásának évfordulójáról, hanem hazánk 
és ezzel együtt a Magyar Honvédség és 
szűkebb közösségünk, a katonai felde-
rítés/hírszerzés, valamint az elhárítás 
NATO-hoz történt csatlakozásának 20. 
évfordulójáról is meg kívántunk emlékezni.

E szándékunknak megfelelően igye-
keztünk összeállítani a konferencia 
programját, és előadókként olyan elis-
mert szakembereket, tagtársainkat, 
kollégáinkat próbáltunk megnyerni, akik 
felelős beosztásokban maguk is aktív 
előkészítői, formálói voltak a csatlakozási 
folyamatnak. Megítélésünk szerint mind-
ez erősítette a rendezvényen elhangzott 
előadások hitelességét. A program során 
délelőtt, a fővédnöki megnyitót és a véd-
nöki köszöntőt követően, két panel kere-
tében mutattuk be a NATO létrejöttének 
történelmi és politikai körülményeit, a Ma-
gyar Honvédség útját a NATO-ba, az MK 
Katonai Felderítő Hivatal szakmai kap-

csolatainak megalapozását, a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat és a NATO 
biztonsági szervezeteinek együttműkö-
dését.

Az első panel keretében (melynek 
levezető elnöke dr. Magyar István ny. 
dandártábornok a Felderítők Társasága 
Egyesület Tudományos Szekciójának ve-
zetője volt) két előadást hallgattak meg a 
résztvevők.

Elsőként prof. em. dr. Gazdag Fe-
renc, az NKE egyetemi tanára beszélt 
az „Észak-atlanti Szerződés Szervezete 
létrejöttének történeti és politikai körül-
ményei”-ről, majd Prof. dr. Kecskeméthy 
Klára ezredes asszony, az NKE egyetemi 
tanára tartott előadást a „Magyar Hon-
védség útja a NATO-ba” címmel.

A második panel keretében (melynek 
levezető elnöke Gyenes István ny. dan-
dártábornok, a Felderítők Társasága 
Egyesület alelnöke volt), szintén két elő-
adás hangzott el.

Az elsőt dr. Botz László ny. altábor-
nagy, az MK KFH korábbi főigazgatója 
tartotta „Magyarország NATO-val történő 
kapcsolatfelvételének kezdeti lépései, az 
MK Katonai Felderítő Hivatal szakmai 
kapcsolatainak megalapozása” címmel. 
Ezt követően Papp Gábor alezredes, 
a KNBSZ munkatársa tartott előadást a 
„KNBSZ és a NATO biztonsági szervei-
nek együttműködéséről”. 

A délutáni, harmadik panel keretében 
(levezető elnöke dr. Tömösváry Zsigmond 
ny. dandártábornok, a Felderítők Társasá-
ga Egyesület elnöke volt), előszőr Domján 
László vezérőrnagy, a HM Védelempo-
litikai Főosztályának vezetője, az MH 
Katonai Képviselő Hivatal volt vezetője 
tartott élményszerű előadást „Brüsszelből 
nézve – A 70 éves NATO adaptációja a 

változó biztonsági kihívásokhoz és annak 
magyar vonatkozásairól”. A délutáni panel 
második előadója Oroszi Zsolt ezredes, 
KNBSZ igazgató, főigazgató-helyettes 
volt, aki a „NATO felderítő rendszerének 
fejlődése és a KNBSZ szövetségesi szak-
mai együttműködése” címmel tartott szín-
vonalas, érdekes előadást.

Az egész napos programon elhang-
zottakat Juhász György ny. dandártábor-
nok, a Felderítők Társasága Egyesület 
Szociális Szekciója vezetőjének saját él-
ményeken alapuló hozzászólása egészí-
tette ki.  A rendkívül érdekes, tartalmas 
programot nyújtó rendezvény dr. Magyar 
István ny. dandártábornok, a Tudomá-
nyos Szekció vezetőjének zárszavával 
ért véget, amelynek során köszönetet 
mondott a konferencia előkészítésében, 
rendezésében részt vett szervezeteknek 
és személyeknek, kiemelten dr. Béres 
János altábornagynak, a KNBSZ főigaz-
gatójának, dr. Kenedli Tamás ezredes-
nek, a KNBSZ Tudományos Tanácsa 
elnökének, az előadóknak a színvonalas 
előadásokért és a hallgatóságnak az 
egész napos kitartó fi gyelemért. 

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével 
és köszöntötte dr. Böröndi Gábor altá-
bornagy, a Magyar Honvédség parancs-
nokhelyettese. A konferenciát levélben 
köszöntötte dr. Jeszenszky Géza, a rend-
szerváltozás utáni első magyar kormány 
egykori külügyminisztere.

A rendezvényt egész nap komoly ér-
deklődés és fi gyelem kísérte, azon mint-
egy 130 fő vett részt, és megítélésünk 
szerint az jól illeszkedett a 2018/2019-es 
évek jubileumi évfordulós rendezvényei-
nek sorába.

DR. TÖMÖSVÁRY ZSIGMOND 
NY. DANDÁRTÁBORNOK 

Felderítők Társasága Egyesület csolatainak megalapozását a Katonai változó biztonsági kihívásokhoz és annak
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A harmincadik megemlékezés Veszprém-Jutason

Harmincadik alkalommal jöttek el 
az ejtőernyősök és a pilóták a 

veszprém-jutasi repülőtérre, emlékezni 
egy katasztrófára. 1941. április 12-én 
16 óra 50 perckor itt zuhant le az E-101 
lajstromjelű Savoya SM–75-ös szállító-
gép. Bertalan Árpád zászlóaljának em-
lékeit, hagyományait híven őrzik az őket 
követő utódok. 

Horváth Alajos ny. repülő őrnagy, a 
VREVE alelnöke köszöntötte a megjelen-
teket, többek között Némedi Lajos urat, 
Veszprém megyei jogú város alpolgár-
mesterét, a Magyar Honvédség Parancs-
noksága képviseletében Zentai László 
ezredest, a Magyar Honvédség 54. Vesz-

prém Radarezred parancsnokát, Magasy 
Zsolt ezredest, a Magyar Honvédség 
Bakony Harckiképző Központ parancs-
nokát, Kálóczi Zsolt ezredest, a Magyar 
Honvédség Légi Vezetési és Irányítási 
Központ Hadműveleti Központ Központ-
parancsnokát.

A pápai Nehéz Légiszállító Ezred 
parancsnoka képviseletében John W. 
Roem alezredest, századparancsnokot, 
Barber William főtörzszászlóst, a Nehéz 
Légiszállító Ezred vezénylőzászlósát.

A Magyar Honvédség 86. Szolnok 
Helikopter Bázis parancsnokának kép-
viseletében Simon Péter alezredest, a 
Harcihelikopter-zászlóalj parancsnokát, 

Soós Gyula őrnagyot, az MH Katonai 
Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság 3. Toborzó és Érdekvé-
delmi Központ parancsnokát. Az MH 59. 
Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis kép-
viseletében Bánszki Tamás századost, 
Ugron Ákos Gábor urat, a VERGA veszp-
rémi erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatóját. 
A BEOSZ, valamint az MVRSZ kép-
viseletében Gál István ny. ezredest, az 
MVRSZ elnökét. A Magyar Ejtőernyősök 
Bajtársi Szövetsége képviseletében Ke-
resztúri László ny. ezredest, a MEBSZ 
alelnökét, Simon-Jójárt Sándor ny. ezre-
dest, a MATASZ Veszprém megyei egye-
sület elnökét. Mosonyi János ny. repülő 
alezredest, a fegyveres erők Veszprém 
körzeti nyugállományúak klubja képvi-
seletében. Gróf István ny. alezredest, a 
VREFME közhasznú szervezet elnökét 
és Oláh Emil ezredest, kiemelt vezető 
protestáns tábori lelkészt.

A tragédia részleteiről, a baleset kö-
rülményeiről Soós Lajos ny. repülő 
alezredes emlékezett meg. Az esemé-
nyen a Magyar Honvédség 86. Szol-
nok Helikopter Bázis, illetve, a szolnoki 
MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges 
Rendeltetésű Dandár katonái Mi–17 tí-
pusú helikopterből, 10 óra 34 perckor, 
1000 méter magasságból, kézi kioldá-
sú ejtőernyős ugrást hajtottak végre. 
A csapat tagjai; Kollár Gábor száza-
dos, ugratóparancsnok, Bereczki Zsolt 
főtörzsőrmester, Szabó Norbert őrmes-
ter, Török Lajos őrmester, Nagy György 
főtörzsőrmester, Rácz Csaba főtörzsőr-
mester. Sporttársainknak és az alakulat 
parancsnokainak köszönjük a megemlé-
kező ugrást!    

A megemlékezésen a Magyar Honvéd-
ség Pápa Bázisrepülőtéren állomásozó 
C–17-es óriás katonai szállítógép 10 
óra 45 perckor, a jutasi emlékmű fölött 
kis magasságú átrepüléssel fejezte ki 
tiszteletét. Köszönjük a pilótáknak és a 
parancsnoknak!  

