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Emlékeztünk. Megszületett a megváltó. Megbékéltünk. Karácsonyfát és fenyőfát állítot-
tunk. Szerettünk és tenyerükön hordoztak. Járványkorlátok közt mindenkihez volt valami 
közünk. A „Jónak lenni jó” nemrég autista egyesületet létrehozó katonához, kecskeméti 
katonacsaládok „esőemberkéihez” is szólt. Terhüket magunkra vállalni az új évben sem 
tudjuk. Mégis akarjuk. Közösségünk, és Sjöstrand versben fogant „átlaggyermeke” is jó 
akar lenni: „Van közünk egymáshoz?/ Hozzám, hozzád, mindenkihez, / aki véletlenül épp 
itt él, / épp most, / és akitől függ, / hogy mi lesz a világból? / Van közünk egymáshoz, / 
talán, igen.”

Fotó: Laki Krisztina

Kedves olvasóinknak boldog új évet kívánunk.
                                             A szerkesztőbizottság
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Honvédelem – 
napról napra   

A honvédelem némely napi dol-
gait kell ismét sorra vennem. A 

múló és maradandó pillanatokat, de 
sohasem a csillogó díszleteket. A ma 
katonáinak szolgálata persze nem 
aszkéták élete, akad abban csillogás 
is. Mint a Spartan Honor Race túlélő-
képességet fi rtató magyarországi aka-
dályversenye, az oly nagyon vágyott, 
és oly nagyon ritkán elérhető érem 
átvétele. Sándor Tamás vezérőrnagy, 
a Magyar Honvédség Parancsnoksá-
gának különleges műveleti haderőne-
mi szemlélője mondta: „A katonától el-
várjuk, hogy küzdje le az akadályokat, 
feleljen meg a kihívásoknak, legyen 
mentálisan, fi zikálisan fi tt, és képes 
legyen garantálni az állampolgáraink 
biztonságát akár belföldön, akár külföl-
dön. A Spartan versenyek értékrendje 
hasonló…” 

Minden eszközzel harcol a járvány 
ellen a Magyar Honvédség, olvashat-
tuk még novemberben egy sajtótá-
jékoztató kapcsán, amelyet a kijelölt 
köznevelési intézmények fertőtlení-
tése után tartott dr. Benkő Tibor hon-
védelmi miniszter és Korom Ferenc 
vezérezredes, a Magyar Honvédség 
parancsnoka. A „fertőtlenítési műve-
letek”, a korlátozások napjai azóta is 
tartanak. Az ország négy szegleté-
ben, óvodákban, idősotthonokban, 
tüdőgyógyászati szakkórházban, 
polgármesteri hivatalban várták re-
ménykedve a vegyivédelmi katoná-
kat, fertőtlenítésre kiképzett rajokat, 
mostanság a kijárási korlátozások 
ellenőrzését, kórházak napi működé-
sét segítő, a határzárást, humanitárius 

korridorokat biztosító, segítő katonákat. 
S várták egyik szövetségbeli klubunk 
vezetőjét is, aki közösségi életük jövő 
évi terveinek szövögetése mellett most 
épp kórházparancsnokként szolgál. 

A katona szolgálata nem aszkéta-
élet. Tud csillogni a sikeres kiképzés, 
felkészítés, éles lőgyakorlat, missziós 
megmérettetés, kompetencia meg-
szerzése, alapkiképzés utáni tiszti, 
altiszti, legénységi, szerződéses ka-
tonai eskü. A ma katonájának ezek a 
„békeidejű” eszmények, lehetetlennek 
tűnő küldetések. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
felsővezetői tanfolyamán dr. Benkő 
Tibor előadásában e küldetésről is 
szólt. A honvédelmi tárca és a Honvéd 
Vezérkar szétválásáról elmondta: a 
dezintegráció biztosította a honvéd-
ség szemléletváltását, fejlődését, az 
ágazati irányítás és a végrehajtási 
vezetési rendszer elvált egymástól, a 
tárca irányító, a Magyar Honvédség 
Parancsnoksága pedig vezető szer-

vezetté vált. A honvédelmi és haderő-
fejlesztési program kapcsán kiemelte: 
két ága közül a honvédelmibe többek 
között az életpályamodell, oktatás, 
képzés, társadalmi kapcsolatok és a 
toborzás, míg a haderőfejlesztésibe a 
technikai eszközök biztosítása, a fej-
lesztés, kutatás, innováció tartozik. Az 
a célunk, hangzott el, hogy korszerű, 
modern, jól kiképzett, erős honvédsé-
get hozzunk létre, kiválóan felkészített 
katonákkal, akik hazájuk iránt elkötele-
zettek, lojálisak. 

A BEOSZ-obsitosok erre biztosan 
felkapják a fejüket. Hogyne kapnák 
fel, hiszen nem volt az olyan túl régen, 
amikor nekik, róluk mondták ugyanezt. 
Akkor ők adtak értelmet mindennek, 
most ők néznek elismerően azokra, 
akik értelmet adnak mindennek.   

(Forrás: honvedelem.hu, 
honvedkorhaz.hu)

M. T. GY.
FOTÓ: BÚZ CSABA FŐHADNAGY, 

KERTÉSZ LÁSZLÓ
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Év elején ma már megszokott 
dolog, hogy az intézmények, gaz-

dálkodó vagy nonprofi t szervezetek 
számvetést készítenek a teljesített 
évről. Összegzik, értékelik és elemzik 
elért eredményeiket, esetleges kudar-
caikat, és ezek tükrében határozzák 
meg az elkövetkező időszak fő cél-
kitűzéseit és legfontosabb feladatait. 
Szövetségünk sem kivétel ezek alól. 
Már csak azért sem, mert a tervezetten 
áprilisban megtartandó küldöttértekez-
leten kell számot adnunk az elvégzett 
munkáról. 

