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Isten éltesse Magyarországot, a hon védelmezőit!

Mintegy száznegyvenen – a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtudomá-
nyi és Honvédtisztképző Karon 2019 
nyarán végzett honvéd tisztjelöltek, 
a polgári életből állományba vett pá-
lyakezdő hivatásos és szerződéses 
tisztek, valamint önkéntes tartalékos 
tisztek – tettek ünnepélyes katonai 
esküt a nemzet főterén, Szent István 
király ünnepén. A nemzeti lobogó fel-
vonása után Benkő Tibor honvédelmi 
miniszter köszöntötte a tisztjelölteket.
A tárcavezető a honvédeskü különleges, 
semmihez sem hasonlítható mondataira 
hívta fel a fi gyelmet. „Egyedülálló eskü 
ez, ahol valaki az ember számára legér-
tékesebb, legdrágább dolgot, az életét 
ajánlja nemzete szolgálatáért” – mondta 
Benkő Tibor, hozzátéve, hogy a honvéd 
név szintén egyedülálló a világon, amely-
nek használatára méltónak kell bizonyul-
ni. „Legyenek rá büszkék, és legyenek 
mindig méltók a szolgálatára. Mutassa-
nak példát bátorságból, a haza iránti hű-
ségből és szeretetből, bajtársiasságból, 
s ha a helyzet úgy kívánja, kövessék 
elődeink példáját, és bátran küzdjenek 
Magyarország, a magyar emberek béké-
jéért és szabadságáért!”

A tárcavezető köszöntője után a hon-
véd tisztjelöltek ünnepélyes eskütétele 
következett, amelyet – a ludovikás ha-
gyományoknak megfelelően – kardrán-
tással erősítettek meg. Az eskü szövegét 
Áder János köztársasági elnök vette át.

Az államfő ünnepi köszöntőjében 
a harminc évvel ezelőtt történt hazai 
eseményeket – a márciusi ünnepet, a 
v asfüggöny lebontását, Nagy Imre és 
mártírtársai újratemetését, az első olyan 
augusztus 20-át, amelyet ismét Szent 
István ünnepének neveztek – sorsfordító 

esztendőként jellemezte. A köztársasá-
gi elnök rámutatott: a katonai esküben 
vállalt hűség éppen a szabadság megőr-
zésének záloga, s a haza iránti ragasz-
kodás végső bizonyítéka. „Önökön is 
múlik, hogy hazánk olyan maradhasson, 
amilyennek Szent István megálmodta, 
amilyennek több mint ezer év magyarjai 
megtartották, hogy szabad, erős, függet-
len európai ország lehessen” – mondta a 
frissen esküt tett katonáknak Áder János.

HONVEDELEM.HU

FOTÓ: DÉVÉNYI VERONIKA 

Kétszázhatvan altiszt tett esküt Buda-
pesten, a Hősök terén. Benkő Tibor 
honvédelmi miniszter a felsorakozott 
katonák előtt hangsúlyozta, arra tet-
tek esküt, hogy az országot s a békét 
szolgálják. A miniszter szavai szerint 
az altisztek megfogadták, hogy gon-
doskodnak a rájuk bízott katonákról, 
s a továbbiakban nemcsak önmagu-
kért, de bajtársaikért, a nemzetért és 
az országért szolgálnak. „Egy olyan 
hivatást választottak, amely sok-sok 
megpróbáltatással, lemondással, 
kihívással jár (…), legyenek méltók 
a fogadalomtételhez, szolgáljanak 
ennek tudatában és szellemiségében, 
legyenek arra büszkék, hogy önök a 
Magyar Honvédséget szolgálják” – fo-
galmazott Benkő Tibor, hozzátéve, 
legyenek büszkék a hivatásukra, 

de maradjanak mindig szerények, 
készüljenek tudatosan a kihívásra, 
legyenek méltók az egyenruha vise-
lésére és mutassanak példát a társa-
dalomnak.

Korom Ferenc altábornagy, a Ma-
gyar Honvédség parancsnoka ünnepi 
beszédében úgy fogalmazott: al-
tisztnek lenni nemcsak egy munka, 
hanem hivatás; a jelen altisztjei nem 
csupán végrehajtói a katonai felada-
toknak, hanem az az elvárás velük 
szemben, hogy a feladatok szerve-
zéséért és vezetéséért is vállaljanak 
felelősséget. Kitért arra is, hogy  az 
avatandók között ott álltak lövész, 
tüzér, műszaki, harckocsizó, híradó 
és logisztikus altisztek is, s ők mind 
egy összetartó közösség új tagjai let-
tek, akik számára a haza szeretete és 

áldozatkész szolgálata örök értéket 
hordoz. „Hiszem és vallom, hogy az 
olyan katonai értékek, mint a baj-
társiasság és a csapatszellem nem 
csupán a Magyar Honvédség tagjai-
nak jelentenek morális erőt, hanem a 
civil közösségek együvé tartozását is 
erősítik, ezzel pedig egy, a hazájáért 
elkötelezett nemzet alapját biztosít-
ják” – fogalmazott a parancsnok. Az 
eskü meghatározza a jövőt, s olyan 
erőt ad, amely elengedhetetlen a 
haza védelméhez, a nemzet szolgála-
tához – fűzte hozzá. A rendezvényen 
Korom Ferenc altábornagy avatási 
szablyát adott át Vörös Glória Szófi a 
őrmesternek, aki a kétéves, nappali 
tagozatú altisztképzés keretében a 
legjobb eredményt érte el.

HONVEDELEM.HU
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„Önmagát becsüli meg minden nem-
zedék azáltal, hogy tudomásul veszi: 
a világ nem vele kezdődött” – írta 
Sütő András. A mi világunk Önökkel: 
szüleink és nagyszüleink életével 
kezdődött. Önök azok, akik küzdöttek 
értünk, akik áldozatos munkájukkal 
megteremtették a jelenünket, bizto-
sítva azt, hogy a mi generációnk egy 
újabb nemzedék jövőjét alapozhassa 
meg. 

Ma Magyarországon minden ötödik 
ember idős korúnak számít, vagyis 
már betöltötte a hatvanadik életévet. 
Az ember még húsz évvel ezelőtt ko-
rosnak számított 60 évesen, de mára 
az életkilátások nagyon megváltoztak, 
a korábban idősnek tekintett korosz-
tályok a mai társadalmak aktív tagjai, 
jelentős szereplői. Önök azok, akikkel 
és akik által ez az új társadalom for-
málódott, új viszonyítási alapot adtak 
nekünk, és most Önök azok is, akik az 
időskort forradalmasítják. Nemcsak a 
jelenünkre vannak hatással, hanem a 
mában a jövőnket, a mi időskorunkat 
is alakítják.

Sokan mondják a korosabbak közül, 
hogy megették már a kenyerük javát. 
Én ezt úgy gondolom, megtették, 
amit várt tőlük a család és a haza, 
s most már a pihenés éveit töltik. 
Kétféle irányt látok manapság, ami 
az idősödést és az időskort illeti. 
Egyrészről van egy reklámok által 
generált életfelfogás, hogy minden-
ből az újabb, a modernebb kell. Ezért 
gondolják sokan – sokszor maguk az 
idősebbek is –, hogy már hasznave-
hetetlenek, hogy rájuk nincs szükség, 
őket is „megrágta az idő vasfoga”. 
Én azonban Csingiz Ajtmatov szava-
iban hiszek, hogy „az embert nem a 
kor véníti meg, nem az évek múlása, 
hanem az, ha úgy érzi, eljárt felette az 
idő.” Ez a gondolat vezet bennünket 
a másik tendencia, az egészséges 
életmód és a „lifelong learning”, az 
élethosszig tartó tanulás szellemisége 
felé, ami számomra a méltóság, a ki-
teljesedés és a bölcsesség irányába 
mutat. 

A nyugdíjaskor, az időskor nem a 
visszavonulás valamitől, hanem az új 
felé fordulás ideje. A szívvel-lélekkel 
végzett tevékenységek, egyfajta sza-
badság ideje is. A nyugdíjas ember 
főállásban foglalkozhat azzal, akit és 
amit szeret. Manapság már nyugod-
tan belevághat az ember 60 évesen 
a bakancslistája teljesítésébe. Legyen 
abban túrázás, vadvízi evezés, bú-
várkodás, nyelvtanulás vagy akár egy 

salsalecke. Kérem, ne feledjék, soha 
senki nem lehet túl öreg egy újabb cél 
kitűzéséhez és egy újabb álom megál-
modásához.

Van egyfajta rejtett kapocs köztünk, 
akik a Haza szolgálatában állnak, áll-
tak. Ez a kapocs a közösségeinken 
keresztül megmarad, és megmarad-
nak a barátok, a bajtársak. Így hát 
remélem, a mostani főállásukban is 
szánnak időt ránk!

 „Az emberi fejlődés és nevelés 
nem igazi akkor, ha nem jön létre 
termékeny kapcsolat az idősekkel. Az 
idős emberek élete nyitott könyvként 
szolgál, amelyben a fi atalok értékes 
tanácsokra lelhetnek életük során” 
– mondta Benedek pápa egyik beszé-
dében. Azt gondolom, a hitelesség, 
és a szeretet, tisztelet, fi gyelmesség 
azok a tényezők, amik a legfontosab-
bak még a mai felgyorsult világunkban 
is. Önöknek meg kell érteniük, hogy 
mi már egy felpörgött életet élünk, 
nekünk pedig azt, hogy vannak olyan 
dolgok, amiket érdemes meghallgat-
nunk. Bízom benne, hogy megmaradt 
szeretetük és elköteleződésük a Ma-
gyar Honvédség iránt, és tudásukkal, 
élettapasztalatukkal a Benedek pápai 
„nyitott könyvként” segítik munkánkat, 
támogatják fejlődésünket. 

Henri J.M. Nouwen – Walter J. 
Gaffney, Időskor –  Az élet betelje-
sedése című művében olvastam az 
alábbi szavakat, melyekkel mélyen 
egyetértek: „Hisszük, hogy az idősö-
dés a leghétköznapibb emberi tapasz-
talás, amely az ígéret szivárványaként 
ível át az emberiség közössége fö-
lött... Annyira ígéretes, hogy elvezet-
het bennünket az élet kincsestárához. 
Hiszünk benne, hogy az öregedés 
nem ok a kétségbeesésre, hanem a 
remény táptalaja, nem lassú pusztu-
lás, hanem fokozatos érés, nem va-
lamifajta végzet, amelynek meg kell 
adnunk magunkat, hanem esély, ame-
lyet megragadhatunk.”

Az Idősek Világnapja alkalmá-
ból egyszerre szeretnék kérni és 
megköszönni. Kérem, ragadják 
meg az esélyt, életükkel változtassák 
meg az idősekkel kapcsolatos szte-
reotípiákat, mutassanak új jövőképet 
nekünk, és köszönöm példamutatá-
sukat, emberi értékeiket, s mindazt, 
amit értünk, az utódaikért  és a Magyar 
Honvédségért tettek és tesznek!
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30 éve szövetségben 
A harmincadik születésnapjára készülő 
Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsé-
ge azt a tiszta és világos akaratot ünnep-
li, amely őt létrehozta. Azt az akaratot, 
hogy a katonáknak és egyesületeiknek 
legyen egy országos szervezete, amely 
őrzi a legszebb katonai hagyományokat, 
erősíti az együvé tartozás szellemiségét, 
védi és képviseli tagjainak érdekeit.

A zászló, az eskü, a becsület ugyan-
azt jelentette akkor is, amikor megalakult 
a Szövetség, és ma is ugyanazt jelenti. 
Büszkék vagyunk közösségeinkre, si-
kereinkre, eskünkhöz való hűségünkre, 
amelyek erőnk, függetlenségünk és sza-
badságunk zálogai voltak.  Az országos 
szervezet eszmeisége pedig kifejezi a 
közösségek összetartozását, de kifejezi 
tagjai kötelezettségeit is: a lelkiismeret 
és a bajtársiasság eszményeit. Jelmon-
datunkat – „A haza minden előtt!” – kinek 
kellene magyarázni?  A BEOSZ 30 éve 
bizonyítja, hogy méltók voltunk-vagyunk 
e mondat minden szavából következ-
tetett feladatainkra, elhivatottságunkra, 
hazánk iránti elkötelezettségeinkre. Ez az 
a példa, amit a jövőbeni Szövetségnek is 
követnie kell!

Számomra nem kérdés, hogy a szer-
vezet megszolgálta-e a HM, a HVK és 
mások támogatását. Amelyet természe-
tesen köszönünk, számítunk arra a jövő-
ben is, mint ahogy partnereink is számít-
hatnak ránk.

Azt mondtam, hogy sikeres és ered-
ményes három évtized van mögöttünk. 
Benne sok-sok lemondással, nehézség-

gel, embert és közösségeket próbáló 
feladatokkal. Azt kívánom a köszöntött 
Szövetségnek, hogy ez a bajtársiasság, 
együvé tartozás, a közösen kimunkált 
célok és feladatok teljesítése kísérje jö-
vőbeni útját is! Őrizzék meg a BEOSZ 
kivívott tekintélyét a katonák, a civil társa-
dalom előtt!

A 30 év sok szép hagyományt is te-
remtett. De a BEOSZ-nak hivatása is 
van, és hiszem, hogy szép jövője is! Gyö-
kereinket tisztelő, tudásukban megbízha-
tó, bajtársiasságukban megkérdőjelezhe-
tetlen tagjainkon múlik, hogy így lesz-e!

 Én hálás és büszke vagyok azért, 
hogy 16 évig e Szövetség elnöke lehet-
tem. Kitűnő szakemberekkel dolgozhat-
tam együtt, akikkel egyszerre dobbant 
a szívünk, mozdult agyunk és kezünk. 
(Na, jó, nem mindig, elismerem. De 
csak így, zárójelen belül.) Valami mély 
elkötelezettség fűzött össze bennünket: 
lelke volt ennek a kis közösségnek! Ta-
pintat, okosság, leszűrődött szemlélet, 
szenvedélyes, de szélsőségektől mentes 
élettapasztalatok, bajtársiasság és em-
berszeretet – nos, ezek érintettek meg 
engem, de talán másokat is a legjobban. 
Ott és akkor éreztem azt, hogy béke van 
körülöttem. Köszönöm ezt a felejthetetlen 
érzést!

Pedig volt vihar is körülöttünk, a Szö-
vetség körül meg még több. De nem pa-
naszkodtunk. Csendben akartunk élni, 
de sohasem némán! Szerényen éltünk, 
talán túl szerényen is, és nem ordítva, 
másokat gyalázva elégedetlenkedtünk. A 

vad indulatoktól korbácsolt szituációkban 
is olyanok voltunk, mint egy sziklákkal 
védett öböl, amelyben nem háborgó vize-
ken hajózhattak tagjaink.