A megemlékezésen a Magyar Ejtőer-
nyősök Bajtársi Szövetsége, illetve, tag-
szervezetei képviselték Szövetségünket, 
az elnökség nevében Keresztúri László 
ny. ezredes, a MEBSZ alelnöke, Gajdán 
Miklós ny. ejtőernyős ezredes és Fehér 
Miklós aranykoszorús ejtőernyős rótták 
le kegyeletüket és helyezték el a MEBSZ 
koszorúját. 

FEHÉR MIKLÓS, A MEBSZ TAGJA
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Ismét a Szövetségben

A tájékoztatóm bevezetéseként sze-
retném felidézni az egyesületünk 

múltját. Talán azért, mert hosszú idő telt 
el, amióta kapcsolatunk látszólag meg-
szakadt a BEOSZ-szal. Másrészt azért, 
mert nagyon sok változás történt az 
egyesületünkben és a BEOSZ-ban is. Az 
ismertségünk ezen idő alatt valószínűleg 
elhalványodott, ezért célszerűnek tartom 
a múltunk felelevenítését. Ez az alkalom 
erre nagyon jó lesz.

A Nagykanizsai Honvéd Egyesület jog-
elődje, a Nagykanizsai Fegyveres Erők 
és Testületek Nyugállományúak Klubja 
1970-ben alakult meg azzal a céllal, hogy 
az akkori törvények értelmében biztosít-
sa a nyugállományba helyezett katonák, 
határőrök, rendőrök összefogását, hogy 
lehetővé tegye részükre és családtagjaik 
számára a szabadidő kulturált eltöltésé-
nek lehetőségét. Szükség esetén pedig 
egymás megsegítését is.

Kezdetben a létszám alacsony volt. 
1970-ben a nyugállományba vonulók 
nagy számban léptek be a klub életé-
be. Ekkor zárt közösségként működött 
a klub, azonban a 80-as évek vége felé 
nyitottunk a civil lakosság felé, létrejött 
a pártoló tagság intézménye. A klubhoz 
kezdetben a családtagok csatlakoztak 
pártoló tagként, majd a későbbiekben 
a civil lakosok is, akik elfogadták a klub 
alapszabályát és a célkitűzéseit. Ekkor 
a létszámunk 260 főre emelkedett, majd 
a későbbiekben folyamatosan csökkent 
napjainkig. Nagykanizsa legnagyobb kö-
zösségi szervezetévé váltunk és az va-
gyunk jelenleg is.

1990-től a BEOSZ segítségével meg-
kezdtük a tevékenységünket a közösen 
meghatározott és az akkor rögzített sza-
bályoknak megfelelően céljaink elérése 
érdekében.   Nagyon jó kapcsolat alakult 
ki a két szervezet között az elkövetke-
zendő években. A kapcsolatunkban a 
90-es évek közepe táján megtorpanás 
következett be. A kapcsolat az akkori 
években prosperáló klub vezetése sze-
rint elhalványodott, majd elhalt a még 
élő vezetőségi tagok visszaemlékezése 
szerint is.

1995 októberében, fi gyelemmel a 
klubéletre, a tagság közösségi célkitű-
zésének biztosítása érdekében a klub 
megalapította a Nagykanizsai Honvéd 
Kaszinóért Alapítványt. Ezzel lehetővé 
vált, hogy a honvédségi alakulatok meg-

szűnése után maradék-
talanul megvalósuljon 
továbbra is az itt élő nyug-
díjas katonák és hozzátar-
tozóik, özvegyeik kulturá-
lis igényei kielégítésének 
lehetősége.

1999-ben a klub részt 
vállalt a Honvédségi 
Klubok Országos Szövet-
sége megalakulásának 
előkészítésében, melynek 
azóta is tagja. 2010-ben 
ünnepelte a klub a fenn-
állásának negyvenedik 
évfordulóját. A város 
önkormányzata a város 
érdekében kifejtett közös-
ségi munkájáért zászlót adományozott a 
klub részére.

A törvényi változásokra fi gyelemmel 
2013. január 1-jével a klub a nevét hiva-
talosan megváltoztatta és a neve Nagy-
kanizsai Honvéd Egyesület lett.

Fontos feladatnak tekintjük a Magyar 
Honvédséghez való tartozás erősítését. 
Az egyesület szoros kapcsolatot tart fenn 
a 12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi 
Irodával. Részt vesz az ellátási körébe 
tartozó nyugdíjas katonák, hozzátartozó-
ik, özvegyeik problémáinak felmérésében 
és ezek közvetítésében. Fontos szerepet 
töltünk be a kegyeleti gondoskodásban, a 
végtisztesség megadásában.

Az egyesület meghatározó szerepet 
tölt be a város társadalmi életében. Részt 
vállaltunk, illetve vállalunk az idősekkel 
kapcsolatos kérdések megoldásában. Ott 
vagyunk minden városi rendezvényen, 
rendszeresen egyenruhában képviseljük 
a Magyar Honvédséget, elősegítve a civil 
lakosság és a honvédség közti kapcsola-
tok elmélyítését.

2007-ben együttműködési szerződést 
kötöttünk a Zala Megyei Honvédségi 
Klubokkal, amely elősegítette az egymás 
közötti barátság, bajtársiasság elmélyülé-
sét, egymás segítését.

Ezek vagyunk mi, úgy gondolom, si-
került átfogó képet adni egyesületünkről, 
annak fél évszázados tevékenységéről.

Véleményem szerint nem mehetek el 
szó nélkül annak a kérdésnek a megvála-
szolása mellett, hogy mégis mi késztetett 
bennünket, hogy újból tagfelvételi kére-
lemmel forduljunk a BEOSZ elnökségé-
hez.

Emlékezetem szerint a 2000-es 
évek közepe felé kialakult a kettős 
tagság intézménye a honvédségi 
nyugdíjasszervezetek között. Ezzel le-
hetővé vált – mivel a HOKOSZ-nak a 
tagjai voltunk –, hogy a BEOSZ-nak is 
tagjai lehessünk. A Zala megyei testvér-
szervezetünk, a Zalaegerszegi Honvéd 
Klub hamarosan élt ezzel a lehetőség-
gel és tagja lett a BEOSZ-nak. Ennek 
hatására bennünk is felmerült, jó volna, 
ha mi is ezt az utat járnánk és újból kér-
nénk felvételünket a BEOSZ tagjai sorá-
ba. A 2018-as év végén úgy döntöttünk, 
hogy megtesszük ezt a lépést.

2019. február 7-én az egyesület köz-
gyűlése elé vittük a kérdést, külön napi-
rendi pontként. A tagság megszavazta, 
hogy kezdjük meg a tárgyalásokat a 
csatlakozásról.

Ezután csak a formaságok voltak 
hátra, így érkeztünk el április 24-hez, 
amikor a BEOSZ megtartotta éves érté-
kelő küldöttértekezletét. Külön napirendi 
pontban a fórum úgy döntött, hogy az 
elnökség javaslatára eleget tesz kéré-
sünknek, beléphetünk újból a BEOSZ 
tagjai sorába. Ettől az időponttól újból 
a BEOSZ teljes jogú tagjai vagyunk. 
Örülünk az értekezlet döntésének. Bí-
zunk abban, hogy a velünk szemben 
támasztott követelményeknek eleget tu-
dunk tenni. Köszönjük az egyesületünk 
iránti bizalmat. Köszönjük a befogadást. 
Ennek a helyszínen, az értekezleten 
hangot is adtam. Köszönjük Hazuga 
Károly altábornagy úr útravalóul adott 
meleg szavait, a jövőre vonatkozó intel-
meit.
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Folytatódhat a munka, amely valami-
kor megszakadt.

Ezzel egy nagy munka lezárult. Meg-
köszönöm az egyesületünk volt titkára, 
Hajduk Zoltán ny. őrnagy úr áldozatos, 

következetes és odaadó munkáját, amit 
e kérdés megvalósulása érdekében 
tett. Azért „volt titkára”, mivel szolgála-
ti elfoglaltsága miatt nem tudja ellátni 
a jövőben ezt a feladatot, mert ő lett a 

Nagykanizsa járási század századpa-
rancsnoka.

TARR ERNŐ NY. EZREDES

NAGYKANIZSAI HONVÉD EGYESÜLET E LNÖKE

„Öregből” minden szakmában létez-
nek emberek, férfi ak és nők, legyenek 
szakmunkások, mérnökök, orvosok, 
tanárok, kovácsok, rendőrök, tűzoltók 
vagy mozdonyvezetők, az embernek 
bármi is a szakmája, egyszer megöreg-
szik. Először csak idősödő, aztán idős, 
majd „szépkorú”, ez az élet rendje. Ka-
tonákból is vannak öregek, méghozzá 
igen sokan. Magyarországon körülbelül 
9000 fő. Mondhatnám, jelentős létszám, 
hívhatnám nyugdíjas hadosztálynak is. 
Eszközeik ugyan nincsenek, de mindent 
látnak és éreznek a jelenből és sokat 
emlékeznek a múltra, arra az átlagosan 
40 évre, amit a szolgálatban töltöttek a 
laktanyákban, a gyakorlótereken, egybe-
függő heteken és hónapokon keresztül, 
távol a konszolidált napi családi élettől, 
együtt a többi katonával, a haza szolgá-
latában.