A 2020-as év minden 
szempontból más volt, 
mint a Szövetség elmúlt 
harminc évéből bár-
melyik. „Pedig milyen 
szépen kezdődött…” – 
írtam korábban. Méltó 
módon megemlékez-
tünk a Szövetség har-
mincadik évfordulójáról, 
készültünk az áprilisra 
tervezett tisztújító kül-
döttgyűlésre, terveztük 
a tavaszi megemlé-
kezéseket, majd egy 
csapásra mindent meg-
változtatott és felülírt a világot eluraló 
koronavírus-járvány. Lemondtunk a 
szeretteinkkel, unokáinkkal való talál-
kozásról és a felhívásnak eleget téve 
otthon maradtunk, bízva abban, hogy 
nem tarthat sokáig ez az állapot.

Töröltünk minden rendezvényt. 
Áttértünk az elektronikus térben szer-
vezett megbeszélésekre és elnökségi 
ülésekre, elkezdtük az „újratervezést”.

Május végére lassult a járvány, az 
egyesületeknél is újult erővel láttak 
neki elmaradt feladataik megvaló-
sításának. Szövetségi szinten két 
nagyon fontos dolgot kellett megten-
nünk: anyagi támogatást nyújtani a 
tagszervezeteknek, valamint megtar-
tani a beszámoló és tisztújító küldött 
értekezletet. A július 15-én megtartott 
küldöttgyűlésről részletes tudósítás 
jelent meg a Bajtársi Hírlevél októbe-
ri számában, ezért erről nem szólok 
részletesen. 

A tagszervezetek támogatását illető-
en, mivel a járványhelyzet miatt pályá-
zatot kiírni nem volt lehetőségünk, el-

nökségi döntés alapján, a szervezetek 
támogatási okirattal – létszámarányo-
san – jutottak forrásokhoz. Így lehető-
ségük volt az elmaradt közgyűlések, 
jubileumi rendezvények megtartására, 
nemzeti és katonai ünnepeinkről való 
megemlékezésekre. 

 A 2020-ra tervezett miniszteri tá-
jékoztatók újraindultak. A találkozók 
hangulata kifejezte a nyugállományú 
katonák érdeklődését a Magyar Hon-
védség hosszú távú Honvédelmi és 
Haderő-fejlesztési programja iránt, 
amely nemcsak a haditechnikai eszkö-

zökről, hanem többek között a ma már 
nem aktív állományról is szól. 

Amikor e sorokat írom, ismét dúl a 
járvány. Egyre fásultabb az ember, 
nehezebben viseli a korlátozásokat. 
Egyre fáradtabb az orvos, az ápoló, a 
mentős, a tanár és a rendőr, mindenki, 
aki önzetlenül teszi a dolgát és küzd 
mindannyiunkért. Nem látjuk még, 
hogyan alakul az év vége, lesznek-e 
meghitt, közös karácsonyi ünnepeink. 
Ebben a helyzetben a legfontosabb a 
segítőkészség, az egymás iránt érzett 
és vállalt felelősség és tenni akarás, 
egy szóval: a bajtársiasság.

Bízva abban, hogy 2021 valóban 
egy új év lesz, kívánok egészségben, 
sikerekben gazdag, békés, boldog új 
évet mindannyiunknak.

(A felvételen a BEOSZ elnöke a Ba-
konykúti Kiképzőbázison emlékezik az 
1994 júliusában aknavetőcső-robba-
nás áldozatául esett katonákra.)

HAZUGA KÁROLY

FOTÓ: PINTÉR LÁSZLÓ 
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Időtálló tudósítás

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum-
ról (HÉF), bármely ülésén elhang-

zottakról hírlevelünkben „időtálló” tudósí-
tásokat olvashatnak. Idézzük is fel most 
„naprakészen”, hogy mi történt legutóbb, 
a tavalyi, októberi fórumon. 

Egy-két hónap elteltével is ismerős 
mozzanatokkal kezdtünk: a szokásos 
szívélyes köszöntések elmaradtak, a 
járvány további terjedésének veszélye 
miatt az ülés szigorú szabályok megha-
tározásával kezdődött.  Igaz, már napok-
kal előbb megkaptuk a HÉF titkárának 
fi gyelemfelhívó levelét, amiben tisztelet-
tel kért mindenkit, hogy az egyeztetésre 
szíveskedjünk magunkkal hozni orrot és 
szájat eltakaró védőmaszkot, mert „a ta-
nácsteremben a védőmaszk viselése az 
értekezlet ideje alatt kötelező”, egyúttal 
felhívta a fi gyelmünket a kézfertőtlenítés 
és a távolságtartás betartásának fontos-
ságára. A háromfős résztvevői létszám 
alapján Szövetségünket Hazuga Károly 
ny. altábornagy, elnök, Vilner Péter ny. 
ezredes, elnökhelyettes és Bagi László 
ny. ezredes, érdekképviseleti ügyvivő kép-
viselte.

Járványhelyzet ide, járványhelyzet oda, 
sűrű program elé néztünk a munkáltatói 
és a munkavállalói oldalon egyaránt, hi-
szen kilenc napirend megbeszélését ha-
tároztuk el.

A fórumot Szűcs Lóránd dandártábor-
nok, a HM Katonai és Társadalmi Kapcso-
latok Főosztályának főosztályvezetője, le-
vezető elnök nyitotta meg. A Honvédelmi 
Minisztériumot dr. Ruszin Romulusz hu-
mánpolitikáért felelős helyettes államtitkár 
képviselte. Napirend előtt Varga István, a 
Honvédségi Dolgozók Szakszervezetének 
(Hodosz) elnöke szakértői egyeztetést 
kezdeményezett a megszűnő kollektív 
szerződések helyébe lépő új szabályzók-
ról. Kiemelte, hogy a kollektív szerződés 
hiánya jelentős hátrányt okozhat a mun-
kavállalóknak, és a megszűnés számta-

lan problémát vethet fel. A „munkáltatói” 
válaszban ígéretet kapott arra, hogy a 
minisztérium a szerződések hiánya miatti 
helyzetre időben megoldást ad.