Minden eredményünket a kivételes te-
hetségű, odaadó bajtársainknak köszön-
hettük! Nyíregyházától Szombathelyig, 
Miskolctól Szegedig, Orosházától Tatáig. 
A BEOSZ elnökeként az öntudatos, teljes 
és elkötelezett emberekkel élmény volt 
dolgozni. Tanultam tőlük a bajtársias-
ságot, a felelősségérzetet, az önállóság 
tiszteletét. Éreztük és emlékeztettünk 
hivatásunkra, őriztük azt az életformát, 
amely számunkra a legértékesebb volt 
aktív katonai szolgálatunk alatt.
TISZTELT BAJTÁRSAK, KEDVES OLVASÓK!

A BEOSZ-nak múlja van, amelyről tud, 
joggal büszke rá, és amelyet megbecsül, 
ezért van jövője is! Bízom benne, hogy 
még nagyon sokáig kitartó hűséggel, a 
megújulás képességével és akaratával 
bírva így is lesz!

SIPOS GÉZA NY. EZREDES

A BEOSZ TISZTELETBELI ELNÖKE 

A Szövetségben, 2020-ban az alapsza-
bálynak megfelelően újjáválasztjuk a 
vezető szerveket, ami egyben alkalmat 
ad a Szövetség működésének, a jelenleg 
hatályos alapszabálynak az áttekintésére, 
a szükséges korrekciók átgondolására, 
megvitatására.

Az itt leírtakat nem valami kinyilatkoz-
tatásnak szánom, hanem egy olyan vi-
ta-indítónak, amely alkalmat ad a közös 
gondolkodásra, a legeredményesebb mű-
ködés közös kialakítására.

Az eredmények számbavételénél ér-

demes arról szólni, hogy közvetlenebb 
személyes kapcsolat valósult meg a ve-
zető szerv tagjai és az egyesületek között. 
Gyakoribbá vált a helyi rendezvényeken 
történő részvétel, közvetlenebb szemé-
lyes kapcsolat nyilvánult meg a Szövetség 
szűkebb elnöksége és az egyesületek 
tagsága között.

Újszerű formaként jelent meg a kiegé-
szítési központok, illetve irodák vezetőivel 
történő közös tanácskozás, eredménye-
sen segítette a kommunikációt a tudósí-
tói értekezletek megrendezése. Előtérbe 

került a szenior sport. Kedvezőbb feltéte-
leket teremtett a működéshez a HM foko-
zottabb anyagi támogatása.

Szép emlékként őrizzük a kopjafák 
áttelepítése utáni megnyitóünnepséget 
Pákozdon, a Balatonakarattyán tartott 
Katonanemzedéki Találkozókat, még ha 
ezek nem is mindig elég súllyal juttatták 
kifejezésre a katonanemzedékek közötti 
szolidaritást. A különböző nemzedékek 
képviselői ugyan ott voltak, de párbeszéd 
nem alakul ki köztük. 

Célszerű közösen azon is elgondolkoz-
ni, hogy milyen célok kapjanak prioritást 
az elkövetkezendő években. Úgy gondo-
lom, hogy az eddigiekhez hasonlóan, min-
denképpen fogalmazódjon meg a haza, 

Vitaindító gondolatok
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a honvédelem melletti elkötelezettség, a 
hagyományok ápolása, a fi atalabb korosz-
tályok, a tényleges katonák egyesületekbe 
történő bevonása, a nemzedékek közötti 
szolidaritás erősítése.

Kapjon nagyobb szerepet az érdekvé-
delem, érdekképviselet, köztük az egye-
sületek működési feltételeinek biztosítása, 
egy a honvédség által működtetett idősott-
hon létesítése, a 2002 előtt megállapított 
szolgálati nyugdíjak fokozatos felzárkóz-
tatása.  

A hiányosságok között elsőként azt kell 
megemlíteni, hogy megszakadt a nem-
zedékek közötti kapcsolat, szolidaritás, 
nem sikerült a fi atalabb korosztályokat a 
szövetségbe bevonni. A meglévő alaku-
latoknál olyan csoportok megalakítását 
lehetne célul tűzni, melyek külön közös-
ségként lazán kapcsolódhatnának a helyi 
egyesületekhez, szervezhetnék a saját 
korosztályuk igényei szerinti programokat, 
az egyesület vezető szervében meghí-
vottként egy-egy fővel képviselhetnék ma-
gukat, nagyobb rendezvényeken érdek-
lődésüknek megfelelően jelenhetnének 
meg, teljes létszámmal pedig lehetőleg a 
közgyűléseken vehetnének részt.

Vizsgálni célszerű azt is, hogy a kitűzött 
célokat milyen felállású, összetételű elnök-
ség képes megvalósítani. Úgy gondolom, 
hogy az elnök mellett célszerű lenne titkár, 
gazdasági ügyintéző, egyben elnökhelyet-
tesi posztok létesítése. A titkárságba tar-
tozhatna az adminisztrátor, a jogi felelős, 
szóvivő és egy gépkocsivezető. A titkár 
szakmai testületként vezethetné a nem-
zetközi összekötő, nemzedéki, érdekvé-
delmi–szociális, kommunikációs csoport, a 

kegyeleti felelős munkáját. Az elnökséget 
alkothatná az elnök, a titkár, gazdasági 
ügyintéző (egyben elnökhelyettesek), a 
társszövetségek elnökei, a Dunántúli, illet-
ve Alföldi Régió egy-egy választott régió-
vezetője, illetve e régiók egy-egy ugyan-
csak választott egyesületi elnöke.  

  Javaslom, hogy az alapszabályba 
kerüljön bele a régióvezetők félévenkénti 
szakmai tanácskozásra történő összehí-
vása.

A felsorolt személyek – beleértve az el-
nökség tagjait is – kiválasztásánál a szak-
mai felkészültség mellett fontos szempont 
legyen a vezetettek felé megnyilvánuló 
empátia, hogy minden pillanatban érez-
zék az önként, ellenszolgáltatás nélkül 
munkát vállalók a köszönetet, elismerést. 
Egy olyan közösséget alkossanak, ahol jó 
együtt lenni, együtt dolgozni.

A leírtak természetesen egy elgondolást 
tartalmaznak, melyet azzal a céllal adok 
közre, hogy vitatkozva, együtt találjuk meg 
az elkövetkezendő időszak legoptimáli-
sabb, legeredményesebb megoldásait. 

PINTÉR FERENC NY. EZREDES 

  Hazuga Károly ny. altábornagy
             Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége
                                          elnök

Budapest
TISZTELT ELNÖK ÚR!

A Nyíri Honvéd Egyesület a BEOSZ 30. évfordulója alkalmából kezdeményezi a BEOSZ tagszövetségei, tagszervezetei, 
tagjai felé, hogy az évforduló alkalmából minden BEOSZ-tag ültessen el egy fát, hozzájárulva az ökológiai egyensúly helyre-
állításához, gyermekeink, unokáink életfeltételeinek biztosításához.

A fák ültetésének optimális időpontja október hónap és az időjárás függvényében november eleje.
A kezdeményezés a BEOSZ 30. évfordulós eseményeibe beilleszthető.
Erre alkalmas lenne a 2019-es és a 2020-as esztendő.
Jó lenne, ha az elnökség is pártolná az ügyet. Ha igen, akkor a jövő évi költségvetés terhére, ösztönzőket is be lehetne 

építeni a legtöbb fát elültetett szervezetek (három) részére.
Ez a cselekedet lehetőséget biztosíthat az aktív, tartalékos és nyugállományú katonák együttműködéséhez is.
A Nyíri Honvéd Egyesület 100 fős tagsága vállalja, hogy Nyíregyháza területén 100 db, vagy több fát ültet el még ebben az 

évben. Ehhez a város is ad segítséget, az alkalmas terület kijelölésével és a fák biztosításával. Úgy gondoljuk, hogy a kezde-
ményezés bármely településen megvalósítható, s egy hasznos mozgalom részesei lehetünk.

Tisztelettel kérem elnök u rat, vigye testületi ülés elé a kezdeményezést, és ha jónak találja a testület, tegye szövetségi 
méretűvé.

2019. július
Tisztelettel:

Tóth Sándor
elnök

4400, Nyíregyháza, Színház út 2. 
06/30-324 6444
www.nyirihonved.hu

Nyíri Honvéd Egyesület
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Kaposváron, a Somogy Megyei 
Kormányhivatalban tartott elő-
adást Benkő Tibor honvédelmi 
miniszter a Honvédelmi és 
Haderőfejlesztési Program eddigi 
eredményeiről, az elkövetke-
zendő években megvalósítandó 
feladatairól. Beszámolt a Magyar 
Honvédség haditechnikai moder-
nizációjáról, a hazai fegyvergyár-
tás újraindításáról, az önkéntes 
tartalékos rendszer működteté-
séről, a honvédelmi kutatások és 
az innováció céljairól.

A biztonsági helyzet romlása 
kapcsán kifejtette: olyan új, hib-
rid hadviselési formák jelentek 
meg – beleértve a kibertéren belüli had-
viselést –, s a terrorizmus olyan globális 
mértéket öltött, amelyekre a NATO-nak 
és tagállamainak is választ kell tudni 
adni. Ezért döntött úgy a kormány, hogy 
2016-tól tízéves, nagyszabású honvé-
delmi fejlesztési programot valósít meg, 
amelynek eredményeképpen a Magyar 
Honvédség a térség meghatározó, ütő-
képes haderejévé válik. A program a 
haditechnikai fejlesztéseken túl magába 
foglalja a katonai életpálya modellt, a 
tartalékos rendszer struktúrájának fris-
sítését, valamint a honvédelmi oktatás 
és hazafi as nevelés megreformálását 
is. Benkő Tibor rámutatott, hogy a Hon-
védelmi és Haderőfejlesztési Program 
a kormány egyöntetű erkölcsi és anya-
gi támogatásával valósul meg. A tárca 
idén 513 milliárd, jövőre pedig 616 milli-
árd forintos büdzséből gazdálkodhat, a 
nemzetközi kötelezettségként vállalt, a 
védelmi kiadásokra fordított évi 2 szá-
zalékos GDP-kiadást pedig határidőre, 

2024-re teljesíti Magyarország. „Meg kell 
értenünk: magunkért, gyermekeinkért, az 
országért, a jövőért tesszük azt, amit te-
szünk. Mindennek a biztonság az alapja. 
Ezt a célt szolgálja a haderőfejlesztés” 
– mondta a miniszter.

A tárcavezető hangsúlyozta: a nemzeti 
haderő fejlesztése magában foglalja a 
területi alapon működő önkéntes tarta-
lékos rendszer kiépítését is, amelyben 
a megyei védelmi bizottságok és az 
önkormányzatok munkájára is szá-
mítanak, hiszen békeidőben kell meg-
teremteni annak lehetőségét, hogy 
különleges jogrend esetén az ország 
védelmi képessége biztos alapokon mű-
ködhessen. Mint mondta, a cél az, hogy 
a haderőfejlesztési program eredménye-
képpen mintegy 30 000 hivatásos katona 
és 20 000 önkéntes tartalékos szolgálja 
a hazát.

A tárca vezetője rámutatott, hogy a 
Honvédelmi és Haderőfejlesztési Prog-
ram elsődleges és központi helyén a hi-

vatásukhoz hű, esküjüket min-
den körülmények között szem 
előtt tartó katonák állnak. Ezért 
vezették be a katonai életpá-
lyamodellt, amely a leendő és 
aktív katonáknak egzisztenciá-
lis és erkölcsi garanciákat egy-
aránt biztosít. A miniszter külön 
kiemelte a prioritásként kezelt 
hazafi as nevelés fontosságát 
is. Mint mondta, a minisztérium 
és a Magyar Honvédség rend-
szerbe szervezetten számta-
lan programot – többek között 
a honvédelmi táborokat, az 
oktatási ösztöndíjrendszert, a 
Honvédelmi Sportszövetséget 

és a Honvéd Kadétprogramot – működtet 
a fi atal generációk megszólítása és támo-
gatása érdekében.

A miniszter elmondta, hogy a honvé-
delmi fejlesztések a program megva-
lósításának határideje, 2026 után sem 
fejeződnek be, hiszen a honvédségnek 
mindig készen kell állnia, hogy hatéko-
nyan tudjon reagálni az aktuális kihívá-
sokra. Előadásának zárszavában rámu-
tatott: a Honvédelmi és Haderőfejlesztési 
Program a legjobb úton halad a sikeres 
megvalósítás felé. „Megváltoztatjuk a Ma-
gyar Honvédség arculatát, képességeit, s 
gyakorlatilag mindent, ami vele kapcso-
latos. A fejlesztés számtalan területen 
zajlik egyszerre. Köszönet illet mindenkit, 
aki érti és támogatja közös céljainkat” 
– mondta Benkő Tibor, aki az eseményt 
követően kötetlen beszélgetést folytatott 
hivatásos, szerződéses és önkéntes ka-
tonákkal.

HONVEDELEM.HU

FOTÓ: RUZSA ISTVÁN

Átalakul a haderő
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Részvétel UEP kongresszuson

Ülést tartott a tisztújító kül-
döttgyűlésen alakult BEOSZ 
Tanácsadó Testület együtt 
a BEOSZ Operatív elnök-
ségével. A napirendek 
megtárgyalását követően 
megemlékeztek a meg-
alakulás körülményeiről, 
szükségességéről és az 
elmúlt 15 évben végzett 
munkáról. Dr. Végh Fe-
renc ny. vezérezredes, a 
TT elnöke mellett dr. Holló 
József ny. altábornagy, 
Simon Béla ny. ezredes, 
Takács Imre ny. hőr. alez-
redes mint alapító tagok, 
ma is tagjai a testületnek.
Az ülésen Csomós Lajos 
ny. vezérőrnagy előter-
jesztésében, a Szövet-
ség Alapszabálya került 
górcső alá. Az 5 eszten-
dővel ezelőtt elfogadott ASZ módosítására tett javaslatot, 
melyhez számos TT tag tett kiegészítést. Hazuga Károly 
ny. altábornagy, a BEOSZ elnöke érdeklődéssel hall-
gatta a javaslatokat, melyekről a Szövetség közgyűlése 
fog dönteni, de ehhez kérte a TT további támogatását.
Ezt követően a TT elnöke beszámolt az elmúlt 3 év eredmé-
nyeiről, benne a BEOSZ elnöksége kérésére megtárgyalt 11 
témakörről. A BEOSZ elnöke köszönetét fejezte ki a TT ed-

digi munkájáért. Ezen az ülésen mutatták be a TT új tagjait 
is, a felmentésüket kérők pótlására felkért Szabó András ez-
redest (ÖHP), Murinkó Attila ezredest (HVK), Huszár János 
ny. altábornagyot, Ballainé Krikker Zsuzsanna ezredest, dr. 
Varga László ny. mk. dandártábornokot, és Kopasz Jenő ny. 
dandártábornokot. Az ülés záró részében a napirend egyéb 
kérdéseit tárgyalták meg .