Eddig ez egy közismert, átlagos tör-
ténet, miden nyugdíjas és még nem 
nyugdíjas is ismeri. Azt azonban már 
kevésbé, hogy az idős korban milyen 
segítő-támogató rendszerek léteznek, 
amelyeknek alanyi jogon hozzáférhe-
tőnek kell lenniük. Ezekről viszonylag 
kevés tájékoztatást kapnak az érintett 
idős korosztályok, jóllehet jogszabályok, 
(kormányrendeletek, miniszteri utasítá-
sok stb.) tárcaszintű szervezeti elemek a 
hosszú évek alatt megfogalmazták már, 
hogy ezen a területen mi a teendő. Per-
sze most sokan azt mondhatják , hogy 
ott az internet vagy a média, esetleg az 
újság, de az idős nyugdíjasoknak az 
információkhoz való hozzáférési lehe-
tősége nagyon eltérő. Kivételek persze 
vannak, főleg azok, akik családban, vagy 
a családjuk közelében élnek. A valóság 
azonban az, hogy ott sem napi téma pél-
dául az ország idősügyi stratégiája, vagy 
az előírtan működő idősügyi tanácsok 
határozatai.

Mindezen körülmények és kérdések 
fokozottan érintik a nyugállományú ka-
tonákat, az egyedül maradt feleségüket, 
az önszerveződött katonaközösségeket, 
annak a 9000 személynek a sorsát, akik 

az ország nagyon sok te-
lepülésén és a legtávolab-
bi szegletében is élnek.

A bennük felmerülő 
kérdés mindenhol ugyan-
az. Mi lesz velünk, ha 
egyedül maradunk vagy 
egyedül maradok? Sze-
rencsére az ismert adatok 
alapján ma feltételezhet-
jük: az említett létszámból 
mintegy 8–10% körüli 
azok száma, akik erre a kérdésre keresik 
ma a választ, de előbb vagy utóbb min-
denki eljuthat erre a pontra.

De hol van, és mi a megoldás? A meg-
oldás egy olyan honvédségi intézmény 
létrehozásában rejlik, amely képes a 
rászoruló katona nyugdíjasok és hozzá-
tartozójuk tejes körű ellátására, életük 
végső szakaszának mindenoldalú bizto-
sítására (ezt a fogalmat minden katona 
érti, hiszen munkája során a beosztot-
takról való mindenoldalú gondoskodás 
volt az egyik fő feladata). Ez pedig a hon-
védségi idősek otthona és gondozóháza 
lehetne.

A kérdés azonban nem ilyen egyszerű, 
és ennek több oka van. Az első és alap-
vető ok, hogy ma Magyarországon egyre 
nehezebb bejutni egy állami idősotthon-
ba. Részben azért, mert kb. 8 éve nem 
épült idősotthon, a meglévőkbe mintegy 
34.000 várakozót jegyeznek, és a jelent-
kezők fele hamarabb meghal, mint hogy 
helyet kapna. (Népszava) 

A második ok, ami a cikk címében nem 
véletlenül jelent meg, az, hogy a kato-
na a lelkében örökre katona marad! Ez 
nemcsak emocionális szólam, ez a hosz-
szú szolgált alatt belénk égett, nem kitö-
rölhető, ezért elutasítunk minden olyan 
politikai kísérletet, ami ezzel operál. Ál-
lítom, hogy az idős katona élethosszát 
a nyugdíjas katonatársaival eltöltött be-
szélgetések megnövelik. A katona a ka-
tonával szeret együtt lenni, szeret vele a 
régi,  közös élményekről beszélgetni. Ha 
két vagy néhány katona találkozik, azon-
nal anekdotázás kezdődik, a hangulat 

emelkedik, s talán még a 
lábuk vagy a hátuk sem 
fáj annyira.

Összefoglalva: a civil 
út nem járható, de a civil 
minta felhasználható. 
Elmondhatom, hogy ba-
rátokkal, kollégákkal már 
meglátogattunk egy bu-
dapesti kerületi idősott-
hont és gondozóházat. 
Erre a célra építette az 

önkormányzat kb. 10 éve. A tapasztalata-
ink kiválóak, szervezettség, magas szak-
mai színvonal, kifogástalan elhelyezési 
feltételek, kitűnő és széles körű orvosi el-
látás, személyes igények praktikus kielé-
gítése és mindez több változatban, igény 
szerint, kellő kulturális ellátottsággal.

Kiemelt fi gyelmet fordítanak a demens 
betegek kezelésére és a mozgásban 
korlátozottakra. Ezek a területek és fel-
adatok részletesen kidolgozva megta-
lálhatóak az SZMSZ-ben és az alapító 
okiratukban.

Ezzel a lépéssel arra szerettem volna 
ráirányítani a fi gyelmet, hogy szakmai 
vonatkozásban szinte semmit sem kell 
kitalálni. A kellő jogszabályi és egyéb 
peremfeltételek is rendelkezésre állnak. 
Amit viszont ki kell találni, az a hol és a 
miből? Azt tudjuk, hogy ez nem egyszerű 
feladat, hiszen még a vezetői akarat sem 
született meg, nem beszélve az ehhez 
kapcsolódó szintén jogi procedúráról.

És most ismét a cím: kérjük, hogy a 
katonai és politikai felső vezetés vegye 
át gondolatainkat, fontolja meg, mit lehet 
tenni annak érdekében, hogy a HM-MH 
rendelkezzen legalább egy 

Honvéd Idősotthon és Gondozóházzal, 
amely legalább 100–150 idős, rászoruló 
nyugdíjas katonának és hozzátartozó-
jának méltányos, kiszolgáltatottság- és 
megalázottságmentes boldog életet 
képes garantálni.

KOPASZ JENŐ NY. MK. DANDÁRTÁBORNOK,
A BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET 

TAGJA 

Már nem jelentünk!
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A Magyar Veterán Repülők 
Szövetsége Somogy Megyei 

Egyesülete megtartotta vezetőség-
választó és beszámoló közgyűlését 
az elmúlt évben végzett munkáról. 
A meghívott vendégek között kö-
szönthettük Taszár község polgár-
mesterét, Pataki Sándor urat, az 
MH Katonai Igazgatási és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság 4. sz. 
Toborzó és Érdekvédelmi Központ 
munkatársát, Lóki Ferenc őrnagy 
urat és a BEOSZ Dél-dunántúli régió 
elnökét, Pásztor István ny. ezredest.

A leköszönő elnökség nevében 
Koppány Zoltán ny. százados be-
számolt az elmúlt évben végzett 
tevékenységről. A beszámolóból 
kiderült, hogy sajnos az egyesület 
tagságának több mint ötven szá-
zaléka idős, átlagéletkoruk 70 év 
felett van. Az egyesület továbbra is 
kiemelt feladatnak tekinti a katonai 
hagyományok ápolását és a hagyo-
mányőrzést. Az elvégzett munkák 
eredményei alapján nyugodt szívvel 
mondhatjuk, hogy a 2018-as évre 
kitűzött feladatainkat eredménye-
sen hajtottuk végre, a megválasz-
tott és leköszönő elnökség a tagság 
érdekében tevékenykedett, felada-
tait és vállalásait ennek szellemé-
ben végezte. A felügyelő bizottság 
elnökének beszámolója megállapí-
totta, hogy az egyesület tevékeny-
sége, gazdálkodása megfelel a jog-
szabályokban foglaltaknak. Szikla 
József elnökségi tag elmondta, hogy 
az egyesület működésének felté-
telei, ha szűkösen is, de biztosítot-
tak, gazdálkodása kiegyensúlyozott, 
vagyoni helyzete stabilnak mond-
ható. Ismertette a jövő évi pénzügyi 
terveket. Pásztor István régióelnök 
tájékoztatta az egyesület tagságát a 
HM és a BEOSZ pályázati terveiről, 
megköszönte a leköszönő elnökség 
támogató munkáját.

A következő négy évre a tagság 
ismételten bizalmat szavazott Kop-
pány Zoltán elnöknek, Rajnai Vil-
mosné és Szikla József elnökségi 
tagoknak.

KOPPÁNY ZOLTÁN NY. SZÁZADOS 

Tisztújítás Taszáron
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Hadjárat a déli végeken

A Bajtársi Egyesületek Dél-alföldi Ré-
giója „Tavaszi hadjárat 2019” elne-

vezésű kerékpártúrát hirdetett meg az 
1849-es tavaszi hadjárat főhadszíntéri 
csatáinak helyszíneire. A Szegedi Baj-
társi Klub Közhasznú Szervezet – eleget 
téve a régió vezetője dr. Kovács György 
ny. mk. ezredes felhívásának – megtar-
totta „hadi tanácskozását”. A vezetőség 
döntése értelmében a már rozsdásodó 
kardhüvelyből a toborzásra rántottuk 
elő fegyverünket. A kitűzött cél egy ütős 
egység összeállítása, az ellátmányt biz-
tosító szakalegységek eligazítása, és azt 
némi anyagiakkal megerősítve a „harcba 
indulók” mindenoldalú biztosításának 
megszervezése és a győzelem kivívása 
érdekében minden lehetséges eszköz 
bevetése volt. 