Az első napirendi pont előadójaként dr. 
Ruszin Romulusz a „magyar katonaprog-
ram” jelenlegi helyzetéről tájékoztatta az 
ülés részvevőit. Hangsúlyozta, hogy „a 
megbecsült katona a legjobb mozgósító, 
toborzó erő”. Elmondta, hogy a honvédek 
jogállásáról szóló törvény (Hjt.) átalakítá-
sában jelentős előrelépés történt, de meg-
jegyezte, hogy nem minden kérdésben 
van egyetértés. Ami a Szövetségünkbe 
tartozókat illeti, elhangzott: a nyugállo-
mányúak mint „obsitos” állományúak 
kategóriája ismét visszakerül e jogállási 
paragrafusok közé. Arról pedig előző 
számunkban, a helyettes államtitkárral 
készített interjúnkban olvashattak, hogy e 
jogszabálytervezetet várhatóan tavasszal 
nyújtják be az Országgyűlésnek.  

Tele vannak tervekkel, jegyezte meg 
zárásként a helyettes államtitkár. Hozzá-
tette: a honvédségi gondozási körbe tar-
tozók ingyen kapnak egy „Obsitos” nevű 
kiadványt, amelynek elkészítésében részt 
vevő társadalmi szervezetek munkáját 
előzetesen is megköszönte.

Czövek János, a Honvédszakszerve-
zet elnöke (Hosz), a munkavállalói oldal 
képviselője megköszönte a tájékoztatót, 
majd kérte, hogy az érdemi vitához minél 
hamarabb megkaphassák a Hjt. átalakítá-
sának kodifi kált tervezetét.

A következő napirendi pontban a 
Zrínyi 2026 haderő-fejlesztési terv ak-
tuális helyzetét ismertette a Magyar 
Honvédség Parancsnoksága Haderő-ter-
vezési Csoportfőnökségének képviselője. 
A tájékoztatóban részletesen hallhattunk 
a haderőnemek szerinti eddigi fejleszté-
sek eredményeiről és a várható további 
technikai fejlesztésekről. A munkáltatói 
oldal képviselője nagyra értékelte a szov-
jet technika kiváltásának célkitűzéseit. 

Kiemelte, hogy a humán tényező fejlesz-
tése, vagyis a kiképzés, a készségek és 
a kompetenciák nélkül a program sikere 
nem lehet teljes.

Az ülés következő részében dr. Ecsedi 
László ezredes, a HM Vagyonfelügyele-
ti Főosztály osztályvezetője a lakhatási 
támogatások helyzetéről tájékoztatta a 
jelenlévőket. Hangsúlyozta, hogy az il-
letmények és a munkahelyi körülmények 
mellett a lakhatási támogatás rendszere 
jelent valós vonzerőt a haderő tagjainak. 
Ahogy mondta: „a támogatási elemek 
megtartása a honvédség számára létér-
dek, segíti a toborzást, szolgálja a mobi-
lizálhatóságot, továbbá hatékony eszközt 
jelent a fluktuáció ellen”. Az eredmények 
mellett szólt a további megoldásra váró 
problémákról is, így a szállóhelyzet javí-
tásáról, de az idősotthoni elhelyezés kér-
déséről is az úgynevezett multifunkcioná-
lis apartman program kapcsán. Hazuga 
Károly ny. altábornagy, a BEOSZ elnöke 
itt jegyezte meg, hogy már több évtizede 
téma az idősotthoni elhelyezés megol-
dása, több programmal, elképzeléssel 
találkoztunk is, de most már jó lenne 
konkrétumokat, határozott intézkedése-
ket látni, és ezekkel foglalkozni, megtalál-
va az egyértelmű megoldást. Válaszában 
dr. Ruszin Romulusz hangsúlyozta, hogy 
koncepció, elképzelés van, de további 
vizsgálatok, elemzések szükségesek a 
végső döntéshez. 

A későbbiekben Szécsi László ez-
redes, a HM Humánpolitikai Főosztály 
osztályvezetője az illetményen kívüli 
juttatások helyzetéről tartott rövid tájé-
koztatót. A tartalmi elemek teljesülését a 
munkavállalói oldal megnyugvással vette 
tudomásul, bár hangsúlyozták, hogy rö-
videsen meg kell kezdeni a 2021. évi jut-
tatásokkal kapcsolatos bértárgyalásokat.

A fórum következő fontos témájaként 
dr. Ruszin Romulusz a honvédelmi mi-
nisztériumi átalakításról, a dezintegráció 
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helyzetéről szólt. Kiemelte, hogy különö-
sen a Magyar Honvédség Parancsnok-
ságának költözése vet fel több jelentős 
problémát, melyek megoldása érdekében 
türelmet kért a munkavállalói oldal képvi-
selőitől.

Az értekezlet folytatásaként Farkas 
Gyula ezredes, az MHP Személyzeti 
Csoportfőnökség személyügyi főnöksé-
gének főnöke a szolgálati járandóságban 
és a nyugdíj előtti rendelkezési állomány-
ban lévők helyzetéről szólt. Különösen a 
szolgálati járandóságban lévők helyzete 
váltott ki vitát, hiszen a munkavállalói 
oldal képviselői hangsúlyozták, hogy az 
érintettek többszörösen hátrányos hely-
zetben vannak. Sörös István ny. ezredes 
a munkavállalói oldal nevében szakértői 
egyeztetést kezdeményezett a szolgálati 
járandóságban lévők társadalombizto-
sítási ellátásáról, Bazsik István, a Hosz 
alelnöke pedig a nyugdíj előtti rendelke-
zési állományban lévőkkel kapcsolatban 
fogalmazta meg aggodalmait. 