ERDŐS LÁSZLÓ NY. EZREDES

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szö-
vetsége (MEBSZ) idén is részt vett 
az Európai Ejtőernyősök Szövetsége 
(UEP) soron következő kongresszusán, 
amit Franciaországban, Mandalieu-la 
Napoule nevű kisvárosban – amely a 
neves Cannes mellett található – ren-
deztek. A magyar ejtőernyősöket Molnár 
Sándor ny. ezredes, elnökségi tag kép-
viselte. Az UEP-nek 11 ország ejtőer-
nyős-szervezete a tagja: Franciaország, 
Németország, Görögország, Spanyol-
ország, Olaszország, Ciprus, Portugália 
Belgium, Lengyelország és Ausztria va-
lamint Magyarország, amely 2005-ben 
csatlakozott és azóta rendszeresen 
részt vesz a szervezet munkájában. 
Az UEP például 2018-ban Budapesten 

tartotta éves kongresszusát, valamint 
a MEBSZ csapata rendszeresen részt 
vesz az UEP ejtőernyős versenye-
in. Idén Portugáliában álltunk rajthoz, 
ahol a második helyet szereztük meg. 
Az UEP-t egyébként 1989-ben francia–
német együttműködésben alapították és 
jelenleg  mintegy 40 ezer, alapvetően 
veterán tagja van.  Az idei kongresszus 
résztvevői megvitatták az UEP jövőjével 
kapcsolatos elképzeléseket, javaslato-
kat. Hosszú egyeztetések után össze-
állítottak egy határozattervezetet, amit 
nyelvi lektorálás után minden tagország 
megkap, és azok jóváhagyásával az 
UEP további cselekvésének alapvető 
iránya lesz. 

M.S.

15 éve alakult meg aTanácsadó Testület
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A Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetségének elnöksége az áprilisi kül-
döttgyűlésén elfogadott munkaterv 
alapján érdekvédelmi konferenciák 
megtartásáról döntött. A két alkalomra 
tervezett konferenciák közül az elsőre 
került sor az Észak-alföldi Régió szerve-
zésében, Debrecenben, az MH 5. Bocs-
kai István lövészdandár támogatásával. 
A régió tagszervezeteinek képviselői már 
kilenc órakor szép számmal érkeztek a 
rendezvényre, amelynek legfontosabb 
célja az volt, hogy a jelenlévők választ 
kaphassanak az érdekvédelem, érdek-
képviselet aktuális helyzetére, a szociális 
és kegyeleti gondoskodás, a rekreáció és 
az üdültetés kérdéseire, és minden olyan 
kérdésre, ami a Szövetség e fontos és 
kiemelt feladatát érinti. 

Vantal Zsolt ezredes, a dandár törzs-
főnökének mint házigazdának, valamint 
Hazuga Károly ny. altábornagy, a Szö-
vetség elnökének megnyitó gondolatai 
után kezdődött a program. Először 
Szűcs Imre ezredes, az MH Katonai 
Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság parancsnoka előadásá-
ban részletesen elemezte és bemutatta 
a honvédség vezetésének új struktúráját, 
a parancsnokság és alárendelt szer-
vezetei tavaly évi tevékenységét, az 
elért eredményeket, kiemelve a nyug-
állományú katonák irányába országos 
szinten végzett feladatok teljesítését is. 
Előadásában hangsúlyozta, hogy a helyi 
toborzó- és érdekvédelmi irodák egyik 
legfontosabb feladata a tevékenységi 
körükhöz tartozó nyugállományú kato-
nák és hozzátartozóik napi problémái 
megoldásához a lehetőségek maximális 
kihasználásával történő segítségnyújtás. 

Fontos eredményként említette, hogy az 
MH Szociálpolitikai Közalapítványon ke-
resztül több mint 40 millió forintot tudtak 
segély formájában eljuttatni a gondo-
zási körbe tartozó igénylők részére. Az 
előadást követően a jelenlévők számos 
kérdést, helyi problémát fogalmaztak 
meg, kezdve a valamikori katonai kitün-
tetések eredeti formában történő viselési 
lehetőségének felvetésétől az üdültetési 
jelentkezés túlzott bürokratizmusán át 
a szolgálati járandóság problémáinak 
megfogalmazásán keresztül a miskolci 
és debreceni egyesület már hosszú ideje 
megoldatlan elhelyezési problémájáig. Az 
előadó több kérdésre adott kielégítő vá-
lasz mellett ígéretet tett minden kérdésre 
adott írásbeli válasz megfogalmazására.

 A rövid szünetet követő programban 
Vilner Péter ny. ezredes, alelnök a Szö-
vetség érdekvédelmi, érdekképviseleti 
tevekénységéről tartott előadást, amiben 
visszautalt a két évvel ezelőtti felmérés 
eredményére is, bizonyítva, hogy sokszor 
túlzott elvárások fogalmazódnak meg e 
területtel kapcsolatban. Hangsúlyozta, 
hogy a jogszabály, vagy annak megvál-
toztatása csak egy eszköz, a legjobb 
lehetőség a problémák megoldására az 
egymás megismerésében, a kölcsönös és 
önzetlen segítség nyújtásában rejlik. Ezt 
követően Nagyné Kasza Viktória, a Hajdú-
Bihar megyei Rendőrfőkapitányság sze-
mélyügyi alosztály főügyintézője szólt a 
rendőrségnél a nyugdíjasok irányába folyó 
érdekvédelmi munkáról. Az előadások 
sorában Tóth Sándor ny. ezredes, a Nyíri 
Bajtársi Egyesület elnöke következett, aki 
az érdekvédelem tagszervezeti helyze-
téről és feladatairól tájékoztatta a jelen-
lévőket, elmondva, hogy a legnehezebb 

feladat, a heterogén összetételű tagság 
(honvédségi nyugdíjasok, a rendvédel-
mi szervezetek valamelyikéhez tartozók, 
a szolgálati járandóságban lévők, vagy 
a civil tagok stb.) közötti érdekfeltárás, és 
ezáltal megoldási lehetőségek megtalálá-
sa. Az előadások befejezéseként Sztanó 
Zsuzsanna ny. őrnagy, alelnök, az MH 
Szociálpolitikai Közalapítvány kijelölt tagja 
szólt a közalapítvány munkájáról. 

A kiválóan előkészített és megtartott 
rendezvény Hazuga Károly ny. altábor-
nagy, elnök zárszavával zárult, megkö-
szönve Rácz Mihály ny. ezredes régióve-
zető szervező munkáját, és jelezve, hogy 
a következő ilyen jellegű rendezvényt az 
év második felében Nyugat-Magyaror-
szágon, a regionális elveket fi gyelembe 
véve szervezi meg az elnökség. A jelen-
lévők a közösen elfogyasztott ebéd köz-
ben is folytatták a mindenkit foglakoztató 
és érintő felvetések, kérdések megbe-
szélését.

VILNER PÉTER NY. EZREDES, ALELNÖK

Érdekvédelmi konferencia Debrecenben

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum 
megtartotta idei második ülését. A ter-
vezett napirendnek megfelelően a mun-
kavállalói oldal képviselői tájékoztatást 
kaptak: 
● a honvédek jogállásáról szóló tör-

vény tervezett változtatásainak kidolgo-
zásáról, a Zrínyi 2026 program személyi 
állományt érintő hatásairól;

● a munkavédelmi körülmények, mun-
kavédelmi képviselők megválasztásának 
helyzetéről, a munkavégzés technikai 
feltételei javításának vizsgálatáról;

● a honvéd egészségügyi ellátás 
helyzetéről, különös tekintettel a volt 
helyőrségben lakó, ellátási körbe tartozó 
nyugállományú katonák lehetőségeiről, 
illetve az MH Egészségügyi Központ le-

hetőségeiről az Egészséges Budapest 
Program kapcsán.

Az érdekképviseletek részéről Czövek 
János a HOSZ elnöke mint a munkavál-
lalói oldal ügyvivője napirend előtti hoz-
zászólásában három témában fogalma-
zott meg kérést:
● kifejtette, hogy a 2020. évi költségve-

tés elfogadása után szeretnék, ha folyta-
tódnának a 2020. évi bér- és béren kívüli 
juttatásokkal kapcsolatos egyeztetések, 
és kérte a minisztériumot ennek támoga-
tásában;

Ülésezett a HÉF
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Összeült a Honvédelmi Idősügyi Munkacsoport

● elmondta, hogy a két éve jól működő 
hiteltámogatás rendszere, amely a kato-
nákat, honvédelmi alkalmazottakat és 
szerződéses legénységet hivatott segí-
teni lakhatási támogatás ügyében, eddig 
pozitív megítélést kapott, szeretné, hogy 
idén is lehetőség legyen erre;
● tárca felügyelete alá tartozó rész-

vénytársaságok dolgozóinak bérezése 
kapcsán a HODOSZ részéről kérte, 
hogy a HM gazdasági társaságok mun-
kavállalói hároméves  béremelési prog-

ramjáról szóló tájékoztató egészüljön 
ki egy általános hadiipari fejlesztésről 
szóló ismertetéssel.

Az ülés hivatalos napirendjeinek tár-
gyalása után Hazuga Károly ny. altábor-
nagy, a BEOSZ elnöke további két témát 
vetett fel:
● szakértői egyeztetést kezdeménye-

zett az egyesületek ingatlanbérleti díjaival 
kapcsolatban a HM Humánpolitikai Fő-
osztály, a HM Vagyonfelügyeleti Főosz-
tály, valamint a HM VGH részvételével;

● kérte, hogy a 2020. évi költségve-
tésben a kegyeleti kiadásokra tervezett 
összeg maradéktalanul kerüljön bizto-
sításra a végrehajtó szervezet (MH 
KIKNYP) részére, hogy a kegyeleti te-
vékenység folyamatosan megvalósítható 
legyen.

A témák megtárgyalása után Molnár 
Ferenc ezredes, az ülés levezető elnöke 
megköszönte a fi gyelmet és elmondta, 
hogy a következő ülés összehívása 
szeptember végére várható.

Megtartotta soron következő ülését a Honvédelmi Idősügyi 
Munkacsoport. A munkacsoport feladata i közé tartozik – töb-
bek között –, hogy fi gyelemmel kísérje a nyugállományú ka-
tonák, a hozzátartozói ellátásban részesülők és a honvédségi 
nyugdíjasok helyzetét, életkörülményeit. Az ülést Szabó József 
ezredes, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti 
Csoportfőnökség Humánszolgálati Főnökségének vezetője, a 
munkacsoport titkára moderálta. A részvevők a Magyar Hon-
védséggel szoros kapcsolatot ápoló, nyugállományú katonákat 
és honvédségi nyugdíjasokat tömörítő civil szervezetek – Baj-
társi Egyesületek Országos Szövetsége, a Honvédszakszer-
vezet, a Honvédségi Dolgozók Országos Szakszervezete, a 
Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége – elnökei 
és képviselői, valamint a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar 
Honvédség az idősekről történő gondoskodás feladataiban 
érintett szervezeteinek képviselői voltak. Szabó József ezredes 
köszöntőjét követően dr. Kun Szabó István vezérőrnagy, az MH 

Egészségügyi Központ parancsnoka tartott tájékoztatót a nyug-
állományúak egészségügyi ellátásával kapcsolatban. Beszédé-
ben kitért a Honvédkórház eljárási rendjének egyszerűsítésére, 
valamint a várakozási idők és a várólisták csökkentésének 
lehetőségeire. A szociálisan rászorulók megsegítésének ta-
pasztalatairól és a jövőbeli feladatokról Szűcs Imre ezredes, az 
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
parancsnoka beszélt.

Előadását követően az Obsitos Program rendszeréről és ak-
tualitásairól szólt Varga András ezredes, a HM Humánpolitikai 
Főosztály Humánstratégiai Osztályának megbízott vezetője. 
A napirendi pontok között szerepelt továbbá a nyugállományú 
katonák és a szociális gondoskodási körbe tartozók rekreáció-
jának 2019. évi helyzete és annak tapasztalatai, amit Szabó Jó-
zsef ezredes összegezett. Végül az idősügy aktuális kérdéseire 
tértek ki az ülés résztvevői.

HONVEDELEM.HU

A nyári szünet után a BEOSZ elnöksége megtartotta soros 
ülését. Az üléseken szokásos elnöki és pénzügyi beszámoló 
előtt Hazuga Károly ny. altábornagy, elnök személyi kérdések-
ről adott tájékoztatást. A Szövetség Felügyelő Bizottságának 

elnöke szolgálati feladatainak ellátása miatt a választatott 
tisztségét felfüggesztette és a feladatokat átadta Vámosi 
János FB-tag részére. A Bajtársainkért Alapítvány kuratóriu-
mának korábbi elnöke ugyancsak kérte felmentését, ezért az 
elnökség döntött az Alapítvány új elnökének személyéről és 
a kuratórium további két fővel történő kiegészítéséről. Az új 
elnök Szabó József ny. ezredes, a kuratórium két új tagja dr. 
Holló József ny. altábornagy és Katona József ezredes lett. 

A személyi kérdések után következett az elnöki beszámoló 
és a pénzügyi tájékoztatás, majd a jelenlévők rövid tájékozta-
tást kaptak a HOHE munkájáról, az elmúlt évek programjairól 
és a tagság összetételének alakulásáról. Az ülés folytatása-
ként az elnökség tagjai és a meghívott ügyvivők foglalkoztak 
az október 8–9-én Balatonakarattyán megrendezendő  Ka-
tonanemzedéki Találkozó programjainak összeállításával, 
majd még egy távoli, de annál jelentősebb esemény, a 2020. 
februárjában esedékes jubileumi évforduló előkészítésével és 
a jubileumhoz kapcsolódó tervezetek kérdéseivel. 

SZTANÓ ZSUZSANNA NY. ŐRNAGY

Ülésezett a BEOSZ elnöksége
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Emlékezni fontos
Az újság olvasóit „határőr szemmel” 
visszatekintve szeretném emlékeztetni 
néhány fontos eseményre, amelyek 30 
évvel ezelőtt történtek, de a mai napig 
hatással vannak nemcsak Magyaror-
szágra, hanem egész Európára.