A felhívásra a mobilizálható tagjaink az 
első hívó szóra megjelentek. Kerékpá-
ros alakulatunk a szegedi kézilabdások 
oroszlánbarlangja mellett gyülekezett. 
A minden irányból beguruló vitézeinket 
engedélyezett energiaitalokkal készítet-
tük fel a nagy feladatra. 

A menet első állomása Szőreg volt. 
1849. augusztus 5-én, a Szegednél össz-
pontosított magyar seregek Dembiński 

lengyel tábornok vezetésével vere-
séget szenvedtek a Julius Jacob von 
Haynau vezette császári csapatoktól. 
Az itt elszenvedett vereség súlyos volt, 
mert csapataink harcrendje és morálja 
megbomlott és mintegy előrevetítette a 
szabadságharc végóráit. A felállított em-
lékműnél menetünk megpihent, megem-
lékezett az itt lezajlott ütközet mozzana-
tairól, és főhajtás kíséretében elhelyeztük 
koszorúnkat. 

Némi energiapótlás felvétele után a 
menet továbbhaladt Tiszasziget irányá-
ba. Még szerencse, hogy a helybéliek 
között beavatott segítőkre leltünk, és 
némi pihenést, erőgyűjtést eszközöl-
hettünk a híres Aradi kisvendéglőben. 
Csepi László ny. őrnagy a kis pihenőt 
követően kiadta a vezényszót: „Nyergelj, 
fordulj! Irány Tiszasziget!” A kerékpáro-
sok jó hangulatban gurultak és rótták a 
kilométereket. Magyarország legmélyebb 
pontjának elérése előtt, Tiszaszigeten a 
Ziccer elnevezésű, a helyiek által köz-
kedvelt pihenőhelynél újult erőre kapott 
az egység. A felderítők, valamint a 
mindenoldalú biztosítást végzők előre-
nyomultak és elfoglalták a Tiszasziget 
határában található Mélypontot. Az ide 

érkező kerékpáros csapatunkhoz Új-
szentivánból és Tiszaszigetről is számo-
san csatlakoztak, így győzelemre vitték 
az akciót. A nap hátralévő részében egy 
fi nom tiszai halászlével sikerült a győz-
tes seregünket felerősíteni. A helyi népi 
italok elfogyasztása gyógyírt jelentett a 
sebekre, visszaadta a harci kedvet, mely 
a nap folyamán csak fokozódott. Játékos 
vetélkedők, focimeccsek tarkították a szí-
nes programot. Hivatalosan itt lett átadva 
a NEA-pályázaton nyert sátrunk, amely 
biztosítani fogja a jövőben a rendezvé-
nyeink biztonságosabb lebonyolítását. 
A főzéshez mostantól szintén klubtulaj-
donú eszközökkel rendelkezünk. Ezek 
átadása is megtörtént. Az esemény 
zárásaként a klub elnöke,  Csepi Lász-
ló megköszönte valamennyi résztvevő 
aktív közreműködését, értékelte a napi 
„harci cselekményeket” és egy emléklap 
átadásával a győzedelmes csatáink so-
rába sorolta a rendezvényünket. A nap 
eseményeiről jelentést készítettünk a 
régió vezetőjének, ezzel is hozzájárulva 
a Dél-alföldi Régió más helyszínein zajló, 
hasonló csaták győzelmeihez.

 NAGY ZOLTÁN NY. ALEZREDES, TITKÁR

A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi 
Egyesület és az MH Budapesti 

Nyugállományúak Klubja híradó tago-

zat tagjai meghívást kaptak a Budapest 
Helyőrség Dandár Petőfi -laktanyai szo-
borparkjába, ahol ünnepi beszéddel 

és koszorúzással emlékeztünk meg a 
híradónapról (infokommukáció napja) 
és Puskás Tivadar halálának 126. évfor-
dulójáról. 

Jelen volt a dandár személyi állomá-
nya, valamint a Puskás Egyesület és 
a híradó tagozat meghívott tagjai. Az 
ünnepi beszédet dr. Horváth László Fe-
renc, az egyesület alelnöke mondta el. 

Az ünnepi megemlékezés után koszo-
rúzásra került sor, elsőnek a helyőrség 
parancsnoka, Barát Ernő dandárpa-
rancsnok helyezte el koszorúját, majd a 
Puskás Egyesület és a t agozat nevében 
dr. Lindner Miklós ny. altábornagy, prof. 
dr. Rajnai Zoltán dékán, az egyesület 
elnöke és Soós Tamás ny. alezredes, a 
tagozat elnöke következett. 

SOÓS TAMÁS NY. ALEZREDES

Koszorúzás a híradónapon
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170 éves a hatvani csata
1849 tavaszán a magyar haderő jelentős 
hadmozdulatokat tervezett a császáriak 
ellen. Miközben a főerők a Jászságon 
keresztül Isaszeg irányába vonultak, a 
Gáspár András vezette VII. hadtestre az 
a feladat hárult, hogy elhitessék az oszt-
rákokkal Hatvannál, hogy velük szemben 
a magyar főerők állnak.

1849. április 2-án összecsapott a két 
sereg, és az egész napos csatározás 
végén a magyar csapatok kiszorították az 
ellenséget Hatvanból. Schlick tábornagy 
abban a hitben rendelte el a császáriak 
visszavonulását, hogy vele szemben igen 
jelentős magyar erő, vagyis a főerők áll-
nak.

A győzelem biztosította a későbbi isa-
szegi csata, és ezzel a tavaszi hadjárat 
sikerét.

Hatvanban évek óta nagyszabású 
rendezvénnyel emlékeznek meg a sza-
badságharc jeles eseményéről, amit 
ez évben összekötöttek a lengyel légió 
krónikása, Zygmund Milkowski emlék-
táblájának felavatásával. A rendezésbe 
bekapcsolódott a Gáspár András Bajtársi 
Egyesület is.

A neves évfordulóra igen sok meghí-
vott érkezett. Jelen voltak a lengyel nagy-
követség, a testvérvárosok képviselői 
mellett a Magyar Honvédség képviselői 
is. Szabó László dandártábornok, az MH 
Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző 
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Parancsnokság parancsnokhelyettese 
mellett az MH 86. Szolnok Helikopter 
Bázist Réz Levente alezredes, az egri 
5. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi 
Irodát Holló István őrnagy képviselte.

Az egyesület és a város közös meghí-
vottjaként megjelentek a romániai Bihar-
ból a község állami és egyházi vezetői, 
és a helyi Gáspár András Egyesület 
népes küldöttsége, valamint a Kecske-
méti Szakképzési Centrum és annak 
Gáspár András Szakgimnáziumának és 

Szakközépiskolája vezetői is. A rendez-
vény zenei hátterét az Obsitos Fúvósze-
nekar biztosította

A megemlékezések a már említett em-
léktábla felavatásával kezdődtek, majd 
a megjelentek, a nagyszámú, korhű 
egyenruhába öltözött hagyományőrző (a 
jeles évforduló tiszteletére mintegy 170 
fő) kíséretében, a városon keresztül a 
belvárosi temetőhöz vonultak, ahol a sza-

badságharc em-
lékművénél ünne-
pi beszédekre és 
koszorúzásokra 
került sor. A Hat-
vany Lajos Múze-
umban megtartott 
fogadáson Hor-
váth Richárd pol-
gármester és a 

Gáspár András Bajtársi Egyesület elnöke 
közös oklevél átadásával köszönte meg 
az Obsitos Fúvószenekar közreműködé-
sét.

A mozgalmas délelőtt után a résztve-
vők a Népkertben a hagyományos ka-
tonaétel, a babgulyás elfogyasztásával 
gyűjtöttek újabb energiákat. Az ebédet az 
egyesület főzőcsapata készítette el Föl-
desi Attila ny. őrnagy vezetésével. Rövid 

pihenő után a nap fénypontjára, a csata-
jelenetek visszajátszására került sor. Az 
ágyúdörgés és puskaropogás közepett 
lejátszott harci cselekményekből  termé-
szetesen ismét a magyarok kerültek ki 
győztesen. A nagyszámú vendégsereg 
és a kilátogató érdeklődők elismerően 
nyilatkoztak a rendezvényről és megálla-
pították, hogy az méltó volt a szabadság-
harc nemes eszméjéhez.

KŐSZEGI FERENC

FOTÓK: BURDA GABRIELLA
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Születésnap Szentendrén

A Szentendrei Kossuth Lajos Nyug-
díjas Klub Ezüstfény Együttese 

megalakulásának 15. évfordulóját nagy-
szabású gála műsorral ünnepelte meg a 
Magyar Honvédség Altiszti Akadémia (to-
vábbiakban MH AA) Kulturális Központjá-
ban. Az évforduló alkalmából szervezett 
rendezvényen meghívottként részt vett 
Szentendre város polgármestere, alpol-
gármestere, a 7.számú választókörzet 
önkormányzati képviselője, a Humánpo-
litikai Helyettes Államtitkár képviselője, 

az MH AA parancsnoka, az 1.számú Ka-
tonai Igazgatási Központ képviselője, a 
Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsé-
gének elnöke és munkatársa. Jelen volt 
a székesfehérvári Nőszirom Vegyeskar, 
a Szentistvántelepi Általános Iskola felső 
tagozatának énekkara, az MH AA ka-
tonazenekara, a budapesti Gábor Áron 
Nyugdíjas Egyesület elnöke, számos 
családtag és érdeklődő.  A rendezvényről 
a szentendrei TV munkatársai riportokat 
és felvételeket készített.