Ezt követően Erdődi Zsolt ezredes, 
az MHP Logisztikai és Gazdálkodási 
Csoportfőnökség ellátási főnökségének 
főnöke ismertette a ruházati ellátás ered-
ményeit és terveit. Az eredményeket elis-
merve Czövek János megjegyezte, hogy 
a katonák elégedetlenek a ruházati ellátás 
módjával, majd Hazuga Károly a ruházati 
ellátás teljes rendszerének átgondolását 
javasolta, kiemelve, nem látja a nyugál-
lományú katonák ruházati ellátási problé-
májának megoldását, nem látja, hogy az 
úgynevezett digitális katonaprogramban 
a nyugállományúak miképp férnek hozzá 
majd a szükséges ruházati cikkekhez. 
Válaszában az ellátási főnökség főnöke 
megértést kért, ahogy mondta, több év-
tizedes lemaradást kell megszüntetniük 
korszerű rendszerrel, korszerű ruházattal.

Az utolsó napirendi pontok között elő-
ször az MHP Haderőtervezési Csoport-
főnökség képviselője a parancsnokság 
szervezeti módosításának és az aláren-
delt katonai szervezetek átalakításának 

helyzetéről, majd Szécsi László ezredes 
a hivatásos és szerződéses katonák, 
honvédelmi alkalmazottak, valamint a 
nyugállományúak részére biztosítható 
vásárlási kedvezményekről tájékoztatott. 
Ennek során elmondta, hogy jelenleg a 
nyugállományú katonák esetében tizen-
öt vállalattal folynak tárgyalások a ked-
vezményekről, miközben négy céggel 
(Intersport, Kulcs Patikák, STAVMAT Épí-
tőanyag Kereskedelmi Kft., Mentavill Kft.) 
már aláírták a megállapodást. Hazuga 
Károly elismerően szólt e törekvésekről, 
de megjegyezte, hogy a nyugállományú 
katonák részére nem állnak rendelke-
zésre kellő információk a kedvezmények 
igénybevételéhez.

A tartalmas és eredményes fórum a le-
vezető elnök zárszavával, és az épületet 
elhagyva „különleges élménnyel”, száj-
maszk nélküli friss levegővétellel zárult.

KÉP ÉS SZÖVEG:

VILNER PÉTER NY. EZREDES, 

A BEOSZ ELNÖKHELYETTESE

Szövetségünk egyik állami 
partnere, mindennapjaink 

segítőtársa, az MH Katonai Igaz-
gatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokságának parancsnoka 
az idősek világnapján nyílt levél-
ben köszöntötte a szépkorúakat, 
köztük a BEOSZ egyesületeibe, 
klubjaiba tartozó sokezres tag-
ságot. Hírlevelünkben felidézzük 
Szűcs Imre ezredes gondolatait. 

„Az ENSZ először 1991-ben 
rendezte meg az idősek világnap-
ját, s azóta minden év október 1-jén 
megünnepeljük a szépkorúakat, és 
megköszönjük azt az áldozatos munkát 
és elhivatottságot, mellyel megalapoz-
ták utódaik életét mind a család, mind 
pedig az élet tágabb területén.

A Magyar Honvédség szociális gon-
doskodási körébe közel huszonkétezer 
65 év feletti nyugállományú katona, 
honvédségi nyugdíjas és özvegy tar-
tozik. Számukra az MH Katonai Igaz-
gatási és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnokságon keresztül biztosított a 
honvédségi üdültetés, egészségügyi 
ellátás, vagy éppen a segélyezés le-
hetősége, így munkánk során nap mint 
nap együttműködünk a szépkorúakkal.
Különösen fontos ez a koronavírus-vi-

lágjárvány idején, mivel Önök vannak 
leginkább veszélynek kitéve.

Az elmúlt évben arra a kérdésre, 
hogy az időskornak, a szépkorúaknak 
van-e még valami haszna, azt válaszol-
tam, hogy mi, itt a katonai igazgatás, 
szociális gondoskodás (érdekvédelem) 
területén dolgozók ezen nem gondolko-
dunk. Mi itt tudjuk és látjuk, hogy Önök 
folyamatosan új értékeket teremtenek, 
tanúbizonyságát adva annak, hogy a 
nyugdíjasok számára nem ér véget az 
élet obsitjuk megszerzése után sem. 
Ezen kijelentésemet most még inkább 
megerősítve érzem.

Együttműködésünk új területei jelen-
tek meg a tavasz folyamán: fontossá 
vált az online és telefonos kapcsolat-

tartás, az egymás iránti szoli-
daritás, a szabálykövetés. Szá-
munkra, a ma katonái számára 
Önök ezen a területen is köve-
tendő példát mutattak. Folya-
matosan segítették munkánkat 
a nehéz helyzetbe kerültek fel-
kutatásában, az ügyintézések 
és napi kapcsolattartás során 
pedig fi atalokat megszégyenítő 
aktivitással és lelkesedéssel 
használták a világháló által 
nyújtott lehetőségeket, bizo-

nyítva, hogy a tanulásra élethossziglan 
szükség van.

Bár egy különlegesen nehéz  helyzet 
okán, de most mégis mindenki szá-
mára bizonyossá vált, hogy szépkorú 
szeretteink biztonsága, egészsége 
mennyire fontos, Önök pedig példamu-
tatásukkal és megértésükkel is segítet-
tek minket feladataink végrehajtásában.

Ezt a segítséget megköszönve és 
bízva mielőbbi személyes találkozá-
sunkban, kívánok a Magyar Honvédség 
Katonai Igazgatási és Központi Nyil-
vántartó Parancsnokság személyi állo-
mánya nevében Önöknek egészséget 
és sok örömet szeretteik és tisztelőik 
körében!”

FOTÓ: MH KIKNYP ARCHÍVUMA

Önök követendő példát mutatnak
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„Minden országnak szüksége van hő-
sökre, és nekünk vannak hőseink. Ezt 
mi pontosan tudjuk. Aktívak, nyugál-
lományúak, obsitosok, akik kiemelke-
dően teljesítettek itthon és külföldön 
egyaránt.” Ezt dr. Ruszin Romulusz, 
a Honvédelmi Minisztérium humánpo-
litikáért felelős helyettes államtitkára 
a Honvédelmi Idősügyi Munkacsoport 
ülésén mondta tavaly októberben. A 
tanácskozáson részt vett 
a HM több szakterüle-
tének magas beosztású 
főtisztje, ott voltak a Hosz, 
a Hodosz, a Hokosz, vala-
mint a BEOSZ képviselői, 
Hazuga Károly ny. altábor-
nagy, elnök és Vilner Péter 
ny. ezredes, elnökhelyet-
tes. 