 Politikai döntés nyomán 1989. május 
2-án megkezdődött az Elektromos Jelző 
Rendszer (EJR), amit „vasfüggönynek 
is neveztek!) lebontása. A magyar és 
osztrák határon 259,7 km hosszan volt 
telepítve, és 650 hektárnyi területet vont 
ki a művelés alól. Ez a gyengeáramú 
EJR 1965-től adott impulzusokat/jelzé-
seket a határőr őrsök ügyeletére. A jel-
zésekre megfelelően kiképzett határőrök 
„reagáltak”. Az említett időszakban – a 
határőrök határozott fellépése következ-
tében – sem drogozás, sem migránsára-
dat nem volt tapasztalható, de a bűnö-
zés is kevesebb volt az országon belül, 
a határterületeken pedig nyugalom volt. 
Ellentétben sok „más irányú” és leírt in-
formációval szemben, a határőr katonák 
részére nem volt kiadva „tűzparancs”, 
vagyis nem használhattak fegyvert, csak 
ha személyüket közvetlen támadás érte. 

Augusztus 19-én, civil kezdeményezésre 
Sopron térségében Páneurópai Pikniket 
szerveztek és több NDK állampolgár 
„áttörést” hajtott végre az EJR kerítés 
kapujánál. Horn Gyula külügyminiszter, 
Németh Miklós miniszterelnök előzetes 

engedélyével (Gorbacsov, a Szovjetunió 
első embere előzetes tájékoztatásával!) 
szeptember 10-én este a televízióban be-
jelentette, hogy szeptember 11-én nulla 
órától megnyitják az NDK állampolgárok 
előtt a nyugati határátkelőket. Ezt meg-
előzően hatásos politikai „meggyőző” 
megbeszélések voltak az NDK politikai 
szerveivel, majd a következetes megbe-
szélések után az NSZK budapesti nagy-
követe, Alexander Arnot és Kohl kancel-
lár Bonnból delegált különmegbízottja, 
Jansen nagykövet is tájokoztatást kapott. 
A nyugati határsorompók felnyitása után 
több mint 60 000 NDK állampolgár távo-
zott Ausztrián át az NSZK-ba. Két hónap-
pal később leomlott a két német államot 
elválasztó berlini fal. Vélelmezem, hogy 
az események során, az államhatáron 
szolgálatot teljesítő határőr katonáknak 
kiemelt szerep jutott, mert a „váratlan-
ságokra” nem lehetett előre felkészülni, 
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kioktatni, képezni senkit. Az, hogy az 
események végül is békésen zajlottak le, 
köszönet jár a határőröknek is. Emlékez-
ni pedig a ma élőknek ajánlatos.

 Mi, határőrök, többször, különböző fó-
rumokon, konferenciákon, de társas „ösz-
szejövetelek” alkalmával is emlékezünk. 
Általában jelentős, neves bel- és külföldi 
személyek, a kerek évfordulók alkalmá-
val emlékeztek  és kedvezően szóltak az 
eseményről. A 10 évvel ezelőtti emlé-
kezésen Sopronban, többek között dr. 
Günther Beckstein, Bajorország korábbi 
miniszterelnöke és dr. Wolfgang Schüs-
sel korábbi osztrák kancellár is részt vett. 
Ebben az évben Merkel asszony, német 
kancellár és Orbán Viktor miniszterelnök 
is jelentősnek nevezte a ’89-es évet. 
A sajtónak kiemelt szerepe van, mert 
egyfajta „tükörképe” a megtörtént esemé-
nyeknek. „Emlékezni mindig pontosan és 
szépen, ahogy a csillag megy az égen, 
úgy érdemes!”  

TAKÁCS IMRE NY. HATÁRŐR ALEZREDES
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Negyedszázados szövetség

Fennállásának 25. évfordulója alkalmá-
ból tartott ünnepi gyűlést a Honvédség 
és Társadalom Baráti Körök Országos 
Szövetsége (HTBK OSZ). Az eseményen 
részt vett Benkő Tibor honvédelmi mi-
niszter is.

A tárcavezető ünnepi beszédében az 
1994-es megalakulás főbb célkitűzéseire, 
a honvédelem ügyének támogatására, a 
polgári lakosság és a katonák kapcsola-
tának erősítésére, illetve a fi atalok haza-
fi as nevelésére mutatott rá. Mint mondta, 
,,bár eltelt negyed évszázad, a célok 
nem változtak, sőt, azok a Honvédelmi 
és Haderőfejlesztési Program szerves 
részét képezik” – mondta a miniszter.

Szelekovszky Ernő, a HTBK OSZ 
elnöke az elmúlt huszonöt év kapcsán 
kiemelte: a rendszerváltás utáni évtized-
ben megalakult szervezetek közül mára 
csak azok működnek, amelyek valóban 
bizonyították alkalmasságukat. Az 1994-
es alapítást követően sorra alakultak a 
baráti köri egyesületek, amelyek az év-

ezred fordulójára országos szervezetbe 
tömörültek. Tevékenységük hamarosan 
kibővült a hadiemlékek ápolásával, a 
hadisírok feltárásával és azok  rendbe-
hozatalával. Az elnök elmondta: az or-
szághatáron kívül is megkezdték a törté-
nelmi emlékmentő és kegyeleti munkát. 
Erdélyben, Felvidéken és Kárpátalján 
csatlakoztak hozzájuk a helyi lakosok, s 

létrehozták baráti köreiket” – hangsúlyoz-
ta Szelekovszky Ernő.

Az eseményen Farkas Bertalan nyug-
állományú dandártábornok, valamint a 
társszervezetek vezetői köszöntötték 
a jubiláló Szövetséget. Az ünnepi gyűlés 
elismerések átadásával zárult.

HONVEDELEM.HU

A család, a barátok, az ismerősök mel-
lett a katona-újságírók közössége kísérte 
utolsó útjára a rákospalotai temetőben 
Kacsó Lajos nyugállományú ezredest. 
Nem véletlenül jelent meg a katonai 
sajtó számos képviselője: kollégától bú-
csúztunk. Az 1934. szeptember 11-én, 
Bánhidán született Kacsó Lajos 1953-as 
érettségijét követően a biztosnak ítélt ka-
tonai pályát választotta. Fiatal hadnagy-
ként Keszthelyen kezdte katona-újságírói 
pályáját, majd a gyöngyösi hadosztály 
lapszerkesztője lett. 1962-től már a köz-
ponti lap, a Néphadsereg szerkesztősé-
gét erősítette, s itt is dolgozott több mint 
negyedszázadon át.

 „Amikor a hadseregben több száz 
harckocsi dübörgött, az eget 160 harci 
repülő hasította, Kacsó Lajos a kultúrát 
választotta”, hangzott el a méltató sza-
vakkal nem fukarkodó búcsúbeszédben. 
A kulturális rovat munkatársa, majd 
vezetője lett. „Azt vallotta, mint akkori-
ban a néphadsereg minden kultúrosa: a 
sorkatonai szolgálat ideje az utolsó esély, 

ahol a többnyire nyolc általánost végzett 
katonák még megismerkedhetnek az 
irodalommal, megszerethetik a zenét, 
amatőr művészeti csoportokban és 

képzőművészeti szakkörök, táborok 
keretei között bontakoztathatják ki 
szunnyadó képességeiket. És igen, 
ott a tisztikar, amelynek tagjai között 

Búcsúztunk
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Elköszöntünk

Barátuk, bajtársunk, Domokos József 
nyugállományú ezredes 2019. június 
26-án elhunyt. Domokos József hosszú 
éveken keresztül volt egyesületünk el-
nökségének tagja, megemlékezéseink 
szervezője, számtalan történelmi vissza-
emlékezés, méltatás szerzője. Alapító 
tagja volt a kórusnak, igazi közösségi 
ember, az élet minden pillanatára volt va-
lamilyen anekdotája, nótája. Betegen is 
fi gyelemmel kísérte közösségi életünket, 
amikor tudott, részt vett rendezvényein-
ken. Utoljára 2018. decemberben, amikor 
a kórus szokásos évzáróján 90. születés-
napja alkalmából köszöntöttük.

EMLÉKÉT KEGYELETTEL MEGŐRIZZÜK!

tömegesen voltak akkoriban, 
akik gyorsított felkészüléssel 
váltak tisztté. Bizony nekik 
is el kellett hozni a kultúrát, 
a műveltebbek pedig 
igényelték is a közművelődés 
lehetőségeit.”

Nekem csak Lajos bácsi 
volt, amióta egy évtizede elő-
ször találkoztam vele a Kere-
pesi úti szerkesztőségi épület 
híres harmadik emeletén. Apró 
termetét meghazudtoló vi-
dámság járt vele, s jellegzetes 
nevetését már messziről hallani lehetett. 
Rengeteg történetet, anekdotát osztott 

meg velem, a szerkesztőség egyik legfi a-
talabb tagjával – egy másik kor emlékeit, 
jó és szomorú élményeit ismerhettem meg 

rajta keresztül. Örültem, hogy 
2018 novemberében még el 
tudott jönni a Magyar Honvéd 
magazin nyugdíjasainak szo-
kásos találkozójára, és nagy 
örömmel segítettem neki visz-
szaérni az otthonába. Nem hit-
tem volna, amikor Lajos bácsit 
kisegítettem az autóm hátsó 
üléséről, hogy idén már nem 
beszélget velünk a többi volt 
kollégával körben állva…

HONVEDELEM.HU

TRAUTMANN BALÁZS 
FOTÓ: DÉVÉNYI VERONIKA
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Miskolci veterán repülő találkozó

A Magyar Veterán Repülők Szövetségé-
nek (MVRSZ) miskolci tagszervezete, a 
Miskolci „Mandl Ernő” Veterán Repülő 
Klub vezetősége immár sokadik alkalom-
mal rendezte meg éves veterán repülő 
találkozóját a miskolci repülőtéren. Ez 
volt az első alkalom, hogy az MVRSZ el-
nöksége az ígéretet beváltva részt tudott 
venni a rendezvényen, ahol Gál István 
ny. ezredes, elnök, Kovács Dániel Tibor 
ny. alezredes, alelnök és Vilner Péter ny. 
ezredes, főtitkár, a BEOSZ alelnöke kép-
viselték az elnökséget. A több mint negy-
venfős tagszervezet minden tagja már az 
érkezés pillanatában látható ambícióval 
készítette elő a rendezvényt, kezdve 
a később egyértelmű nagyrabecsülést 
kiváltó gulyás konyhai munkálataival, a 
sajókápolnai koszorúzás, látogatás meg-
szervezésén át. Közben szót ejtettek a 
szervezet működéséről, ahol minden pil-
lanatban és megnyilvánulásban egyértel-
műen kifejeződött a repülés szeretete és 
a hagyományok ápolásának fontossága. 

A sikerek mellett azonban az aggoda-
lom hangja is megszólalt a patinás, nagy 
hagyományokkal bíró miskolci repülőtér 
további sorsával kapcsolatban. Úgy érzik, 
hogy a repülőtér esetleges bezárása a 
méltán híres miskolci repülés és kikép-
zés végét jelentheti, bár halvány reményt 
jelenthet az ígéret, hogy a klub máshol 
tudná folytatni tevékenységét. Ezáltal egy 
új repülőtéren a fi atalok repülőkiképzése 
is lehetővé válhat. Rövid beszélgetést 
követően indultunk Sajókápolnára, ahol 
a Dobos Béla tagszervezeti elnök által 

elmondott üdvözlés gondolatai után meg-
koszorúztuk a helyi repülőemlékművet, 
amely emléket állít az 1934–1965 között 
működő sajókápolnai repülőtérnek, és a 
repülés közben hősi halált halt pilóták-
nak. Közben Faragó Ilona, Sajókápolna 
polgármester asszonya is látogatást tett 
körünkben, majd megtekintettük a helyi 
repülőmúzeumot(!). 

Sokszor és sokféleképpen beszélünk 
a hagyományok ápolásáról, néhányszor 
nehezen fellelhető tartalommal, de itt, 
egy hatszáz lelkes falu szélén repülőem-

lékmű áll, amit a szervezet tagjai a he-
lyiek részvételével gondoznak, ápolnak, 
rendszeresen őrzik az elhunyt pilóták 
emlékét, valamint egy repülőmúzeum 
kialakításával ezeket az emlékeket be-
mutatják, népszerűsítve a repülést, ápol-
va  a repülőhagyományokat, és ehhez 
a helyi önkormányzat minden támoga-
tást és segítséget megad. Visszatérve a 
miskolci repülőtérre, folytatódott az em-
lékek felidézése.  A beszélgetések során 
sokan, sokféleképpen szóltak a repülés-
hez fűződő kapcsolatukról, de többen, 
reagálva a elnökség tagjai katonai múlt-
jára, a sorkatonai emlékek felemlítését is 
fontosnak érezték. 

Az ebéd elfogyasztása előtt a jelenlé-
vők köszöntötték a névadó, a kiváló vi-
torlázópilóta, repülő szakember, kiképző, 
és oktató pilóta, élvonalbeli műrepülő 

versenyző Mandl Ernő feleségét, Mari-
ka asszonyt. A tapssal jutalmazott ebéd 
után számunkra véget ért a program, és 
elköszönve miskolci barátainktól haza-
felé azon gondolkodtunk, hogy milyen 
felemelő érzés volt tanúságot találni arra, 
hogy sokan vannak még, akik időt, pénzt, 
energiát nem kímélve őrzik, ápolják az 
emlékeket, hagyományokat, példát mu-
tatva a jelennek és a jövőnek egyaránt.

VILNER PÉTER NY. EZREDES 
FOTÓ: KAVECZ LÁSZLÓ
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25 éves jubileum Nagymihályban 

A Szlovák Köztársaság Katonai 
Szövetsége Nagymihályi Klubja 
megalakulása 25. évfordulója alkal-
mából ünnepi megemlékezést tartott vá-
rosuk CHEMKOSTAV Aréna éttermében. 
A nyíregyházi Fegyveres Erők és Rend-
védelmi Szervek Nyugdíjas Klubjával 16 
éve tart a baráti kapcsolatuk. A jelentős 
eseményen a BEOSZ elnökhelyettese és 
a tagegyesületünk háromfős elnöksége 
vett részt.

Az együttműködés jelentőségét Ján 
Dobrovolszky ny. o. alezredes, elnök 
méltatta a beszámolójában, majd küldött-
ségünk valamennyi tagja részére emlék-
lapot és emlékérmet ajándékozott. 

Esküdt Lajos ny. ezredes, a BEOSZ 
elnökhelyettese gratulált munkájukhoz, 
további sikereket kívánva az elnökség 
nevében a klub részére emlékpajzsot, az 
elnök részére névre szóló emlékérmet 
adományozott. Szluk István ny. őrnagy, 

a nyíregyházi társklub elnöke a tartalmas 
múlt felidézését, és a további együttmű-
ködés megerősítését emléklap és emlék-
tárgy átadásával tette emlékezetessé.