A program a helyőrség parancsnok kö-
szöntőjével és elismerésének átadásával 
vette kezdetét, majd a Humánpolitikai 
helyettes államtitkári köszöntő levelének 
felolvasása következett és a képviselet-
tel megbízott alezredes úr köszöntőjével 
folytatódott. A polgármester úr szavait 
követően elismerő oklevelet adományo-
zott a jubileumát ünneplő együttes részé-
re. A katonazenekar produkciója és az 
Altiszti Induló közös eléneklése megadta 
az alaphangulatot és ezt az Ezüstfény 
Együttes első blokkjában elhangzó nóta-
csokor csak fokozta, az énekkar vezető 

virtuóz hegedűjátéka ámulatba ejtette a 
jelenlévőket. Majd az ifjúság foglalta el a 
színpadot és érett műsoruk nagy tetszést 
aratott, mindenki elismerését kivívta. Pi-
hentetésül egy táncospár előadása fo-
kozta tovább a hangulatot. Nagy ováció 
fogadta a rádióból is ismert Nótáskapi-
tány megjelenését és előadását, majd 
a székesfehérvári vegyes kar blokkja 
következett. Zárásul az ünnepelt együt-
tes katonadalokat énekelt, amibe már a 
közönség is bekapcsolódott.

Nagy meglepetés volt mindenki számá-
ra, amikor a színpadra az egyik énekkari 
tag saját ajándékát, egy 80 szeletes tor-
tát tolt be és adta át együttes társai és a 
közönségben helyet foglalók részére.

Mint minden ünnepen így itt sem ma-
radhatott el a közösségi és egyéni elis-
merések átadása.

 Az erre az alkalomra készített emlék-
tárgyat és jubileumi kiadványt minden 
meghívott és fellépő a klub elnökétől 
megkapta.

ESKÜDT LAJOS VEZETŐSÉGI TAG

       FOTÓ: BARA ERZSÉBET 
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A Hatvani Csata 170. évfordulójára 
és a hatvani csata lengyel hőseinek 

emléktábla avatására, mint közreműködő 
kapott meghívást az Obsitos Zenekar. 
Az emléktábla avatáson Horváth Ri-
chárd, Hatvan város polgármestere és 
Malgorzata Radwan-Vass úrhölgy, a 
Lengyel Köztársaság Budapesti Nagy-
követségének képviseletében mondtak 
ünnepi beszédet, majd helyezték el az 
emlékezés koszorúit az emléktáblánál. 
A Magyar Huszár és Katonai Hagyo-
mányőrző Szövetség, a MH Hadkiegé-
szítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnok-
ság, a Gáspár András Bajtársi Egyesület, 
Bihar Község, és a Hatvani Városvédő 
Egyesület is elhelyezte a kegyelet virága-
it az emlékműnél. 

A hagyományőrző lovas felvonulást 
követően, koszorúzó zenével kísérte az 
együttes az 1848–1849-es forradalom és 
szabadságharc hőseinek emlékművénél 
rendezett ünnepséget. 

Az ünnepi megemlékezés 
a Hatvany Lajos Múzeumban 
folytatódott, ahol Horváth Ri-
chárd polgármester úr oklevelet 
adományozott a zenekar szá-
mára. 

A Föld-napja programok 
keretében II. alkalommal ren-
dezték meg Kispest Street 
Food Fesztiválját a Templom 
téren. A rendezvény egyik ki-

emelt eseménye volt az Obsitos Zenekar 
koncertje. Roszkos János karmester a 
műsort igyekezett úgy összeállítani, hogy 
az minden korosztály számára szórakoz-

tató, színes és igényes legyen.  Műsoron 
indulók, fi lmzenék, szamba és meseze-
nék szólaltak meg, Brahms magyar tán-
cai mellett. A koncert elején eleredt eső, 

okozott egy kis felfordulást, de egy 
5-10 perces pihenő után folytatódott 
a zene. Frank Sinatra, Elton John és 
Máté Péter népszerű dalait, Varga 
István előadásában hallhatta a kö-
zönség, aki 2006-ban tűnt fel tehet-
ségével a Megasztár című televíziós 
műsorban.

Zenekarunk a rendezvényeire min-
den érdeklődőt szeretettel hív és vár!

SEPCSIK T. SAROLTA NY. ŐRNAGY

Obsitos zenekar

Siker, siker után
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A Zrínyi Miklós Honvéd Nyugdíjas 
Klub Szekszárd megtartotta évzá-

ró-évnyitó közgyűlését. A megjelenteket, 
kiemelve a vendégeket, Vén Csaba 
őrnagyot, az MH Katonai Igazgatási és 
Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
szekszárdi irodájának vezetőjét, valamint 
Farkas Andrea törzszászlóst, az érdek-
védelemmel foglalkozó beosztott altisztet 
Csáki Bertalan ny. alezredes, levezető 
elnök köszöntötte. Ezek után Durgonics 
János ny. ezredes megtartotta beszámo-
lóját a 2018-as évben végzett munkáról 
és ismertette a 2019-es év pénzügyi 
költségvetési tervét. A tagság a beszá-
molót és a pénzügyi tervet egyhangúan 
elfogadta. 

A klub vezetősége kiemelt fi gyelmet 
fordít a születésnaposok köszöntésére, 
így januárban a 90. éves Kosztolányi 

Sándor ny. őrnagyot kö-
szöntöttük tortával s pezs-
gővel. Mivel a vezetőség 
mandátuma öt év után 
lejárt, az érvényes alap-
szabályzatnak megfelelő-
en tisztújításra került sor. 
A tagság elnöknek, ellen-
szavazat nélkül Csáki Ber-
talan ny. alezredest válasz-
totta meg. A leköszönt, már 
tisztséget nem vállaló elnök 
és két fő volt vezetőségi tag 
munkáját a tagság egy-egy 
ajándékkosárral köszönte 
meg. Durgonics János ny. 
ezredest a huzamosabb ideig elnökként 
végzett munkájáért, a közgyűlés örökös 
tiszteletbeli elnökké választotta meg, 
tevékenységét a HOKOSZ tárgyjutalom-

mal, a BEOSZ emlékéremmel, az MH 
KIKNY Parancsnokság szekszárdi irodá-
ja emlékplakettel ismerte el.

  CSÁKINÉ TÓTH ILONA NY. TÖRZSZÁSZLÓS

Beszámoló és tisztújító Szekszárdon

A jövő évben ünnepeljük a Dózsa 
György Honvéd Nyugdíjas Egyesület 

megalakulásának 50. évfordulóját. Ceg-
léd városát egykor méltán nevezték több 
évtizeden keresztül katonavárosnak. Ma 
már csak a nyugdíjas-egyesület tagjai 
ápolják tovább a katonahagyományokat 
a városban, a hadtest, a katonai kerület, 
a hadosztály és az alárendelt egységek 
dicső múltját.

Az egyesület 145 tagjából 80 fő jelent 
meg a februári közgyűlésen. Figyelembe 
véve az átlagéletkort és a legidősebb korú 
– sajnos beteg – tagjaink nagy számát, 
tiszteletre méltó, hogy a határozatképes-
ségnek bőven megfeleltünk.  Rendezvé-
nyünket meglátogatta Hegedűs Ágota, 
Cegléd város alpolgármestere és Vörös 
Lászlóné ny. ezredes, a BEOSZ alelnöke.

 Ügyvezetőnk, Lukács István ny. alez-
redes beszámolójából a meghívott ven-
dégek számára is kiderült, hogy a gazdag 
egyesületi életnek, a sokszínű program-
nak, a katonahagyományok ápolásának 
és ezekből adódóan az erős baráti közös-
ség összetartó erejének is köszönhető, 
hogy a 2018. évi rendezvények mindegyi-
kén, úgy ezen a közgyűlésen is a nagy 
volt az érdeklődés.

Az ügyvezető úr beszámolójában 
értékelte az elmúlt év főbb rendezvénye-

it, a 60-70 fős részvétellel lezajlott, ne-
gyedéves névnapi esteket, az egyenként 
45-50 fő részvételével szervezett négy 
kirándulást. Ebben benne volt egy három-
napos csoportos üdülés Bujákon, négy 
alkalommal pedig színházban voltunk, 
összesen 210 fő részvételével. Örömmel 
állapította meg, hogy ezek a rendezvé-
nyek egyre népszerűbbek, vonzóak tagja-
ink körében. A múlt évben is látogatottak 
voltak a havonta három-négy alkalommal, 
csütörtökönként tartott klubdélutánok 
egyesületünk székházában. 

Az ügyvezető külön szólt egy új – az 
elmúlt évben bevezetett – közösségi for-
máról, melynek „Életutak” a neve. Négy 
alkalommal beszélgettünk el 85-90 éves 
életkor közötti tagjainkkal, akik gazdag 
életútjukat ismertették meg velünk. 
A következő évben is folytatjuk ezt, mert 
nagy az érdeklődés, és mert megtisztelte-
tés ez a rendezvény azoknak az idősebb 
korú tagjainknak is, akik elmesélik élettör-
ténetüket. 