A megbeszélésen a he-
lyettes államtitkár kiemelte: 

dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter 
vezetésével a tárca jelenleg sokkal 
nagyobb fi gyelmet szeretne fordítani 
azokra a kollégákra, akik tisztességgel 
és becsülettel leszolgálták idejüket a 
Magyar Honvédségben, akár egyen-
ruhában, akár anélkül. Elhangzott: a 
honvédelem nemzeti ügy, így fontos 
a tartalékosok, a nyugállományú kato-
nák szerepe is, akik élő, működő kap-

csolatot jelentenek a társadalommal. 
Ugyancsak fontos a kadétok, azaz a 
következő generáció nevelése. 

A helyettes államtitkár egy különle-
ges változásra is kitért. Mint mondta, 
a szolgálati idejüket letöltött kollégákra 
eddig a „nyugállományú katonák” meg-
nevezést használtuk. De külsőségek-
ben is szeretnénk hangsúlyossá tenni 
azt, hogy aki egyszer katona volt, az 
az élete végéig katona marad. Ezért 
javasoltuk, hogy az „obsitos” megneve-
zéssel illethessék őket. 

Az ülésen szó esett 
még a nyugállományú 
katonákat és honvédségi 
nyugdíjasokat érintő aktu-
alitásokról, a veterán- és 
obsitosprogramok, vala-
mint a korosztályt érintő 
szociális gondoskodás 
aktuális helyzetéről.

(Forrás: honvedelem.hu)

BALATONI KITTI

FOTÓ: NAGY GÁBOR

Programba foglalt figyelem 

Ha csupán ennyit mondunk: 100. 
születésnap, máris legalább két 

közelmúltbeli „centenáriumi” köszöntés 
jut eszünkbe. 

Itt van mindjárt Kurucz Anna ny. al-
ezredesé… 

A „Balassi” írta erről: nagy ünneplést 
terveztünk október 11-ére, de egészsé-
ge nem tette azt lehetővé. Az viszont 
nem engedhető meg, hogy valakit pont 
a 100. születésnapján ne köszöntsünk. 
Ebből kiindulva ma ismét felkerestük 
azt a kedves párt, akiknél még augusz-
tusban jártunk. Ezúttal azonban Kurucz 
Anna nyugállományú alezredes asz-
szonyt köszöntöttük, aki ma töltötte be 
a 100. évét! 

Kurucz Anna alezredes a Honvédel-
mi Minisztériumban szolgált, ő volt az 
első női főtiszt, ma pedig (ismerete-
ink szerint) ő a legidősebb katonanő. 
Egyesületünk elnöke, mint korábban 
párját, dr. Egerszegi Ferencet, őt is 
névre szóló emlékplakettel, virágcso-
korral és tortával köszöntötte, s hiába 
a kérdezősködés, nem árulta el, hogy 
mit kívánt a 100-as gyertya elfújásakor. 

A köszöntő vers után furcsán csillogott 
Annuska szeme, nem tudta titkolni a 
meghatottságát. 

Ismét jót beszélgettünk az együtt 
195 éves párral, éles elméjüket sokan 
megirigyelhetnék. 

Azután itt van dr. Szűcs László ny. 
vezérőrnagy… 

Idézzük előbb a BEOSZ FB-n köz-
zétett hír egyik kommentjét: „1969 és 
’76 között az MN hadtápfőnöke és mi-
niszterhelyettes volt. Mi, régi hadtápo-
sok büszkék vagyunk Rá!!! További jó 
egészséget kívánok!” 

A honvedelem.hu így tudósított. Dr. 
Benkő Tibor honvédelmi miniszter ok-
tóber 8-án a Honvédelmi Minisztérium-
ban századik születésnapja alkalmából 

köszöntötte dr. Szűcs László nyugállo-
mányú vezérőrnagyot. A tárca vezetője 
az egykori honvédelmi miniszterhelyet-
tesnek emléktárgyat adományozott a 
honvédség érdekében huzamos időn 
át végzett kiemelkedő tevékenysége, 
odaadó munkájának elismeréséül.

Az ünnepelt szolgált az egyko-
ri Zrínyi Miklós Katonai Akadémi-
án, betöltötte a Honvéd Vezérkar 
főnökhelyettesi pozícióját is. Pályája 
során több alkalommal soron kívül lép-
tették elő. Elmondása szerint, aki ilyen 
szép, hosszú életet tudhat magáénak, 
az a szerencse szülötte.

(BH-összefoglaló, M. T. Gy.)

FOTÓ: MAGÓCSI ZOLTÁN, SZABÓ LAJOS 

Száz év
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A XXI. század modern, digitális vívmá-
nyai az aktív és nyugállományú katonák 
mindennapjaira is hatással vannak, a 
korosztályok közti kommunikációs sza-
kadék megszüntetése pedig egyedül 
rajtunk múlik. Ehhez szükség van a ka-
tonák megfelelő mértékű nyitottságára 
is, hiszen minden generáció más és más 
tulajdonságokkal, szemlélettel és érté-
kekkel rendelkezik. A Bajtársi Egyesüle-
tek Országos Szövetségének (BEOSZ) 
kiemelt szerepe van e  kommunikációs 
híd megteremtésében. Programjaival és 
találkozóival jelentősen hozzájárul a ka-
tonanemzedékek kapcsolatának fenntar-
tásához, javításához. Meglátásom szerint 
növelni kell az együtt töltött időt, sűrűbbé 
kell tenni az érdemi eszmecsere lehető-
ségeit. Remek példa erre az évenkénti 
(bár legutóbb a járvány miatt elmaradt) 
Katonanemzedékek Találkozója, ahol 
aktív és már nyugállományú katonák ró-
hatják le tiszteletüket az elődök emléke 
előtt, előadásokat hallgathatnak meg és 
kötetlen formában tapasztalatokat cse-
rélhetnek. 