Napirend szerint, az elnöki pohárkö-
szöntőt a női énekkar színvonalas elő-
adása követte, amely az ízletes ebéd 

elfogyasztásával folytatódott. A hangu-
latfokozó italok mellé az ügyes katonafe-
leségek készítette süteményeket tettek 
az asztalra. Figyelmességük jeleként a 
BEOSZ elnökhelyettesének és a klubunk 
elnökének általuk készített, kézzel hím-
zett csokornyakkendőt ajándékoztak, 
melyet szeretettel vettek át, viselve azt a 
továbbiakban.

A zenés műsort egy helyi, öt tagból álló 
tangóharmonikás együttes biztosította. 
Előbb szlovákul, majd magyar nyelven 
adtak elő katona- és népdalokat. Barát-
ságunkat mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy Koleszár Józsefné klubunk titkára 
– aki egyben dalkörvezető is – mindkét 
nyelven bekapcsolódott vendéglátóink és 
a meghívott vendégek szórakoztatásába.

Természetesen a baráti beszélgetés 
nemcsak a múltról szólt, hiszen jövő 
évben a BEOSZ 30, a tagegyesület 50 
éves lesz. Ezzel kapcsolatban születtek 
előzetes szóbeli meghívások és megál-
lapodások. Búcsúzóul az együttműködő 
felek további sikereket, erőt, egészséget 
kívántak egymásnak.

SZLUK ISTVÁN
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Repülő és ejtőernyős tiszteletadás

Megemlékezést tartottak a székesfehér-
vári repülős és ejtőernyős emlékműnél 
a II. világháború után újjászervezett 62. 
Önálló Ejtőernyős Zászlóalj tiszteletére. 

Több mint negyedszázada, huszonhét 
éve tiszteleg a Veterán Repülők és Ej-
tőernyősök Fejér Megyei Egyesülete, a 
Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsé-
ge, a Magyar Veterán Repülők Szövet-
sége, a Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetsége, a Veterán Repülők és Ejtő-
ernyősök Veszprémi Egyesülete, az Al-
batrosz Repülő Egyesület és az MEBSZ 
pécsi tagszervezetének tagjai a második 
világháború után újjászervezett 62. Ön-
álló Ejtőernyős Zászlóalj alakulatának az 
emléke előtt.

A megemlékezésen részt vettek a szé-
kesfehérvári közéleti személyiségek mel-

lett, a repülés és ejtőernyőzés aktív és 
veterán tagjai is. Gróf István ny. repülő 
alezredes, a VREFME elnöke köszöntöt-
te a megjelenteket és ismertette a prog-
ramot. Juhász József nyugállományú 
ejtőernyős ezredes is köszöntötte az egy-
begyűlteket, s többek között elmondta:

– Nekem jutott az a megtiszteltetés, 
hogy visszatekintsek a fehérvári ejtőer-
nyős múltra, ami nagyon rövid idő volt, 
mindössze 37 hónap, de csodálatos em-
lékeket hagyott bennünk.
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A 62. Önálló Ejtőernyős Zászlóalj 
1951. szeptember 18-án alakult Kapos-
vár–Taszáron 67 évvel ezelőtt, Siklósi 
Ernő főhadnagy, zászlóaljparancsnok 
vezetésével.

1952. nyarán közel 350 tartalékos 
katonát hívtak be átképzésre, és a 
zászlóalj megkezdte az őszi gyakorlatra 
való felkészülést. 1952 őszén a magyar 
ejtőernyőzés történetének legnagyobb 
hadgyakorlatára került sor, amely sike-
resnek bizonyult. De történt egy tragé-
dia is, amikor Juhász Mihály hadnagy, 

a csapatzászlóval elsőként ugrott ki a 
gépből, hogy a különleges szerelésével 
bele ne essen az előtte ugró kioldó köte-
lébe. Amikor ugrott, az a fémtok, amely 
szorosan hozzá volt rögzítve, leért az 
ajtó küszöbére, így mint egy tengelyen 
elfordult, a légcsavar szél pedig a gép 
oldalához csapta. Ez okozta Juhász Mi-
hály hadnagy halálát.

Juhász József ny. ezredes köszönetet 
mondott a Veterán Repülők és Ejtőer-
nyősök székesfehérvári elnökségének 
és tagjainak, amiért a hagyományőrzés 

és a tisztelet jegyében megszervezik 
a találkozókat. Ha ez a tisztelet és ha-
gyományőrzés továbbra is megmarad, 
akkor mindig lesznek olyanok, akik 
eljönnek ide,  emlékezni, és letesznek 
néhány szál virágot!

Gróf István ny. repülő alezredes, a 
VREFME elnöke megköszönte Juhász 
József nyugállományú ejtőernyős ez-
redes megemlékezését, az ünnepség 
koszorúzással zárult.

FEHÉR MIKLÓS MEBSZ TAGJA

A Szombathelyi Határőr Nyugdíjasok 
Egyesülete méltóképpen megünnepelte a 
határőrség napját. A határőrök életében 
június hónap az emlékezés időszaka. 
Egyesületünk több alkalommal ünnepelt. 
Először a Bucsuban – a volt sorállomá-
nyú határőrök kezdeményezésére – a 
két éve felállított emléktáblánál hivatá-
sos és volt sorállományú határőrök tar-
tottak koszorúzással és emlékszalagok 
felkötésével egybekötött ünnepséget. 
Apátistvánfalván, a határőr emlékhelyen 

részt vettünk és koszorúztunk a központi 
ünnepségen. A volt határőr objektumban 
felállított kopjafánál elhelyeztük egyesü-
letünk koszorúját. 

Megtartottuk a szokásos határőr napi 
juniálisunkat, a rendőr nyugdíjas-egye-
sülettel közösen, közel 100 fő részvételé-
vel. Itt került sor a zászlóbontásra, melyet 
a BEOSZ által támogatott pályázati pénz-
ből készíttettünk egyesületünk részére. 
Jó hangulatban, fi nom étel mellett emlé-
keztünk meg a határőrség napjáról.   

ILAUSZKI TIBORNÉ NY. HŐR. 
ŐRNAGY,

 AZ EGYESÜLET ELNÖ KE 

Határőrök napja



18

„A Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi 
Egyesületének közgyűlésén együttmű-
ködési megállapodás aláírására került 
sor a Magyar Veterán Repülők Szövet-
sége területi alapszervezete (Kecske-
mét), a Rendőrségi Nyugdíjasok Bács-
Kiskun Megyei Egyesülete, valamint 
a Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi 
Egyesülete között. A három egyesület 
tagjai együttesen határozták el, hogy 
a jövőben egyeztetik éves munkater-
vüket, programjaik döntő többségét 
együttműködve szervezik és látogatják. 
A megállapodás tartalmazza többek 
között azt is, hogy a különböző pályá-
zatokon együttműködve vesznek részt, 
együttesen képviselik tagjaik érdekeit, 
szervezeti életük még tartalmasabbá, 
eredményesebbé tétele céljából.

A megállapodást ünnepélyes kere-
tek között az egyesületek nevében Őrs 
Ágoston ny. okl. mk. alezredes, Gregor 
György ny. re. alezredes és Csóka 

Tamás ny. ezredes  kézjegyükkel lát-
ták el.

Ezt követően köszöntötték az egye-
sület azon tagjait, akik az év első felé-
ben ünnepelték név- és születésnapju-
kat. A találkozó zárásaként egy fi nom 

vacsorával, baráti eszmecserével, 
közös tánccal ünnepelték az egyesüle-
tek számára kiemelt jelentőségű napot.

CSÓKA TAMÁS NY. EZREDES, ELNÖK 

A jövő útja: együttműködés   

Az Országgyűlés megszavazta, 
hogy a 2019. év II. Rákóczi Fe-
renc emlékéve legyen. Az emlék-
év célja az, hogy 2019-ben minél 
több rendezvényen, méltóképpen 
emlékezzünk meg II. Rákóczi Fe-
rencről, a magyar történelem azon 
alakjáról, akit egész Magyarország 
egyöntetűen tisztel és így alkalmas 
arra, hogy kifejezze a magyarság 
határokon átívelő összetartozását. 
Egyesületünk, a Vajányi Lajos Baj-
társi Egyesület tagjai ápolják felvi-
déki kapcsolatainkat, jártunk már 
Borsiban, a Nagyságos Fejedelem szülőhelyén, és jártunk 
Kassán a dómban, ahol 1906. október 29-én örök nyugalom-
ba helyezték földi maradványait.

Az emlékév keretén belül köszönettel vettük Kántor Dezső 
erdőbényei polgármester és az Erdőbényei Hadigondozottak 
Egyesületének meghívását egy közös, Rákócziról szóló 
előadásra. Előzetesen már tudtuk, hogy Erdőbénye jelentős 
Rákóczi-birtok volt. A helyi Rákóczi-kastély ma a református 
egyház szeretetotthonaként működik. Arról már dr. Nagy 
László főiskolai docens előadásából értesültünk, hogy a sza-
badságharcban a fejedelem katonájaként több erdőbényei 

is harcolt, és a fejedelem a szé-
csényi országgyűlésen hozott 
határozatában sem feledkezett 
el róluk.

Az előadó a fejedelem tetteit, 
hazaszeretetét, a nemzet iránti 
felelősségtudatát külön is ki-
emelte, és hangsúlyozta, hogy a 
szabadságharc hagyományainak 
fenntartására és az ehhez fűző-
dő magyar történelmi esemé-
nyek széles körű megismerteté-
sére az ilyen közös találkozók is 
lehetőséget nyújtanak.

Az erdőbényei híres szoborparkban megtekintettük 
II. Rákóczi Ferenc szobrát, majd a Szepsi Laczkó Máté 
Emlékházban a helyi ízek és híres borok ízlelgetése után 
vendéglátóinkkal közösen énekeltük a Rákóczi visszatérése 
című dalt.

Színvonalas rendezvény emlékével érkeztünk a szerencsi 
várba, hogy ott is gyönyörködhessünk a Rákóczi-kiállítás 
páratlan relikviáiban. Összességében: örömünkre szolgált, 
hogy Hegyalján részesei voltunk a Rákóczi-év felejthetetlen 
rendezvényének, köszönet érte erdőbényei vendéglátóinknak.

HUSONYICZA GÁBOR

A O á űlé t
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A Szabolcsi Honvéd Műszaki Hagyo-
mányőrző Bajtársi Egyesület tíz évvel 
ezelőtt kötött együttműködési szer-
ződést a Szatmárnémetiben működő 
Román Tartalékos és Nyugalmazott 
Honvédségi Káderek Egyesületével. 
Az eltelt idő igen tartalmas volt. Min-
den évben találkozott a két szervezet 
elnöksége és kétévenként az egész 
tagság. Tervünk szerint 2019. július 6–7-
én most megkülönböztetett találkozón 
vett részt Egyesületünk tagsága Szat-
márnémetiben.   Az önkormányzat ta-
nácstermében magyar nyelven fogadott 
bennünket Kiss László önkormányzati 
képviselő és a román honvédség buka-

resti parancsnoksága részéről Buciuman 
Marian altábornagy úr. Mindkét személy 
köszöntőjében példásnak értékelte a két 
Egyesület munkáját, melynek jeléül okle-
velet, tárgyjutalmat adtak át Kovács Jó-
zsef ny. alezredesnek és Bliderán Mircea 
ny. ezredesnek.  A BEOSZ elnöke 
Hazuga Károly ny. altábornagy okleve-
lét és a BEOSZ emlékplakettjét Esküdt 
Lajos ny. ezredes hirtelen betegsége 
miatt Hazuga Károly altábornagy meg-
bízásából Kovács József ny. alezredes 
adta át Kiss László önkormányzati képvi-
selőnek, Buciuman Marian altábornagy-
nak és Bliderán Mircea ny. ezredesnek. 
Az ünnepséget két helyszíni koszorúzás 
követte, ahol a szatmári békekötés em-
lékfalán, majd a köztemetőben az első és 
második világháborúban elesett magyar 
katonákra emlékezve közösen helyeztük 
el koszorúnkat.                                                                              

A vacsorát megelőző különféle pá-
linkák sem tudták biztosítani annak az 
ízletes teljes vacsorának az elfogyasz-

tását, mellyel fogadták Egyesületünket. 
A vacsorához felszolgált fi nom bor vi-
szont meghozta a táncosok kedvét. 
Vendéglátóink bővelkedtek meglepeté-
sekben. Pl. 10 éves emlékkitűzőt és em-
lékcsomagot adtak át mindenkinek. Ezt 
tetézte másnap egy impozáns fogadóban 
a tízórai, amely nem volt más, mint egy 
díszesen felszolgált nagy adag puliszka. 
Utunk során meglátogattuk Szaploncán 
a vidám temetőt, Máramaroson a „Sziget 
Emlékmúzeum”, a kommunizmus áldo-
zatainak börtönét, azt a helyet, ahol a két 
nép közös emlékezetének újraélesztése 
közös érdek marad.

Az ízletes és bőséges ebédet azzal 
zártuk, hogy még ez év szeptemberben 
várjuk a román egyesület tagságát vi-
szontlátogatásra, Nyíregyházára.

Nyíregyháza, 2019. 07. 10. 
KOVÁCS JÓZSEF NY. ALEZREDES

ELNÖK

FOTÓ: TÓTH ATTILÁNÉ

Tízéves a határon átívelő barátság 
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Kőbánya kiváló közössége

A Bem József Bajtársi Egyesület Kőbánya 
északnyugati területén levő, lakótelepi kö-
rülmények között működő civil szervezet. 
Tagjainak száma meghaladja a százat. 
Az egyesület az egykori honvédségi lakó-
telepen alapvetően a 2000 főt számláló 
közösség érdekében tevékenykedik. 

Küldetése, hogy a környéken élő hon-
védségi nyugdíjasok és más fegyveres 
testületben dolgozók közösségi életét 
szervezze. Felvállalja a telepen élő lakó-
közösség közművelődési, kulturális, hon-
védelmi, hazafi as és hagyományápoló, a 
környezettudatos élettel, és sportnapokkal 
kapcsolatos rendezvényeinek szervezését, 
így több nemzedék számára biztosítja a fi -
zikai-mentális állapot erősítését, a szellemi 
frissesség megőrzését, valamint szinten 
tartását. A kulturális programok fő vonalát 
az egyesület felolvasó színházának havi 
rendszeres programjai jelentik. A „Gondola-

tok a könyvtárban” sorozat jeles eseményei 
a könyvbemutatók valamint a pódiumjáté-
kok keretei között valósulnak meg.