Szólt a beszámoló arról is, hogy a 
tagdíjbevételünket megduplázták a Nem-
zeti Együttműködési Alaphoz és az ön-
kormányzathoz benyújtott pályázatokon 
nyert támogatások, s örömmel hallottuk 
a BEOSZ alelnökétől a jó híreket, hogy 
a honvédelmi tárca is érezhetően jobban 

fogja majd támogatni 
a további években 
a nyugdíjas katonák 
szervezeteit. 

„Nagyon jó ehhez 
a közösséghez tar-
tozni” – gyakran hal-
lottuk a további hoz-
zászólások között ezt 
a mondatot. Mindez 
továbbra is kötelezi 
az elnökséget arra, 
hogy nincs megállás, 
nincs pihenés, foly-
tatni kell a munkát. 
Annál is inkább, mivel a közgyűlés egy-
hangúan megszavazta a pénzügyi tervet 
és az egyesület 2019. évi munka- és ren-
dezvénytervét, benne közel ötven saját 
szervezésű klubrendezvénnyel, a város-
hoz kapcsolódó egyéb rendezvénnyel, 
valamint három kirándulással.  

Jó hangulatban zajlott le ez a közgyűlé-
sünk is, ami folytatódott az állófogadással. 
Tagjaink már a fehérasztalnál folytatták 
a beszélgetést, és egyetértettek abban, 
hogy továbbra is jó lesz a ceglédi Dózsa 
György Honvéd Nyugdíjas Egyesülethez 
tartozni.       

KOROKNAY CSABA NY. ALEZREDES

FOTÓ: KARMACSI LÁSZLÓ NY. SZÁZADOS

Nagyon jó ehhez a közösséghez tartozni
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Táborfalván is megtartották az éves 
beszámoló közgyűlést. A meghívott 

vendégek közül most sem hiányzott Tóth 
Bertalan polgármester, valamint Birinyi 
András alpolgármester. A BEOSZ Közép-
Magyarországi Régiót Nagy Károly nyug-
állományú alezredes, a régió vezetője 
képviselte. Ritkaság, hogy egy település 
mindkét „potentátja” egyidejűleg képvisel-
teti magát a BEOSZ-régió rendezvényén, 
ez a tény is mutatja a nagyközség vezető 
testülete és a régió gyümölcsöző együtt-
működését, hiszen a helyi rendezvénye-
ken a tagok nagy szorgalommal és lelke-
sedéssel vesznek részt. Természetesen 
a polgármester úr sem feledkezik meg 
az esetenkénti anyagi és erkölcsi támo-
gatásról, amely nagy segítséget jelent. 
Bevezetőjében az elnök asszony, Antall 
Józsefné megemlítette, hogy a 2018-as 
év a változások éve volt, mivel elődje, 
Juhász Gábor lemondott. Köszönet illeti 
őt a több mint 10 éves munkájáért, és a 
továbbiakban is igényt tartanak segítő 
közreműködésére. Az elnökségi üléseket 
itt is rendre negyedévente tartották meg, 
és nagy fi gyelmet fordítottak a betegek 
folyamatos segítésére, látogatására. 
Érdekes szabadidős programokért a 
táborfalvaiak sem mennek a szomszéd-
ba: itt sem feledkeztek meg a jelmezes 
farsangi mulatságról, nőnapon pedig kö-

szöntötték a hölgyeket, amelyet azok Ivó 
napján mindig viszonozni szoktak.

Nem maradhatott ki a programokból 
a cserkeszőlői fürdőzés, a főzőverseny 
a helyiekkel és az örkényiekkel karöltve, 
valamint a kirándulások Zircre, Pápára, 
Bakonybélbe és Herendre, s a tagság 
részt vett a hagyományos almafesztivá-
lon is. Két nagy múltú klubjuk: a Kék Ne-
felejcs és a Nosztalgia Hagyományőrző 
Klub szintén sok emlékezetes rendez-
vényt mondhat a magáénak.

Fontosnak tartják a katonahagyomá-
nyok ápolását és a katonahősök emlékhe-
lyeinek felkeresését, koszorúzását. Soha 
nem hagyják ki a helyi ünnepségeket sem.

Természetesen itt is sor került a fe-
lügyelőbizottság jelentésére, valamint 

a pénzügyi beszámolóra, amelyben a 
felhasznált keretekről jelentést tettek. 
Mint ahogy másutt, itt sem dúskálnak az 
anyagi javakban, azonban körültekintő-
en használják fel a tagi hozzájárulást, a 
nagyközség anyagi segítségét, valamint 
a BEOSZ eszközbeszerzési pályáza-
tának elnyeréséből befolyt összegeket, 
hogy a kitűzött célokat – ügyesen és 
körültekintően gazdálkodva – elérhes-
sék.   A jó hangulat megkoronázásaként 
a szépen felújított Tiszti Klub földszintjén 
feltálalt igazi magyaros csirkepaprikás 
vitte el a pálmát, a házi sütemények kí-
séretében, amelyek bármelyik fővárosi 
vendéglő séfjének és cukrászának dicső-
ségére váltak volna.

NAGY KÁROLY NY. ALEZREDES, RÉGIÓVEZETŐ

Ügyesen gazdálkodva

A Szabolcsi Honvéd Műszaki Hagyományőrző Bajtársi 
Egyesület Nyíregyházán megtartotta 2018. évi beszá-

moló közgyűlését. A közgyűlésen részt vett Rácz Mihály ny. 
ezredes, a BEOSZ Észak-Alföldi Régió vezetője, az MH 5. 
Bocskai István Lövészdandártól Ragály Róbert őrnagy a pa-
rancsnok képviseletében, a 6. Katonai Igazgatási és Érdek-
védelmi Iroda irodavezetője, Pappné Városi Fatime, Bodnár 
Gáspár, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója, 
Butta László, Tarcal Nagyközség polgármestere, Petró Attila, 
a Nyír-Márvány Kft. tulajdonosa, valamint a meghívott társ 
fegyveresek egyesületi elnökei.

Az elnökség beszámolóját Vámosi Dezső titkár tartotta meg. 
Kovács József elnök ismertette a 2018-as évben végzett ha-
gyományőrző, társadalmi, közösségi és kulturális munkát, 
majd tájékoztatta a tagságot a 2019-es év tervezett feladata-
iról. A közel kétmillió forintos gazdálkodásról Kovács Lajosné 
gazdasági vezető tartott részletes beszámolót. A közgyűlés 
egyhangú szavazással elfogadta a beszámolókat, illetve ha-

tározatot hozott a 2019. évi költségvetésről, tagdíjról és a 
munkatervről.

Rácz Mihály ny. ezredes BEOSZ-emléklapot adományo-
zott munkája elismeréseként Vámosi Dezső titkárnak, majd az 
elnökség is több tagnak emléklappal és szerény ajándékkal 
köszönte meg a közösség érdekében végzett tevékenységet.

KOVÁCS JÓZSEF NY. ALEZREDES, ELNÖK

Példaadó részvétel
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Hagyományőrző fiatalok

Pécs egykoron katonaváros volt, a múlt 
században élte talán fénykorát. Mi, 

fi atalok különös érdeklődést tanúsítottunk 
a pécsi hadapródiskola története iránt. 
Mivel tanulmányaink folytatásaként a 
katonai pálya iránt érdeklődtünk, megala-
kítottuk a Hadapród Haditorna Mozgal-
munkat. Pécsett a HOHE által szervezett 
Zrínyi-napon, 2015-ben jelentettünk be 
elgondolásunkat, ahol felkértük dr. Boros 
Péter volt miniszterelnök urat a fővéd-
nökségre, aki azt el is vállalta. Azóta 
rendszeres kapcsolatot tartunk fenn vele 
(Ő is hajdanán tanulója volt a Pécsi M. 
Kir. Zrínyi Miklós Honvéd Gyalogsági 
Hadapródiskolának.) 

Ezután jött az ötlet, hogy csatla-
kozzunk a HOHE-hoz, ahol a fi atalítás 
érdekében megalakítottuk az Ifjúsági 
Tagozatot. Ebben nagy segítségünkre 
volt Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára 
ezredes asszony, amit ezúttal is megkö-
szönünk.

Jó kapcsolatot tartunk fenn, együtt-
működési megállapodást kötöttünk a 
Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző 
Egyesülettel. Ugyanis nekik profi  első 
és második világháborús felszereléseik 
vannak, amelyeket szívesen bocsájta-
nak rendelkezésünkre. Részt veszünk az 
általuk szervezett programokban is. Ma 
már közösen szervezünk évente 50-60 
programot, melyekben aktívan részt vál-
lalunk.

Az első világháború centenáriumi 
megemlékezései során csatlakoztunk a 
Centenáriumi Hagyományőrző Honvéd 
Gyalog Dandárhoz, ahol kiemelt feladato-
kat láttunk el nemzetközi szinten is. Első- 
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sorban díszőri feladatokat, koszorúzói 
szolgálatot vállaltunk. Részesei voltunk 
fi lmforgatásoknak és hagyományőrző ta-
lálkozóknak. 