Minden évben a BEOSZ-szal együtt 
megemlékezést tartunk a herendi vas-
úti baleset áldozatainak emléke előtt 
tisztelegve. Az 1969. január 31-én tör-
tént tragikus balesetben tíz katona és a 
szerelvény mozdonyvezetője veszítette 
életét, váltóállítási hiba következtében. 

Lehet, hogy az akkor elhunyt tizedesek 
ma már nyugállományú tábornokok vagy 
nyugállományú katonák lennének. Mi, 
katonák soha nem felejtjük el életüket ve-
szített bajtársainkat, a helyszínen pedig 
együtt rójuk le tiszteletünket az idősebb 
korosztállyal. Én minden évben tisztelete-
met fejezem ki a megemlékezésen, mert 
soha nem felejtem el, amikor Lentiben 
megkezdtem katonai pályafutásomat és a 
balesetben elhunyt katonák parancsnoki 
épület előtti emlékműve előtt tisztelet-
adást teljesítettünk. 

Úgy gondolom, a generációk össze-
kapcsolásának megteremtésében játszik 
fontos szerepet a BEOSZ, hiszen mun-
kánkat az elődök eredményeire építjük, 
és az általunk elvégzettek is akkor válnak 
értékké, ha a jövő katonanemzedékének 
példát tudunk mutatni. A céljaink eléré-

séhez az elődök példájából tudunk erőt, 
hitet és bátorságot meríteni. Az idősebb 
korosztály élettapasztalatai pedig olyan 
értékeket jelentenek mindannyiunk 
számára, amelyek felbecsülhetetlenek 
ahhoz, hogy a Magyar Honvédség mo-
dern, a XXI. század eseményeire reagál-
ni képes haderővé váljon, garantálva Ma-
gyarország és benne a magyar emberek 
biztonságát.

Egy katona mindig katona marad, akár 
aktív, akár nyugdíjas. Ezért is elengedhe-
tetlen az országos Szövetség munkája, 
amely segít, hogy nyugállományú kato-
náink – akik nehéz és kihívásokkal teli 
időszakban szolgálták hazájukat – kap-
csolatban maradhassanak hivatásukkal. 
A Magyar Honvédség számít minden ka-
tonájára, és nyugdíjasaink véleményeire 
is kíváncsiak vagyunk. 

Wass Albert szavait idézném: „Min-
den embernek kell, legyen egy feladata 
ebben az életben � kötelességen belül, 
vagy azon felül is talán �, mert különben 
nem lenne értelme annak, hogy él. Az 
emberi világ több kell, legyen, mint egy 
bonyolult szerkezetű gép, melyben min-
den ember egy fogaskerék szerepét tölti 
be… Minden embernek kell, legyen egy 
feladata, egy titkos küldetése, mely Isten-
től való.”

DR. BÖRÖNDI GÁBOR ALTÁBORNAGY, AZ MH 
PARANCSNOKÁNAK HELYETTESE

FOTÓ: KÁLMÁNFI GÁBOR

Generációk, kapcsolatok

A BEOSZ újonnan megválasztott, 2020–2024-ig mandátu-
mot kapott Tanácsadó Testülete október 21-én, a Szövetség 

operatív elnökségi tagjainak részvételével tartotta meg ala-
kuló ülését. 

Végh Ferenc ny. vezérezres elnöki megnyitójában el-
mondta, hogy az először a 2004. évi küldöttgyűlésen lét-
rehozott testület most kezdi ötödik ciklusának kitöltését.  
Feladatai mit sem változtak: „segítő jobbként” a BEOSZ-
elnökség munkájának támogatása, fontosabb napirendek 
előkészítése, részvétel a Szövetség stratégiájának formálá-
sában, elemzések, javaslatok, ajánlások készítése, s nem-
különben, részvétel a tagegyesületek munkájában.  

A program során bemutatkoztak a TT korábbi és új tagjai, 
megvitatták az újjáalakult testület új szervezeti felépítését, 
megválasztották az új szakbizottságok vezetőit, véglegesí-
tették a 2021. évi munkatervet.                                         EMZÉ

FOTÓ: HUGYECZ GYÖRGY

A „segítő jobb” alakuló ülése
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Gárdonyban, a VVSI Sporthotel kon-
ferenciatermében, tavaly október 

16-án ültünk össze a BEOSZ Közép-du-
nántúli Régióhoz tartozó egyesületek és 
klubok (három megyében, kilenc telepü-
lésen működő tizenegy, csaknem kilenc-
száz tagot számláló szervezet) vezető 
tisztségviselőivel, hogy megbeszéljük 
közös dolgainkat.

E sorok írója, a régió vezetője, értékel-
te az elmúlt év munkáját. Az értékelés 
szó nem egészen helytálló. A régió tag-
szervezetei önálló jogi személyiséggel 
rendelkező egyesületek és klubok, ame-
lyek felett a régióvezetőnek nincs uta-
sítási joga. Abban viszont szerepe van, 
hogy a BEOSZ-elnökség célkitűzéseinek 
megvalósítását elősegítse, támogassa 
az egyesületek munkáját, és hogy a tag-
szervezetek és a BEOSZ nagy családja 
érdekközösségének érvényesülése el-
sődleges szempont legyen.

A jelenlévőknek köszönetet mondtam a 
járvány idején végzett önfeláldozó munká-
ért, és sok erőt kívántam az előttünk álló 
feladatokhoz. Ezt követően szóltam 2020 
kiemelt tagszervezeti rendezvényeiről, 
amelyeket a járványhelyzet ellenére sike-
rült megszervezni. Nem mulasztottam el 
gratulálni a Gábor Áron Nyugállományúak 
Klubja Várpalota megalakulása 45., és a 
Honvéd Bajtársi Klub Tata 50. évfordulója 
alkalmából, és köszöntöttem a régió két 
új tagszervezetét, a Honvéd Bajtársi Klub 
Pápát, és a Tatai Tömegsport és Tájfutó 
Honvéd Sport Egyesületet.     