Az egyesületi közösség a telepen élő 
szenior korosztályt segíti elsősorban. 
Nyomon követi szociális helyzetüket, se-
gíti a hivatalos ügyek intézését az életkori 
sajátosságok fi gyelembevételével. Ezen 
túl támogatja a szekcióként működő ba-
ba-mama klub által szervezett ünnepi, 
kreatív, készségfejlesztő programokat, 
vetélkedőket, szabadtéri rendezvényeket. 
Karitatív tevékenysége – többek között – a 
Vöröskereszt részére adománygyűjtés, 
valamint a rászorulók segélyezésének 
szervezésében és végrehajtásában való 
közreműködés. 2012 óta tagja a Kőbányai 
Idősügyi Tanácsnak.

A kettős kötődésű egyesület a céljai el-
érése és az éves feladatok megvalósítása 
érdekében széles körű kapcsolatot tart 

fenn más civil szervezetekkel. A kapcso-
latrendszerében a Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetségével, azon belül a Ba-
lassi Bálint Bajtársi Egyesülettel, a Zrínyi–
Bolyai Nyugdíjas Klubbal, a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központtal, a 
Magyar Vöröskereszt szervezetével, a Ha-
vasi Gyopár Alapítvánnyal, a Bem József 
Általános Iskolával, a Kőbányai Írók és 
Költők Egyesületével, a WAT Magiszterek 
Védegyletével, a Bem József Kulturális 
Egyesülettel, valamint a Magyar Honvéd-
ség Budapesti Nyugállományúak Klubja 
tagozataival.

A Bem József Bajtársi Egyesület ré-
szére Budapest Főváros X. kerület Kőbá-
nyai Önkormányzat – közösségépítő és 
megtartó tevékenysége elismeréseként 
– 164/2019. (IV. 18.) határozatával Kő-
bánya Kiváló Közössége elismerő címet 
adományozott.   KOÓS GÁBOR NY. ALEZREDES

Katona István nyugállományú alezredest 
bensőséges ünnepségen, nagy tisztelet-
tel köszöntötték a Ceglédi Dózsa György 
Honvéd Nyugdíjas Egyesület klubházában 
90. születésnapja alkalmából. A rendezvé-
nyen részt vettek az egyesület meghívott 
tagjai, volt kollégák, az ünnepelt kedves 
felesége, leánya és unokái. A megemlé-
kezésen számos köszöntés hangzott el 
és szép ajándékokat adtak át. Elsőként 
a honvédelmi miniszter, dr. Benkő Tibor 
köszöntőjét, majd az ajándéktárgy ado-
mányozásáról szóló parancsot olvasta fel 
Lukács István ny. alezredes, ügyvezető. 
A BEOSZ elnöksége nevében Vilner Péter 

ny. ezredes, alelnök köszöntötte alezre-
des urat és adta át a Szövetség ajándé-
kát. Az MH Katonai Igazgatási és Közpon-
ti Nyilvántartó Parancsnokság képviselője, 
Nagy Géza százados felolvasta a honvé-
delmi miniszter és a MH parancsnoka, e 
napra küldött közös levelét és átadta a pa-
rancsnok oklevelét és ajándékát. Cegléd 
város önkormányzata nevében köszön-
tötte és megajándékozta az ünnepeltet 
Hegedűs Ágota alpolgármester. Végül az 
egyesület ügyvezetője által adományo-
zott oklevelet és emléktárgyat is átadták. 
Az eseményen a városi televízió készített 
riportot. 

Katona Pista bácsi 1929. július 30-án 
született az Ozora melletti Tóti-pusztán 
és nehéz körülmények között nevelke-
dett. Szülei szegények voltak, de nagyon 
szorgalmas emberek.  Az elemi iskolája, 
melybe 50-60 gyerek járt, egy tantermes 
volt, ahol 1-től 6. osztályig egy tanítónő 
tanította őket. Az iskola a lakásuktól 5 
km-re volt. A napi 10 kilométeres gya-
loglást könnyen viselte. Nagyon jó tanuló 
volt, három éven át ő kapta az iskola leg-
jobb tanulója érmet és a vele járó 20 Ft-ot. 
A második világháború nagyon megviselte 
a családot, édesapja a frontra, majd hadi-
fogságba került, mindenük elpusztult, és 
testvérével együtt megsérültek. 

1949-ben vonult be katonának, majd 
a sporttiszti iskolára jelentkezett. 1952. 

90 éves a testnevelő
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A Varsói Katonai Műszaki Akadémia 
Kibernetika Kara volt magyar hallgató-
inak egyesülete, a WAT Magiszterek 
Védegylete egyik alapító tagja, Megyeri 
György egy újabb komoly teljesítmény-
nyel vívta ki társai, valamint közelebbi 
és távolabbi környezete elismerését. 
A Szent Jakab zarándokútvonalon 2005 
óta szerzett tapasztalatokat felhasznál-
va ez évben úgy döntött, hogy Varsóból, 
az alma matertől zarándokol el Santia-
go de Compostelába. A zarándokutat 
Bemowóból (Varsó kerülete), a számára 
oly kedves akadémia magyar vonatko-
zású helyeit meglátogatva kezdte meg. 
Erről készültek képek a dicsőségtábla 
mellett, illetve a kar volt parancsnoka ma-
gyar és lengyel nyelvű emléktáblájánál. 

A Szent Jakab sírjához vezető út nem 
az első, hisz 2005 óta jár eme szent 
helyre és ez idő alatt huszonnégyszer tett 
meg különböző zarándokutakat. Szent 
György napján, április 24-én indult el, az 
akadémia főépületének kapujától. Varsó-
ból Częstochowába tartott, ahol a szintén 
magyar vonatkozású pálos rendi kolos-
torba vezetett útja. A kolostortól az egyik 
leghíresebb úton, a Via Regián keresztül 
csatlakozott az Európát átszelő Szent 
Jakab útra. A zarándokút első szakaszá-
nak nehézségeit a lengyel–magyar barát-
ság és vendégszeretet jelentősen meg-

könnyítette. Ennek köszönhetően soha 
nem kellett az éjszakázás miatt törnie a 
fejét, hiszen a szerzetesek, az apácák 
és a helyi papok szívesen nyújtottak neki 
szállást saját hajlékukban. 

A 61 éves Megyeri György a 4231 
km-es utat 115 nap alatt tette meg 
(ebből 4 pihenőnap, napi 0 km előreha-
ladás), így augusztus 13-án ért idősebb 
Jakab apostol sírjához, és ezzel együtt 
25. alkalommal is sikeresen teljesítette 
a zarándokutat. A 118. napon, 4321 km 
megtétele után eljutott a „világ végé-
re”, a Finisterre, a 0 kilométeres kőhöz. 
Az útja során Lengyelországon kívül 
Csehország, Németország és Francia-
ország zarándokútjain eljutott Prágába, 
Rotenburgba, Vézelay-ba is. Ennek kö-
szönhetően már több mint 20 ezer km 
utat tett meg – lassan 15 éves – zarán-
dokútjai alatt gyalog.

Érdekességként meg kell említenem, 
hogy az éppen cipelt élelmiszer és fo-
lyadék mennyiségének függvényében, 
17- 18 kg-os  hátizsákkal, 4 pár túracipőt 
széttaposva jutott el Santiagóig.

Gratulálunk a sikereihez és még továb-
bi sok izgalmas zarándokutat kívánunk 
neki!

BALOGH JÁNOS NY. EZREDES

FOTÓ: MEGYERI GYÖRGY

Varsóból Santiago de Compostelába – gyalog!

szeptember 18-án avatták tisztté és azon 
a napon kötött házasságot Margitkával, 
akivel 68 éve élnek együtt. Az avatás után 
honvédségi ösztöndíjjal felvételt nyert a 
Testnevelési Főiskola nappali tagozatára 
és a végzést követően több helyőrségben 
szolgált testnevelés-vezetőként. Katonai 

pályafutása során volt ezred-, dandár-, 
hadosztály-, hadtest-, hadsereg-test-
nevelésvezető. Irányította az alárendelt 
katonai szervezetek testnevelését, a 
tisztek felkészítését, a sportegyesületek 
tevékenységét, sportversenyek előké-
szítését és bonyolítását. Több esetben 

megbízták az MN válogatottjainak külföldi 
versenyekre történő felkészítésével és 
vezetésével. Vezette a labdarúgó-, tor-
nász-, cselgáncs-, háromtusacsapatokat 
és szervezte a baráti hadseregek katonai 
labdarúgóválogatottjainak magyarországi 
edzőtáborozásait.

Az ünnepeltnek boldog házasságában 
két leánygyermeke született, Margitka, aki 
hét és Piroska, aki kettő unokával ajándé-
kozta meg őket, valamennyi unoka dip-
lomás, egyetemet végeztek, amire Pista 
bácsi méltán büszke.

Katona István ny. alezredes 35 éve 
tagja a nyugdíjas-e gyesületünknek, aktív 
résztvevője minden rendezvénynek. Sike-
resen szervezi az egyesület részvételét a 
Szép korúak Országos Sportfesztiválján. 
Tanácsaival jelentős mértékben segíti az 
elnökség munkáját.

LUKÁCS ISTVÁN NY. ALEZREDES
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40 év ünnep

Megtartotta ünnepi közgyűlését a váci 
Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas Egye-
sület, mivel jeles évfordulóhoz érkezett. 
Mai számvetéssel a 40 év nagyjából egy 
fél emberöltőnyi idő – egy egyesület éle-
tében szintén tetemes együtt töltött esz-
tendő, említésre méltó eredményekkel és 
emlékekkel.

Az eseménynek újból a helyi 
Művelődési Ház patinás Tükörterme 
adott otthont, ahol az egybegyűltek 
kényelmesen elhelyezkedve élvezhették 
a beszámoló után következő zenei 
műsort. Az Egyesület tánckara rövid, 
vidám tánccal kedveskedett a nézőknek, 
amely nagy sikert aratott, mivel a mai 
katonaéletet elevenítette fel humoros 
formában.

Ezt követték a hivatalos formaságok, 
amelyeknek mindenkor meg kell 
történniük: például határozatképesség 
megállapítása, 167 fő volt jelen, jegy-
zőkönyv vezetés, vendégek üdvözlése. 

Az elnök úr, Szegedi János ny. ezredes 
ünnepi beszédében visszatekintett az el-
telt 40 év fontos eseményeire, kitért az 
elért eredményekre és sok-sok képpel 

dokumentálta az elhangzottakat. Mindezt 
követően került sor a hozzászólásokra, 
majd következtek a köszönetnyilvánítá-
sok, valamint az oklevelek és tárgyjutal-
mak átadása. A BEOSZ-t ez alkalommal 
Esküdt Lajos ny. ezredes képviselte és 
adta át Hazuga Károly ny. altábornagy, 
a BEOSZ elnökének jókívánságait és az 
Egyesületnek adományozott díszpajzsot. 
A KIKNYP részéről Ignáth Zsolt alezre-
des képviselte a parancsnokságot és 
adta át a parancsnok úr elismerését.

Emlékezetes és meghatározó 
eseménye volt a ceremóniának, hogy a 
még köztünk lévő 3 alapító tagot (Nacsa 

Ferencné, Tóth Istvánné, Herédi 
László ny. alezredes), valamint 
a két korábbi elnök özvegyét 
díszhelyre ültetve virággal és 
tárgyjutalommal köszöntötték. 
Ezek után következett még egy 
örömteli esemény, mivel az 
ünnepet fémjelezve a k özgyűlés 
4 főnek tiszteletbeli tagságot 
adományozott.

A hivatalos részt színvonalas, 
zenés műsor követte, ahol fellé-
pett az Egyesület Esze Tamás 
Dalárdája, valamint a Labda-
rózsák Dalkör. Végezetül az 
eseményeket egy állófogadás 
koszorúzta meg, ahol az elnök 
pohárköszöntőjét követően, min-
denki jó hangulatú beszélgetés-

be elegyedhetett és társaival felidézhette 
az elmúlt 40 év szívet melengető, emlé-
kezetes eseményeit.

NAGYNÉ CSIZMÁS ERZSÉBET NY. ŐRNAGY
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Egyesületünk, a közgyűlés által jóvá-
hagyott munkatervének megfelelően 
Szolnokra, az MH 86. Ittebei Kiss József 
Szolnok Helikopter Bázisra szervezett 
csapatlátogatást. Én is nagy várakozás-
sal tekintettem a csapatlátogatás elé, 
hiszen ismét eljuthattam szülővárosom-
ba, és abba a laktanyába, ahol 38 évvel 
ezelőtt az első csapatgyakorlatomat töl-
töttem. Egyesületünk tagjai is lelkesen je-
lentkeztek a szolnoki kirándulásra, hiszen 
a program nemcsak a laktanyai látoga-
tást, hanem a RepTár megtekintését is 
magába foglalta.

 Közösségi programjaink közül a csa-
patlátogatások mindig is kiemelt jelen-
tőséggel bírnak, hiszen ilyenkor tudunk 
bepillantást nyerni a katonai szervezetek 
életébe, és tudjuk megismerni azt a sok-
rétű, nagy felelősséggel járó munkát, amit 
aktív bajtársaink végeznek. Alakulataink 
meglátogatása során erősítjük a honvéd-
ség és az egyesületünk közötti kapcso-
latot, illetve hatékonyabbá tudjuk tenni a 
katonagenerációk közti szorosabb együtt-
működést.  Csoportunk utazását támoga-
tóink is segítették, melynek köszönhetően, 
egy új beszerzésű, modern autóbusszal 
mentünk Szolnokra. 

Vendéglátóink érkezésünkre jól felké-
szültek, hiszen kávéval, üdítővel és friss 
pogácsával fogadtak bennünket. A lakta-
nyai programunkat a bázis egyik parancs-
nokhelyettese, dr. Bali Tamás ezredes in-
dította el, aki egy nagyszerű prezentációs 
előadást tartott csoportunk számára. Elő-
adása kapcsán megismerhettük a nagy 
múltú katonai szervezet múltját, jelenét és 
jövőbeni feladatait.  Az előadás után egye-

sületünk elnöke Balassi-emlékplakettet 
adott át Bali ezredes úrnak, amellyel meg-
köszönte azt a vezetői, szervezői munkát, 
amit irányunkban tett a csapatlátogatás 
létrejötte érdekében. 