Kiemelten jó kapcsolataink vannak az 
osztrák Dolomiten Freunde társasággal, 
ahol nyaranta egy hónapot töltünk a Do-
lomitokban szervezett első világháborús 
táboraikban. Így gyümölcsöző kapcsolat 
alakult ki az olasz hagyományőrzők-
kel is, akikkel évente többször vannak 
közös programjaink. Itt kell megemlíteni 
a Német Népi Hadisír Gondozó Szö-
vetséget, az Osztrák Fekete Kereszt 
Hadisírgondozókat, valamint az orosz 
nagykövetség katonai és hadisírgondozó 
szolgálatát is. Ezen kapcsolatokon ke-
resztül részt vettünk az első világháború 
százéves évfordulójának kiemelkedő 
megemlékezésein, most pedig készülünk 
a második világháború 75. évfordulójára. 
Munkánk elismeréséül a HOHE orszá-
gos vezetésétől csapatzászlót kaptunk, 
amelyet már nagyon sok adományozott 
zászlószalag ékesít.

Időközben többen a katonai pályát 
választottuk pl.: a szekszárdi kadétisko-
lában, ahova járunk, egyre nagyobb az 
érdeklődés a katonaság és a honvéd ha-
gyományőrzés iránt.

A kor új elemeket is követel, így meg-
alakítottuk a HOHE ifjúsági Tagozatán 
belül az „airsoft” csapatunkat (Árnyak 
Farkasai Airsoft Team néven) amely 
egyre népszerűbb és folyamatosan bővül 
a tagsága, s a fi ataloknak nagyon jó le-
hetőséget biztosít a katonai életmód, a 
taktika, a felderítés és a rejtőzés meg-
ismerésére. Rendszeres meghívásokat 
kapunk más csapatoktól, de van meghí-
vásunk Olaszországból is. 

A katonai sportok nyújtotta lehetőségek 
kihasználása érdekében megkerestük dr. 
Simicskó Istvánt, a hazafi as honvédelemi 
nevelésért felelős kormánybiztost. Jelez-
tük az új kihívást és kértük segítségét ez 
ügyben. Meglátásom szerint nagyon jó 
lenne, ha az alapszintű katonai oktatás-
ban is helyet kapna ez a program. A kor-
mánybiztos úrnak is tetszett az ötletünk, 
és támogatandónak találta. Ez egy újabb 
lehetőség, hogy az ifjúságot kimozdítsuk 
a mai virtuális világból. 

Terveink között fontos szerepet kap 
a HOHE győri, nagykanizsai, valamint 
székesfehérvári ifjúsági tagozataival való 
szorosabb együttműködés és rendezvé-
nyeink összehangolása.

GÁLOSI GERGŐ HONVÉD KADÉT

II. ÉVF. HOHE PÉCSI IFJÚSÁGI 
TAGOZAT VEZETŐJE
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A Dél-vietnami Nemzetközi Ellenőrző 
és Felügyelő Bizottság két tagja – 

a néhai Dylski Aurél határőr százados 
és Cziboly Csaba tartalékos főhadnagy 
– vietnami küldetésük során, az 1973. 
április 7-én történt helikopteres tragédi-
ában vesztették életüket, amit az akkori, 
első kontingensben szolgált magyar baj-
társak nagyon fájdalmasan éltek meg.

A Magyar–Vietnami Baráti Társaság 
tagjai a Missziós Történetek előadás-
sorozat részeként nagy fi gyelemmel 
hallgatták Hajdú László nyugállományú 
ezredes saját kutatásai alapján összeál-
lított, vetített képes előadását a Honvéd 
Kulturális Központ Pódium Bár helyisé-
gében. Az előadó a helikopterkatasztró-
fával kapcsolatos, máig tisztá-
zatlan kérdések fontos részleteit 
igyekezett a részt vevő mintegy 
60 fő érdeklődő elé tárni.

Az események lényege, hogy 
a vietnami békéről szóló, úgyne-
vezett párizsi szerződést 1973. 
január 26-án úgy írták alá, hogy 
– a világ békeszerződéseit te-
kintve egyedülálló módon – az 
nem rögzítette, hol húzódik a 
határ a háborút viselő felek 
– nevezetesen, a dél-vietnami 
Thiu rezsim és a Dél-Vietnami 
Ideiglenes Forradalmi Kormány 
(DIFK) hadseregének katonái – 
között, hanem csak azt kodifi kál-
ta, hogy a háborút viselő felek 

garantálják, hogy az 1973. január 26-án 
elfoglalt katonai állásaikat nem hagyják 
el. Nos, ebből nekünk igazán sok ellen-
őrzési problémánk adódott, mert ahová 
kiszálltunk tűzszünetsértést ellenőrizni, 
ott mindkét fél az adott térséget a magá-
énak vallotta.

Azt még tudni kell, hogy az akko-
ri Dél-Vietnamban volt a Nemzetközi 
Ellenőrző és Felügyelő Bizottságnak 
egy központja Saigonban, továbbá hét 
körzetparancsnoksága és 45 ellenőrző 
pontja a déli országrészre szétosztva. 
Ezt a feladatot, az első kontingensben 
engedélyezett 290 fős állomány tekin-
tetében mi, magyarok 228-an láttuk el, 
mert az akkori kormány az angolul jól 

tudó határőröket, illetve a külke-
reskedő tartalékos tiszteket is oda 
„vezényelte”.

Ott az ellenőrző bizottság kana-
dai, lengyel, indonéz és magyar 
tagjainak Dél-Vietnamon belüli 
szállítását a volt amerikai hadse-
reg kisrepülőgépei és helikopterei 
oldották meg úgy, hogy a volt piló-
ták „kipolgáriasodtak” és civilként 
repülték a volt katonai gépeiket.

Dél-Vietnam északi régiójában, 
a laoszi határ közelében lévő Lao 
Bao nagyon különleges ellenőrzé-
si pont volt. Ennek okán oda elő-
ször – amint ezt megtudtuk Hajdú 

László nyugállományú ezredes, törté-
nész-kutató vetített képes előadásából 
– 1973. március 17-én egy UH–1-es 
amerikai helikopterrel repült el szemre-
vételezni a delegációk egy-egy tagja, s 
köztük ott volt Dylski Aurél határőr szá-
zados is. Érdekes módon az a helikopter 
nagymértékben eltért keleti irányban a 
kijelölt 1 km-es légifolyosótól. Ezt a re-
pülés után a delegáció tagjai jelezték a 
pilótáknak, de ők erre érdemben nem 
reagáltak. Végül ott, Lao Baóban meg-
tekintették a nagyon, de nagyon ázsiai 
módon kialakított ellenőrzési pont háza-
it, majd visszarepültek Huéba, az ottani 
körzetparancsnokságra.

A Huéban székelő körzetparancsnok-
ság úgy döntött, hogy a Lao Baóban 
állomásozó ellenőrző pont tisztjei 1973. 
április 7-én települnek ki. Így Dylski 
Aurél és Cziboly Csaba  felszálltak az 

Emlékezés a vietnami misszióra
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Mozgalmas klubélet

A szentendrei Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub tagjai élénk klub-
élete, megvalósult programjai vidámságról, összeszokottságról, 
a megemlékezések megfelelő komolyságról adnak tanúbizony-
ságot. A 2019-es évben megemlékeztünk a doni katasztrófa 76. 
évfordulójáról és a magyar kultúra napjáról. Eddigi klubdélután-
jainkon az énekkari próbákat követően teadélutáni beszélgetés 
zajlott a magányosságról, dartsversenyre történő felkészülésen 
vettek részt tagjaink, 19 fős delegációval meglátogatták a ba-
latonszőlősi nyugdíjasklub tagjait, és egy kolbásztöltő verseny 
keretében jó hangulatú disznótoros-vacsorán látták őket ven-

dégül; vidám hangulatban jelmezekbe öltözve elbúcsúztattuk a 
telet, majd köszöntöttük női tagjainkat.

A vezetőség tervezi, szervezi az előttünk álló programokat, 
készül a beszámoló közgyűlésre és az énekkar jubileumi ün-
nepének méltó megszervezésére. Rácz Mihály klubtag társunk 
lelkes és aktív szerkesztői munkájának köszönhetően készül az 
Ezüstfény Együttes 15. évfordulójának kiadványa. Túl vagyunk 
az év első pályázatának beadásán és készítjük az eszközfej-
lesztési pályázatunkat.

 ESKÜDT LAJOS 
FOTÓ: BARA ERZSÉBET

első UH–1-es helikopterre, együtt a két 
kanadai tiszttel. A második géppel re-
pültek a lengyel tisztek a tolmácsukkal, 
valamint az indonézek.

Eddig meg nem magyarázott módon a 
vietnami légteret jól ismerő amerikai pi-
lóták által vezetett helikopterek 25,6 ki-
lométerrel tértek el a meghatározott egy 
kilométeres légifolyosótól, s mivel ez 
már néhány hét alatt másodszor fordult 
elő, a Dél-vietnami Ideiglenes Forradal-
mi Kormány (DIFK) katonái – egy vállról 
indítható légvédelmi rakétával – rálőttek 
az első helikopterre, melyet el is találtak. 
A második helikopter pedig gyorsan, a 
legelső lehetőséget kihasználva landolt, 
ahol az azon lévőket géppisztolytűz fo-

gadta, ezért a helikopter bal oldalánál 
kerestek menedéket maguknak, majd 
ott megadták magukat. Így a lengyel és 
indonéz bajtársak megmenekültek, de a 
magyar és a kanadai tisztek meghaltak. 
A szakértői vélemények szerint az ame-
rikai pilóták a Thiu rezsim által megfi zet-
ve azért tértek el ilyen nagymértékben 
a légifolyosótól, mert a DIFK állomás-
helyeit és fegyverzetrendszerét akarták 
megszemlélni, és arról kívántak jelentést 
tenni a megrendelőiknek.