Ezt követően beszéltem – úgy, ahogy 
én látom – a régió és a tagegyesületek 
problémáiról. Többek között a jó és rossz 
példákat külön említve az elhelyezési 
problémákról, a közösségi programok 
megszervezésének nehézségeiről. Érté-
keltem – szintén a saját tapasztalataim 
alapján – a tagszervezetek és a régióve-
zetés, illetve a tagszervezetek egymás 
közti kapcsolatát, együttműködését is. 
Örömmel tölt el, hogy a tagegyesüle-
tek vezetői elfogadták a régióvezetést, 
a közös munka során baráti, bajtársi 
kapcsolat alakult ki köztünk. A tagegye-
sületek együttműködésében is vannak 
évtizedes múltra visszatekintő jó példák, 
és vannak olyan lehetőségek, amelyeket 
még nem aknáztunk ki. Szeretném, ha a 
régió összeforrottabb közösség lenne, de 
tudom azt is, hogy nem mindig a szándék 
a döntő, hanem az, hogy a szervezeteink 

lehetőségei leginkább az önálló munkára 
elegendőek. 

Elmondtam, 2020-ban nem sikerült 
megtartani a régiós rendezvényeket, s 
felvetettem, hogy gondolkodjunk el együtt 
egy saját szervezésű régiós rendezvény 
lehetőségén is. 

A vezető tisztségviselők fi gyelmét 
felhívtam az elmúlt időszakban tapasz-
talt negatív jelenségekre is. A törvényi 
kötelezettségek teljesítésére, ahol a 
korlátozásokkal kapcsolatos kormány-
intézkedések némi bizonytalanságot 
okoztak. A vezetési problémákra, mivel 
tapasztalataink szerint egyre nehezebb 
a tagok bevonása a vezetésbe, és egyre 
nehezebben neveljük ki az utódainkat. 
(Ez utóbbi, szerintem súlyos problémára 
nem találtunk még jó megoldásokat.) 

Az adminisztrációs problémákat ugyan-
csak felemlítettem. Ismert, hogy a civil 
szerzetek adminisztrációs kötelezettségei 
az elmúlt időszakban elképesztő módon 
megnövekedtek, és egyre több az olyan 
kötelezettség, amelynek az ellátásához 
speciális képzettség, illetve komoly infor-
matikai tudás szükséges. Ezért elenged-
hetetlen a szakemberek segítségének 
igénybe vétele, csakhogy ez sokszor 
nem csak személyi, hanem költségvetési 
kérdés is. 

Az „elcivilesedésről” is szóltam. Sokan 
aggódnak amiatt, hogy a honvédelem 
ügyét támogató civil szervezetekben 
egyre több az olyan tag, akiknek semmi-
lyen kötődésük nincs a honvédelemhez. 
Vannak viszont szintén nem kevesen, 
akik erre a folyamatra, mint áldásra tekin-
tenek, mert a katonai, rendvédelmi körből 
érkező utánpótlás „lenullázódása” miatt 
ebben látják a szervezetek túlélésének 
zálogát. Arról beszélgettünk, hogy ha az 
alapszabályokban megfogalmazott célok 
megvalósulása mellett határozottan ki tu-
dunk állni, a „civil” tagok nemhogy káros 
hatással lennének, ellenkezőleg, színesí-
tik a tevékenységünket.

Külön beszéltem a BEOSZ tisztújító 
küldöttgyűléséről. Bemutattam a BEOSZ 
elnökségét, illetve vezető testületeinek 
választott tagjait. A vezető testületek-
nek a régióból rajtam kívül ketten tagjai: 
Nacsa Ferenc ny. törzszászlós a felügye-
lőbizottság elnöke, míg Fülöp Lászlóné e 
bizottság tagja. 

Ezt követően a 2020. évi BEOSZ-
támogatásokról, és az azokhoz kapcso-
lódó feladatokról váltottunk szót, amelyek 
a nemrégiben juttatott kiegészítő támoga-
tások miatt változhattak. Külön szóltam 
a Bajtársainkért Alapítvány új alapokra 
helyezett munkájáról, és arról, hogy az 
év végi bajtársi támogatások szétosztá-
sában az alapítvány nagyot alkotott.

Programunk során Kopasz Jenő ny. 
dandártábornok ismertette az operatív el-
nökségen belüli munkamegosztást. (lásd 
felvételünkön.) Elmondta, szükséges a 
régióvezetői funkció feladat- és felelős-
ségrendszerének átgondolása, fontos a 
civil kapcsolat, kiemelten az önkormány-
zatokhoz fűződő viszony. Emellett na-
gyon fontos az is, hogy eljussunk a ma 
működő katonai szervezetekhez, mert a 
ma katonái jelentik a tagság természetes 
utánpótlását. Ezt követően gazdálkodási 
kérdésekről beszélt. A 2021-es támoga-
tásról még nincs konkrét információ (em-
lítettük: tavaly október 16-án hangzottak 
el e gondolatok). A tagszervezetek tá-
mogatását újragondolva, új alapokra kell 
helyezni. Új szabályokat kell kidolgozni a 
gazdálkodás területén, és meg kell találni 
a nem jogi személy szervezeteink támo-
gatási formáit is. 