Az általános tájékoztató után buszra 
szálltunk és a „terepre”, a katonai repülő-
térre mentünk. Itt lehetőségünk nyílt fel-
menni a repülést irányító torony erkélyes 
részébe (teraszára), ahonnan jól láthattuk 
a különböző típusú repülőgépek mozgá-
sát. A földön pihenő, „veterán” helikopte-
rekbe is beszállhattunk és a pilótafülkébe 
beülhettünk. Habár nehézkesen, de egy-
mást felsegítve felmásztunk a gépekbe, 
és élveztük az adott helyzetet, a felkínált 
lehetőséget. Közben sokat beszélgettünk, 
és a repüléshez köthető élményeinket 
osztottuk meg egymással. Az egyik nagy 
gép előtt csoportképre is összeálltunk és 
megörökítettük, hogy itt, a szolnoki ala-
kulatnál, a katonai repülőtéren is jártunk. 
A repülőgépek között még sokáig tudtunk 
volna maradni, de eljött az ebéd ideje. 
A délelőtti sok „terepmozgás” után jól-
esett a fi nom ebéd, amit a tiszti étkezdén 
fogyasztottuk el. Ebéd után ismét buszra 
szálltunk, mert indult a délutáni program. 

Elnökünk kiadta a menetparancsot: irány 
a RepTár!  A parancsnokhelyettes délelőt-
ti előadásából megtudtuk, hogy a Helikop-
ter Bázis mindig fontos feladatának tar-
totta a hagyományőrzést, és ez a munka 
1964-ig nyúlik vissza, amikor megnyílt a 
Kilián György Repülő Tiszti Iskola csapat-
múzeuma. 

Csoportunk múzeumi látogatását ide-
genvezető is segítette, akitől megtudtuk, 
hogy Szolnok város repülőmúzeuma egy 
igazán XXI. századi múzeum rengeteg 
interaktív elemmel és érdekességgel. Ide-
genvezetőnk nagyon sok érdekes dolgot 
mondott a kiállított repülőeszközökkel 
kapcsolatban. Legtöbb időt a szabadtéri 
repülőgépparkban töltöttünk, de bejártuk 
a hangár tágas, galériás kiállítóterét is. Ide 
kerültek azok a gépek, amelyek koruknál, 
ritkaságuknál vagy gyártási technológiá-
juknál fogva különösen védett értéket kép-
viselnek. A csoport nevében megköszön-
t ük az egyesület elnökének, a vendéglátó 
alakulatnak és a RepTár munkatársainak 
azt a remek munkát, melynek eredménye-
ként ez a szolnoki csapatlátogatási prog-
ramunk ilyen jól sikerült.

SÁRKÖZI ZOLTÁN NY. ŐRNAGY

Szolnokon járt a Balassi

Egyesületünk a közgyűlés által jóvá
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„Repülő juniális” Budaörsön

Június elején napsütéses, de kissé 
szeles időben rendezte meg a Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetsége és 
a Magyar Veterán Repülők Szövet-
sége a Szövetség megalakulásának a 
30. évfordulója alkalmából a budaörsi 
repülőtéren a „Repülő juniális” elneve-
zésű baráti összejövetelét. A zárt körű 
rendezvényre előzetes, majd helyszíni 
regisztráció után, reggel kilenc órától 
érkeztek a résztvevők. A rendezvény fő-
védnöke, Hazuga Károly ny. altábornagy, 
a BEOSZ elnöke, és védnöke Gál István 
ny. ezredes, az MVRSZ elnöke is megér-
kezett.

A több mint száz résztvevő előtt, pont-
ban tíz órakor Vilner Péter ny. ezredes, 
a BEOSZ alelnöke, az MVRSZ főtitkára 
köszöntötte a megjelenteket. Felkérte 
Gál István ny. repülőezredest a megnyi-
tó megtartására, aki beszédében hang-
súlyozta, hogy az eltelt három évtized 
egy szövetség életében nem nagy idő. 
A Szövetség vezetése, a tagszerveze-
tek, viszont mindig mindent megtettek a 
polgári és a katonai repülés hagyomá-

nyainak ápolásáért, a repülőemlékek 
megőrzéséért, még akkor is, amikor „mi 
is szembesülünk a létszám folyamatos 
csökkenésével”. A megnyitó gondola-
tok után a jelenlévők Farkas Bertalan 
ny. dandártábornokot köszöntötték űr-
repülésének 39. évfordulója alkalmából. 
A BEOSZ és MVRSZ elnöke által aláírt 
emléklap és az MVRSZ arany emlék-
érem átadása után Farkas Bertalan 

ny. dandártábornok megköszönte a 
megemlékező gondolatokat. Hozzászó-
lásában kiemelte: „Büszke vagyok arra, 
hogy legelőször egy olyan műszert vit-
tem magammal, amit a magyar mérnö-
kök gyártottak, és ennek a műszernek 
továbbfejlesztett változatai fönt vannak 
jelenleg is a világűrben.” 

A Himnusz és a légierő indulójának 
elhangzását követően a résztvevők 
egyperces néma főhajtással emlékez-
tek a három évtized alatt elhunyt repülő 
bajtársaikra, köztük Bognár Györgyre, a 
budapesti tagszervezet hosszú éveken át 
szolgáló elnökére, aki a rendezvény előtti 
napon hunyt el.

A programot a Légierő Zenekar mű-
sora nyitotta meg, majd Horváth Miklós 
és Kamarás Marcell repülőmodellezők 
bemutatója következett, amelyet a jelen 
lévő érdeklődők mellett megtekintett 
Kreutz László, az Első Magyar Helikop-
termodellező Szövetség elnöke. 

Ezt követően, a résztvevők izga-
tottan várták a JAS 39-es, majd az 
AN–26 repülőgépek áthúzását, közben 
megtekinthették a dr. Bali Tamás ezre-
des, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis 
parancsnokhelyettese által bemutatott 
Zlin–242 repülőgépet. A repülő-bemuta-
tóprogram Talabos Gábor műrepülésével 
zárult.

A rendezvény résztvevői ezután folytat-
ták a régi időkre emlékező baráti beszél-
getéseiket, közösen elfogyasztott ebéd-
del, délután két órakor zárult a sikeres 
nap, amelynek megszervezésében, elő-
készítésben és pontos menetrend sze-
rinti lebonyolításában kiemelt szerepet 
vállalt Mogyorósi Attila ny. alezredes, a 
budapesti tagszervezet elnöke. 

 VéPé

j
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A magyar nemzet hálával tartozik Far-
kas Bertalannak, hiszen a mai napig ő az 
egyetlen magyar űrhajós, aki hivatalosan 
is a magyarokat képviselte a világűrben – 
hangsúlyozta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki 
megbízott. Kiemelte, hogy Magyarország 
kormánya rendkívül fontosnak tartja az 
űrkutatást és az űripart, mert az e  a terü-
leten jelentkező innovációk és eredmé-
nyek az élet sok területén használhatók. 
Példaként említette a mezőgazdaságot, 
a hadiipart, valamint a hétköznapi közle-
kedésben a helymeghatározó rendszert. 
Hozzátette: ezért is erősítették meg 
Magyarország pozícióját az Európai Űr-

ügynökségben (Euro-
pean Space Agency, 
ESA). Kitért arra is, 
hogy Farkas Bertalan 
nagy szolgálatot tett 
Magyarországnak. 
A 70. születésnapja 
alkalmából Magyaror-
szág miniszterelnöke 
köszöntést juttatott el neki: „Hálásak va-
gyunk, hogy kiemelkedő szakmai tudásá-
val, majd az űrben szerzett tapasztalata-
ival nemcsak felkészülése és űrrepülése 
során szolgálta a nemzetközi és a hazai 
tudományt, hanem mind a mai napig te-

vékenyen részt vesz az űrkutatás és a 
csillagászat népszerűsítésében, valamint 
a következő űrhajósnemzedékek felké-
szítésében” – olvasható a miniszterelnök 
köszöntésében.

FOTÓ: MTI/BRUZÁK NOÉMI

Jubileumi ünnepség

Farkas Bertalan 70 éves

A naptári nyár első napján tartották meg 
a rétsági Hunyadi János Nyugállomá-
nyúak Klubjának jubileumi ünnepségét. 
Rétságot az egykor ott működő nagy 
létszámú,  azonos nevű páncélos alaku-
lat tette várossá, s ezt a tényt a helyiek 
is büszkén emlegetik. Nagyon sok csa-
ládnak adott megélhetést a laktanyában 
települt katonaság, akár hivatásosként 
szolgált valaki a seregben, akár polgári 
alkalmazottként segítette a honvédség 
munkáját.

Néhány éve az alakulat megszűnt, de 
a klub továbbra is erős bástyája a ha-
gyományőrzésnek és az összetartó kö-
zösségi élet ápolásának. Negyedszázad 
nagy idő, arról nem is beszélve, hogy 
ezalatt az idő alatt a taglétszám soha 
nem csökkent, jelenleg is 100 fő felett 

járnak. A klubtagok jól ismerik és 
segítik egymást, szívesen töltik 
együtt az idejüket, amit mi sem 
bizonyít jobban, minthogy minden 
hónapban számos kirándulás, 
város- és fürdőlátogatás, valamint 
színházi program várja a közös-
ségi és kulturális életben részt 
venni kívánókat.

A díszünnepséggel egybekötött 
klubnap egy kis meglepetéssel 
is szolgált a vendégeknek és a 
közönségnek. Az ünnepi műsort 
Hangyási Jenőné, Ágika nyitotta 
meg, aki a klub fáradhatatlanul 

lelkes vezetője. Nem szaporította a szót, 
hiszen őt követte Mezőfi  Zoltán alpolgár-
mester, aki megemlékezett a kezdetek-
től napjainkig a klub életéről és továbbra 
is biztosította az egybegyűlteket arról, 
hogy a város vezetésének támogatására 
mindig számíthatnak. (Ez méltán megér-
demelt egy nagy tapsot!) Következett az 
elismerések átadása, amelyet a Nógrád 
megyei Toborzó Iroda vezetője, Nagy 
Gyula őrnagy, valamint a budapesti Ka-
tonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság részéről Ignáth Zsolt 
alezredes celebrált, majd őket követte 
Nagy Károly ny. alezredes, a Közép-Ma-
gyarországi Régió vezetője, aki átadta a 
BEOSZ elnökének, Hazuga Károly ny. 
altábornagynak az elismerő oklevelét és 

a hozzá tartozó plakettet. Ekkor követke-
zett a nap fénypontja, a gálaműsor, amely 
a helyi énekesek és citerások előadásával 
kezdődött, majd őket követte az Őszirózsa 
Táncegyüttes, az elmaradhatatlan, szép 
bordó-fehér selyemruhában eltáncolt 
palotással. Őket követték a vendég elő-
adók: a Drégelypalánki Hagyományőrző 
Együttes, a Horpácsi Népdalkör, vala-
mint a Jobbágyi Daloskör.

Mindannyian nagy sikert és sok tap-
sot arattak. A sztárvendég azonban a 10 
éves fennállását ünneplő Obsitos Zene-
kar volt. A klasszikusoktól napjaink zené-
jéig terjedő repertoárban új színt jelentett 
Varga István szólóénekes, aki a Mega-
sztár 3 felfedezettje. Immár negyedszer 
járnak Rétságon és mindig nagyon várja 
őket a „nagyérdemű”. A konferanszié ez-
úttal is Sepcsik Sarolta ny. őrnagy volt, a 
zenekar művészeti vezetője, aki néhány 
mondattal minden műsorszám előtt egy 
kis „étvágygerjesztőt” csinál, ami hatásos 
blikkfang – és ő ennek nagy mestere.

Végül a zárszót Jávorka János ny. 
ezredestől hallhattuk, amely méltó befe-
jezése volt ennek az élményekben gaz-
dag, emlékezetes délutánnak.

Mi más is következhetett volna, mint 
az ízletes vacsora, fi nom házi sütemé-
nyek, zene, tánc, estig tartó jóízű be-
szélgetések – és felkészülés a követke-
ző 25 évre.
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Veterán vegyészek Szekszárdon
Negyedik alkalommal találkoztak az 
5. önálló vegyi-, sugárfelderítő század 
közel fél évszázada leszerelt katonái és 
barátaik, köztük a Budapesti Honvéd 
Nyugdíjas Klub Vegyivédelmi Tagoza-
tának tagjai Szekszárdon. A találkozón 
a megjelent nagyszámú veterán kato-
na és a meghívott vendégek, valamint 
Szekszárd érdeklődő lakói jelenlétében 
megkoszorúzták a század volt katonái 
bajtársi közössége által egy évvel ez-
előtt állított emléktáblát.

Az emlékezés koszorúit helyezték el: 
a HM KTKF képviseletében Hornyák 
Erika alezredes asszony, a BEOSZ 
képviseletében Sztanó Zsuzsanna ny. 
őrnagy asszony, alelnök, a HOHE  ré-
széről Nagy Gerő László ny. ezredes, 
Szekszárd MJV  polgármestere megbí-
zásából Kővári László  az Önkormány-
zat Gazdasági és Pénzügyi Bizottságá-

nak elnöke, az MH 93. PS Vegyivédelmi 
Zászlóalj, az MH GAVIK, a helyi katonai 
szervezetek és a  honvéd nyugdíjasklub 
képviselői, a SZEGZÁRD Veterán Ve-
gyészek Baráti Társaságának tagjai, va-
lamint az alakulat volt sor- és hivatásos 
katonái.

A Heinek Ottó Közösségi Házban 
megrendezett jó hangulatú baráti ebéd 
előtt „Akkor és most” néven került sor 
arra a bemutatóra, amelyen az 1970-
es évek rendszeresített vsf. eszközeit 
Csikós Attila ny. őrnagy, a jelenkor esz-
közeit pedig a 93. Petőfi  Sándor Vegyi-

védelmi Zászlóalj katonái mutatták be az 
érdeklődőknek.

A meghirdetett programnak megfelelő-
en szakavatott zsűri választotta ki a „VS 
Felderítők Bora 2019” házi borverseny 
nyerteseit, akik Jaszenovics Géza népi 
iparművész, a 9. önálló vegyivédelmi 
zászlóalj volt katonája erre az alkalomra 
készített kerámia emléktárgyait vehették 
át a SZEGZÁRD Veterán Vegyészek 
Baráti Társaságának elnökétől.

A résztvevők véleménye szerint egy 
jól szervezett, mozgalmas jó hangulatú 
találkozón vettek részt a szekszárdi ve-
terán vegyi-, sugárfelderítők jóvoltából. 
Találkozzunk 5. alkalommal jövőre!

éd l i Zá ló lj k t ái t tták b
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A Bajtársi Egyesületek Országos Szövet-
sége anyagi támogatásával, élmények-
ben gazdag kiránduláson vett részt egye-
sületünk tagsága. Utunk során Baján 
megkoszorúztuk Mészáros Lázár egykori 
honvédelmi miniszter szülőháza mellett 
felállított szobrát, ahol rövid emlékbeszéd 
elhangzását követően egyesületünk tag-
jai megzenésített versekkel idézték fel az 
1848–1849-es forradalom és szabadság-
harc emlékét. Ezután sétát tettünk Baja 
belvárosában, ahol utunk során megis-
merhettük a város nevezetességeit.