Az is napokba telt, amíg fel lehetett 
venni a kapcsolatot az ottani DIFK ve-
zetőivel, és az elhunyt bajtársainkat el 
lehetett szállítani Saigonba, majd Buda-
pestre.

Tekintettel arra, hogy ez a tragédia 
április 7-én, 11 óra 45 perckor történt 
1973-ban, a dr. Botz László nyugállo-
mányú altábornagy elnökletével vezetett 
Magyar–Vietnami Baráti Társaság és 
a Magyar Vietnamiak Egyesülete ezen 
a napon teszi tiszteletét a Farkasréti te-
metőben, ahol katonai tiszteletadással 
emlékezik Dylski Aurél posztumusz ha-
tárőr őrnagyra és Cziboly Csaba posztu-
musz tartalékos honvéd századosra.

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

VÁMOSI JÁNOS NY. ALEZREDES,
AZ OTTANI LEGFIATALABB 

BÉKEFENNTARTÓ TISZT
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Amájusi eső aranyat ér – a mezőgazdaságnak! A szabadtéri 
sporteseményeket viszont rendszerint meghiúsítja. Ezért 

a Bem József Bajtársi Egyesület és a Magyar Budo magazin 
szerkesztősége (amely éppen 25. születésnapjának megünnep-
lésére készül) hagyományos, immár 10. sportnapjának szervezői 
borús hangulatban nézték a gyakran esőfelhőket hozó eget. 
Az elmúlt évtizedben többször előfordult, hogy a sportesemény 
napján sötét felhők jelentek meg az égen, de végül megkímél-
ték a szabadtéri programokat. Most azonban a késő őszt idéző 
hűvös, esős időjárás megakadályozta, hogy a sporteseményt az 
egyesület tágas kertjében tarthassák meg. 

A szervezők mégsem adták fel. A szintén jubiláló (20 éve ala-
kult) Sasok ITF Taekwon-do Klub, mely az épület másik felében 
tartja az edzéseit, felajánlotta, hogy a tatamival borított tágas 
termükben rendezzék meg a bemutatókat és az ügyességi ve-
télkedőket. Így a tervezett időpontban megkezdődhetett a keleti 
küzdősportok és harcművészetek képviselőinek műsora.

A Bem József Általános Iskola kisdiákjai tanáraik vezetésével 
most is vidáman, de ezúttal a cipőjüket a terem előtt hagyva he-
lyezkedtek el a küzdőtér szélén. Izgatottan várták, hogy a rövid 
megnyitóbeszéd után megrohanhassák és gyűjthessék a tatamin 
szétszórt cukorkákat.

A legtöbb édességet a III. osztályos Pruna Kristóf gyűjtötte 
össze, így ő nyerte meg az értékes jutalomkönyvet. A második 
helyezett pedig egy doboz csokoládét vehetett át.

A harcművészeti (budo) bemutatókat a házigazda ITF 
taekwon-dosok kezdték, Szalay Gábor hatdanos mester vezeté-
sével. A zenével kísért látványos gyakorlataik azonnal elbűvölték 
a közönséget, amely tagjainak döntő többsége örömmel vett 
részt a rúgótechnikák gyakorlásában.

Bagi László nyugállományú ezredes, ötdanos kyokushin 
karatemester, a Magyar Tartalékosok Szövetsége alelnöke és 
tanítványai azonnal közös edzésre hívták a jelen lévő nézőket. 
A lehetőséggel most is a kisdiákok éltek – egy kivétellel (aki 
később a női ügyességi versenyt is megnyerte).

Az aikido-technikákból Dánfi  Sándor kétdanos mester adott 
ízelítőt, majd ő is közös gyakorlást vezetett a lelkes fi ataloknak.

A bemutatók sorát a Magyar Kö-
zelharc–Kézitusa Szövetség csa-
pata zárta Novák Zsolt négydanos 
mester irányításával. Ebben a 
pusztakezes akciók mellett, lőfegy-
verrel, illetve bottal, késsel történő 
támadás kivédésének bemutatását 
is megnézhették. A nem ilyen test-
nevelési órákhoz szokott fi atalok 
természetesen örömmel kaptak 
az alkalmon, hogy belekóstoljanak 
az önvédelmi technikák gyakorlá-
sába.

Az férfi  és női ügyességi vetélke-
dők résztvevői különféle dobások-
kal, labda célba rúgásával mérték 
össze tudásukat. A szoros versenyt 
jellemzi, hogy több helyezés is csak 
„szétlövésben” dőlt el. A győztesek 
kupát, az első három helyezett 

érmet, a második helyezettek tárgyjutalmat ve-
hettek át, de még az ötödikek is kaptak oklevelet.

A férfi  ügyességi versenyt Novák Zsolt nyer-
te Bagi László ny. ezredes (a tavalyi győztes) 
előtt, míg a bronzérem Szilágyi Mihály nyakába 
került. A női ügyességi versenyben Büki Péter-
né vehette át az első helyezettnek járó győzelmi 
trófeát és az aranyérmet. Az ezüstérmet és a 
jutalomtárgyat Bujbóczi Dorina, a bronzérmet 
Sintár Fanni szerezte meg.  A darts- és aszta-
litenisz versenyek (melyekhez már megvannak 
az új eszközök), valamint a tervezett kerti parti 
egy későbbi időpontban (időjáráshoz igazítva) 
lesznek lebonyolítva.

BÜKI PÉTER

NYUGÁLLOMÁNYÚ ALEZREDES

Bem sportnap
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 Gasztromajális Hatvanban

Május elsején, hagyományosan főzőtársaságok népesítik 
be a hatvani Népkertet. A Gasztromajális volt ez évben 

is az egész napos rendezvénysorozat nyitánya, melynek ke-
retében a benevezők négy kategóriában mérhették össze 
tudásukat. 

A Gáspár András Bajtársi Egyesület főzőcsapata, Földesi 
Attila nyugállományú őrnagy vezetésével a négyből három 
kategóriában indult, és szerepelt kiemelkedően. Az elkészített 
ételeiket a zsűri egy első és egy második hellyel jutalmazta. 
Első helyezést ért el a füstölt sonkás csirkemell, zöld spár-
gával, míg a másik kategóriában a vesevelővel töltött lángos 
sajtkrémmel, a második helyezést érdemelte ki.

Az egyesület saját majálisát is a rendezvény keretében 
szervezte meg. A kilátogató közel hetven fő jó étvággyal fo-
gyasztotta el az erre az alkalomra elkészített ételeket. 

A jó hangulat és az ételek illata számos érdeklődőt is oda-
vonzott az asztalokhoz, akiket sajnos a zártkörűség miatt 
nem lehetett vendégül látni. A főzés ideje alatt, és az ered-
ményhirdetés után is, a kilátogatókat a színpadon számos 
fellépő szórakoztatta, megteremtve ezzel a rendezvény igazi 
majálishangulatát.

KŐSZEGI FERENC

FOTÓK: BURDA GABRIELLA



Kihelyezett érdekvédelmi és ügyfélszolgá-
lati napot tartottak a Kiskőrös Helyőrség 
Nyugállományúak Klubja felkérésére az 
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyil-
vántartó Parancsnokság (MH KIKNYP) 
Bács-Kiskun megyei irodájának mun-
katársai. A helyszínen a megjelenteket 
Gottfried Béla nyugállományú ezredes, a 
klub elnökhelyettese és Gáldonyi Sándor 
százados, irodavezető-helyettes köszön-
tötték. Az iroda tevékenységéről Parádi 
Gyöngyi főtörzsőrmester, érdekvédelmi 
altiszt tartott egy rövid tájékoztatót, majd 
bekapcsolódott az ügyintézésbe. Munká-
ját Király Endréné és Bácsi Balázs közka-
tona segítették.

Az érintettek az egészségügyi ellátási 
jogosultságról, az üdülési lehetőségek-
ről, a kegyeleti támogatások feltételeiről 
kérhettek tájékoztatásokat, lehetőségük 
volt a nyugdíjas-igazolványaik cseréjére 

és segélykérő lapokat is igényelhettek a 
helyszínen.

A gyerekek és unokák pályaválasz-
tását segíteni akaró egykori katonák és 
családtagjaik közül pedig többen érdek-
lődtek a szerződéses katonai szolgálat 
vállalásának feltételeiről, valamint az 
ősztől bevezetésre kerülő „Acélkocka” 
Altisztképzési Rendszer keretében tör-
ténő elméleti és gyakorlati oktatás rész-
leteiről is.

GOTTFRIED BÉLA NY. EZREDES

FOTÓ: A SZERZŐ FELVÉTELEI

Házhoz ment az iroda