A nap hátralévő részében ellátogattunk 
Gemencre, részt vettünk egy felejthe-
tetlen utazáson a kisvasúttal. Megtekin-
tettük az ökocentrum kiállítását, sétánk 
során gyönyörködtünk a táj szépségé-
ben, ezzel is elősegítve az egészséges 
életmódra történő törekvésünket. A jó 
hangulatunkat fokozta egy hajósi borkós-
toló, valamint egy-egy fi nom fagyi elfo-
gyasztása Soltvadkerten.

A kiránduláson részt vett tagjainknak, 
valamint a veterán repülők tagsága szá-

mára sokáig beszédtémául szolgál ez a 
kirándulás, örömmel emlékezünk erre 
a szép, eseménydús napra. 

CSÓKA TAMÁS NY. EZDS.
ELNÖK

A magyar hősök em-
lékére koszorúzással 
egybekötött megemlé-
kezést tartott a Honvéd 
Sporthorgász Egyesület, 
a horgásztanyán lévő 
kopjafánál.

A Himnusz elhangzása 
után a Bajtársi Egyesüle-
tek Országos Szövetsége 
nevében Esküdt Lajos ny. 
ezredes, elnökhelyettes,  
a BEOSZ Közép-Magyar-
országi Régiója nevében 
Fazekas Bálint, míg a 
Honvéd SHE nevében 
Kulcsár János,  elnök 
helyezte el a megemléke-
zés koszorúját.

A rendezvény a Szózat 
elhangzásával zárult.

KULCSÁR JÁNOS

HONVÉD SPORTHORGÁSZ 
EGYESÜLET 

ELNÖKE

Bajai látogatás

á kái b éd é á l l ál

Koszorúzás Hároson
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A Gömör-Tornai-karsztvidék völgyeiben 
meghúzódó magyar falucskák mind-
egyike a magyar nyelvterület egy-egy 
gyöngyszeme. Ez jellemzi az Aggteleki-
karszt mindössze 400 főt számláló tele-
pülését, Kecsőt is. Hatalmas víznyelők, 
zsombolyoktól tarkálló terület a karszt 
csodálatos világa, a táj és a környezet 
összhangja jellemzi ezt a falut.

Kő hátán kő! Az evangélikus templom 
harangjának szava elszáll a völgy felett 
és nekiütődik a domboldalnak. Kecső! 
Többségében magyarlakta szlovák falu, 
a magyar nyelv lassan feledésbe merülő 
szavait használó, tiszta lelkű emberek 
lakta település.

Öt fős magyar óvodát, hat fős magyar 
iskolát „működtetnek” és hívnak a 24. fa-
lunapjukra. Mondják: Ahogy tavaly, sze-
retettel várunk! És mi megyünk! Hogyne 
mennénk, hiszen évek óta a Vajányi 
Lajos Bajtársi Egyesületnek és Kecső 
Önkormányzatának kölcsönös együtt-
működési és támogatási szerződése 
van. Részesei leszünk a falu főterén a 
közös ebédnek, a millenniumi emlékmű 
koszorúzásának, az ökumenikus isten-
tiszteletnek, a kórusok és néptáncosok 
felemelő találkozójának és műsorának.

Lőrincz Gyula polgármester mondja: 
megmaradt a magyar föld szeretete, 
a munka iránti tisztelet és a Szilicei-
fennsík természetessége, de valami 
mégis hiányzik: egy háborús emlékmű, 
hiszen a Nagy Háborúban 4 katoná-
juk, a II. világháborúban pedig már 20 
kecsői áldozta a Hazáért az 
életét. Lőrincz Árpád hely-
történész már felkutatta az 
elesettek neveit.

És elgondolkodom valami 
tettekben megnyilvánuló 
segítségen. Talán valami 
lélekemelő, példamutató és 
tanulságos BEOSZ-segítség 
sem ártana. Esetleg a 2020. 
évi BEOSZ-találkozót Agg-
telek–Rozsnyó–Dobsina 
jégbarlang térségébe is 
tehetnénk és részesei le-
hetnénk a kecsői emlékmű 
átadásának? Kecső önmaga 
megtartására irányuló erős 
akarata talán bennünket, 
b ajtársakat is kötelez!

HUSONYICZA GÁBOR

ELNÖK

Vendégség Kecsőben
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Magyar emlékművet csodál a világ

Több száz külföldi weboldalon, több mil-
lióan látták már, itthon viszont alig ismer-
jük.

Most éppen a világ egyik legismertebb 
és legolvasottabb közösségi hírportálján, 
a Redditen bukkant fel egy világháborús 
magyar emlékmű fotója, hogy ismét ref-
lektorfénybe emelje az alkotást.

Az olvasók szerint az egyik legelemen-
tárisabb, legkifejezőbb, legmegindítóbb 
szoborról van szó. Korábban már szá-
mos hírportálon, weboldalon és közös-
ségi médián felbukkant az emlékmű, ami 
Magyarországon szinte ismeretlen. Nem 
is volt egyszerű kinyomozni, hogy hol 
található a közösségi média révén világ-

hírűvé vált magyar szobor, de azért csak 
sikerült.

A világháborúk áldozatainak emlék-
művét 2014-ben avatták a Pest megyei 
Vácrátóton. Alkotója: Böjte Horváth Ist-
ván. Az emlékmű faragott képe sajátosan 
jeleníti meg a „hiányt” és a „szenvedést”, 
az elesett hőst és a hiányát szenvedő 
családot. A „léggé” vált katona jelenléte 
a tótosan magyaros helyi viseletben áb-
rázolt családja körében elgondolkoztat 
történelmünk nehéz éveiről, évtizedeiről. 
A képen jelen van az élet fája hajtásaival, 
mutatva a borzalmak nehézségeit túlélők, 
a község szívós életerejét – olvasható a 
rövid elemzése kozterkep.hu weboldalon.

A Tapolca és Környéke Honvéd Baj-
társi Egyesület szervezésében meg-
rendeztük a Tapolca fogadja Pápát, 
Devecsert és Zalahalápot programot, 
melynek helyszíne a badacsonylábdi 
üdülő volt. A találkozónak érdekes 
előzménye az, hogy a Pápa Honvéd 
Bajtársi Klub és a Tapolca és környé-
ke Honvéd Bajtársi Egyesület vezetői 
több mint 10 évvel ezelőtt megállapod-
tak abban, hogy évenként megvendé-
gelik egymást. Programokkal kedves-
kednek egymásnak, mindkét tagság 
érdekében. A találkozók célja az, hogy 
a különböző fegyvernemek a közös 
programokon ismerjék meg egymást. 
Közel öt évvel ezelőtt objektív okok 
miatt kétséges volt, hogy Tapolca a 
vállalt kötelezettségét teljesítheti-e.  

Ekkor lépett közbe Zalahaláp község 
polgármestere, Bedő Lajos úr, aki 
biztosította a közösségi házat, a falu 
nyugdíjasklubja pedig megvendégelte 
a pápai és a tapolcai egyesületet. Ez a 
program aztán egy mini falunappá ala-
kult át. Az évek során pedig az éven-
kénti találkozó új tagjává vált a Zala-
halápi Nyugdíjas Egyesület is. Ebben 
az évben viszont sikerült a program-
ba bevonni a Meggyeserdő Honvéd 
Nyugdíjas Klub, Devecser tagságát is.

A szeptemberi találkozó létszáma 
megközelítette a 100 főt. A kétnapos 
program része volt a balatoni ha-
jókirándulás is. Zenés programmal 
egybekötött ünnepi megemlékezés, 
ebéd és jó hangulatú közösségi, baráti 
nosztalgiázás vette kezdetét. Az esti 

szalonnasütést követően, gitárkíséret-
tel zajlott a nótaest a Balaton partján. 
A zsúfolt program másnapján közös 
pörköltfőzés, majd ebéd zárta a talál-
kozót.

Tapolca Város Közös Önkormány-
zata részéről Dobó Zoltán polgármes-
ter és Lévai József alpolgármester, 
valamint a BEOSZ Közép-Dunántúli 
Régió vezetője, Berdó Gábor Károly 
ny. százados támogatták a sikeres 
rendezvényt. Szeretnénk köszöne-
tet mondani a Magyar Honvédség 1. 
számú Kiképzési Oktatási és Rekreá-
ciós Központ személyi állományának a 
rendezvény kiszolgálásáért.

 NACSA FERENC ELNÖK 

Évtizedes találkozó
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Somogyváron, a XXX. Szent László napok kulturális programjá-
ban lépett fel a Marcali Bajtársi Dalárda.  Két katonadal  csokrot  

adtak  elő,  szólót  énekelt  Koltai-Tóth  Árpád, tangóharmoni-
kán kísért Tislér István. Közben a marcali „három tenor”, nagy 
sikerű előadását hallgatta meg az érdeklődő közönség.

-SZŐLŐSI-

Sikercsapat

Somogyváron, a XXX. Szent László napok kulturális programjá-

Június elején, a kora délutáni órákban 
a Kispesti Városünnepen ismét fellépett 
az Obsitos Fúvószenekar. A Templom 
téren felállított színpad előtt sokan vár-
ták a közreműködő zenekarokat, így az 
Obsitosokat is. Nem véletlenül, mert a 
karmester a műsort úgy állította össze, 
hogy az minden korosztály számára 
szórakoztató és élvezhető legyen. Mű-
sorukon elsősorban fi lmzenék szere-
peltek, de volt szamba és mesezene 
is a gyerekek számára. Varga István 
előadásában hallhatták a M y Wayt, 
az Oroszlánkirályt, a New York, New 
Yorkot, végül Máté Péter dalával bú-
csúzott el közönségétől a zenekar.

SEPCSIK SAROLTA

Zenekari híreink
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Nemzetközi lőverseny A BEOSZ Nyugat-dunántúli Régiójához tartozó, kilenc éve 
alakult Csepreg Közbiztonságáért Polgárőr és Bajtársi 
Egyesület immár VI. alkalommal szervezte és rendezte 
meg a helyi lőtéren a nemzetközi kispuska lőversenyt.

A meghívásuknak ezúttal is a szlovén veteránok és az 
osztrák békefenntartók tettek eleget. Az előkészítésben és 
a végrehajtásban észrevehető volt a megszerzett többéves 
tapasztalat. Az érkezőket a rendezők szendviccsel, ásvány-
vízzel és kávéval várták.

Tizenkét előre jelzett csapat adta le a nevezését, ám a 
helyszínen is összeállt egy tizenharmadik csapat, amely az 
osztrák békefenntartók burgenlandi vezetőjéből, a BEOSZ 
Nyugat-dunántúli régió vezetőjéből és a polgárőrök egy 
képviselőjéből állt. A csapatot valószínű, hogy a humánum 
vezérelte, mert óvták a lőlap feketével jelzett részét is, így 
összességében megőrizték a nevezés során szerzett he-
lyüket.

A csapatokban egyre több fi atalt láttunk. Rendőrnek ta-
nuló fi atal hölgy is volt közöttük. A lövészet végén, minden-
ki a saját lőlapját nézve, az eredménye alapján értékelhette 
önmagát, és kereshette, hogy hol ronthatta el. 

A csapatverseny első három helyezettje részére a ser-
legeket, okleveleket és az ajándékokat az egyesület elnö-
ke, Bencsik Géza, az egyéni számok helyezettjeinek díjait 
László Attila régióvezető adta át.

Csapateredmények:
1. Körmend (tagjai: Oláh János, Oláh Péter, Kondor Attila)
 2. CSKPBE 2. csapata (tagjai: Bencsik Géza, Erdődi Krisz-
tián, Gombos Miklós)
 3. EKIPA SEVER, Murska Sobota (tagjai: Klaric Igor, 
Potocnik Iván, Jonas Ludvik)

Egyéni eredmények:
Hantos Csaba  (Határőr Nyugdíjasok Soproni Egyesülete)
Kondor Attila  (Körmend)
Temlin Cvetka (Szlovénia)

Találkozunk 2020-ban, a VII. lőversenyen, Csepregen! 
A verseny nyílt, mindenkit sok szeretettel várunk!

LÁSZLÓ ATTILA



Többszörös jubileumi rendezvényt tar-
tottak a romániai Bihar községben, a 
hatvani Gáspár András Bajtársi Egye-
sület részvételével, az egyesület név-
adója, Gáspár András honvéd tábornok 
születésének 215., halálának 135. és 
legnagyobb katonasikerének, a hatvani 
csatának a 170. évfordulója alkalmából. 
A rendezvényt a helyi Gáspár András 
Egyesület szervezte, Csernák Béla nyug-
állományú lelkész, egyesületi elnök veze-
tésével. 

A megemlékezésen az egyesület mint-
egy 40 fős küldöttségén kívül Hatvan 
várost Komendáné Nagy Márta képvi-
selte. A hatvaniakon kívül jelen voltak 
még: Nagy Gizella polgármester, Nemes 
Ferenc alpolgármester, a történelmi egy-
házak képviselői, a kecskeméti Szakkép-
zési Centrum Gáspár András Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolája, valamint 
a helyi civil szervezetek képviselői is.

Csernák Béla megnyitója után Nagy 
Gizella polgármester köszöntötte a je-
lenlevőket, majd Pálos István nagyvá-
radi kanonok szólt a megjelentekhez. 
A beszédek után a résztvevők elhelyez-
ték az emlékezés és tisztelet koszorúit 

a tábornok síremlékénél, melyhez a tör-
ténelmi hátteret a hatvani zászlóőrség 
tagjai biztosították.

Mivel a magyar országgyűlés, az er-
délyi fejedelemmé választásának 315. 
évfordulója alkalmából a 2019-es évet 
II. Rákóczi Ferenc-emlékévnek nyilvá-
nította, a megemlékezést követően a 
résztvevők átvonultak Járni Ferenc kuruc 
kapitány emléktáblájához. Az emléktáblá-
nál az egyesület elnöke méltatta a haza 
szabadságáért életüket áldozók érdemeit 

és fejezte ki tiszteletét, majd Csernák 
Béla ismertette az emléktábla történetét. 
A beszédek után, az előző megemléke-
zéshez hasonlóan, a résztvevők koszorú-
kat helyeztek el az emléktáblánál.

A nap végén, mielőtt az anyaországbeli 
vendégek hazaindultak volna, a helyiek-
kel közösen hitet tettek arról, hogy foly-
tatják az együttműködést és a nemzeti 
hagyományok ápolását.

A rendezvény a Miniszterelnökség ke-
zelésében levő Nemzeti Együttműködési 
Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT 
támogatásával valósult meg.
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