Csatári Zsanett főhadnagy, a 3. számú 
Toborzó és Érdekvédelmi Központ ér-
dekvédelmi részlegvezetője előadásában 

Közép-dunántúli közös dolgok
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Három évtized a BEOSZ-ban

kitért a veszprémi „KIEG” nyugállományú-
akkal kapcsolatos példaértékű tevékeny-
ségére. Jóleső érzés tapasztalni, hogy 
együtt gondolkodnak velünk, mindenben 
segítenek minket, rendszeresen ott van-
nak a rendezvényeinken, sőt tagjai a 
szervezeteinknek. A gondoskodási körbe 
tartozókért személyes felelősséget érez-
nek. A főhadnagy asszony ezután minket 
rendkívül érdeklő ismereteket osztott meg 
az MH KIKNYP közelmúltbeli szerveze-
ti változásairól. Az érdekvédelmen túl a 
közös munka egyik legfontosabb területe 
a kegyeleti tevékenység. Az együttműkö-
dés itt is kiváló és eredményes. Nagyon 
sok segítséget kapnak a szervezeteinktől. 
Végül kiemelte, hogy a Tapolca és Kör-
nyéke Honvéd Bajtársi Egyesülettel közö-
sen készítettek egy tájékoztató kiadványt 
a gondoskodási körbe tartozók részére. 
A kiadvány szerkesztéséért, elkészí-
téséért és terjesztéséért a miniszter is 
elismerését fejezte ki. Személyes meg-
jegyzésem: a főhadnagy asszony egész 
előadásán érződött, hogy szívügye az 
érdekvédelmi tevékenység, a nyugállomá-
nyúak, az „öregek” segítése.

Végül a Nemzeti Együttműködési Alap 
2020. évi pályázati rendszeréről Berdó-
Kovács Erika, a Fejér Megyei Civil Közös-
ségi Szolgáltató Központ vezetője tartott 
előadást. (Nem titok, a lányomról van 
szó.) Előzőleg elmondtam, meggyőződé-
sem, hogy az önkormányzati támogatások 
a járványhelyzet miatt 2021-ben is elma-
radnak. Ezért más fi nanszírozási formák 
felé kell elmozdulnunk. A legjobb lehető-
ség a NEA pályázati rendszere. Az elő-
adó ismertette: a 2021-re vonatkozó NEA 
2020 pályázatok tekintetében vannak 
változások. A sokak által ismert EPER-

rendszer megszűnik, de a 2019-ben el-
nyert pályázatokat még itt kell elszámolni. 
Az igényléseket a NEA 2020 esetében új 
felületen, a Nemzeti Informatikai Rend-
szeren (NIR) keresztül kell benyújtani, ami 
jelentősen nem tér el az eddigiektől, vi-
szont újra kell regisztrálni. Ebben az eset-
ben is két pályázati forma létezik, de egy 
szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. 
Az összevont pályázaton működésre és 
programokra egyaránt lehet pályázni, a 
pályázható összeg maximuma 3 900 000 
forint. Az egyszerűsített pályázaton műkö-
dési költségekre lehet pályázni, az összeg 
maximuma 300 000 forintra emelkedett. 

Régiós elismerések átadására is sor ke-
rült. Megköszöntem a 3. számú Toborzó 
és Érdekvédelmi Központ állományának a 
régió egyesületeinek nyújtott támogatását, 
és ez alkalomból emlékplakettet adtam át 
Csatári Zsanett főhadnagynak. Ezt köve-
tően Gál Sándor ny. százados, a Honvéd 
Bajtársi Egyesület Sárbogárd elnöke a 
régió által alapított emlékpajzs elismerést 
vehette át.   

BGK
FOTÓ: MH KIKNYP

A Szövetség megalakulásának 30. 
évfordulóján, lassan egy esztendeje 

megtartott ünnepségen az a megtisztelte-
tés ért, hogy átvehettem a Szövetségért 
Díj elnevezésű elismerést.

Mint a Szövetséget létre hívó egyik 
egyesület, a Balassi Bálint Bajtársi Egye-
sület alapító tagja, a kezdetektől részt 
vállaltam a Szövetség munkájában is. 
Tizennégy évig az elnökség tagjaként, 
16 éve a Tanácsadó Testület titkáraként 
látok el feladatokat, 15 évig képviseltem 
a Szövetséget a Nyugdíjasok Országos 
Képviseletében, választmányi, majd el-
nökségi tagként. Ugyancsak évekig kép-
viseltem a Szövetséget a HM Idősügyi 
Tanácsában. 

A BEOSZ, alapszabályának megfelelő-
en, megalakulásától áll a nyugállományú 
és a szolgálatot teljesítő katonák érde-
keinek szolgálatában. Az elmúlt három 
évtizedben minden rendelkezésére álló 
eszközzel arra törekedtünk, hogy se-
gítsük az általunk képviseltek életkörül-
ményeinek javítását, tagszervezeteink 
működési és cselekvési lehetőségeit, 
erősítsük a hazafi ság és a honvédelem 
fontosságának megértését.

A BEOSZ és tagegyesületei társadalmi 
elismertségét növelte az a közéleti sze-
repvállalás, amely a katonai, fegyvernemi 
hagyományok ápolásában, a kultúra, a 
szabadidős rendezvények szervezésé-
ben nyilvánul meg. Ugyancsak jelentős a 
Szövetség humán és hadisír-gondozási 
tevékenységben való részvétele. 

A Szövetség megőrizte szervezeti egy-
ségét, és megalakulásától a HM-hez köz-
vetlenül kapcsolódó társadalmi szerve-
zetek közül a legnagyobb, s ami fontos, 
a nyugállományú katonák tekintetében 
meghatározó reprezentatív, érdekképvi-
seleti szervezet.

Egyesületeink kapcsolatai mind a kato-
nai alakulatokkal, mind a települések ön-
kormányzataival és társadalmi szerveze-
teivel jók és kiegyensúlyozottak. Számos 
helyen az önkormányzatok reprezentatív 
társadalmi szervezetként minősítik őket, 
amelyek a segítségére mindig lehet szá-
mítani.

A BEOSZ országos hatáskörű működé- 
se során bizonyította, hogy nemcsak 
a tagegyesületek érdekeit képviseljük, 
hanem általában a nyugállományúakét 
és az igényjogosult hozzátartozóikét is. 

E tevékenységért számos pozitív vissza-
jelzést kapunk, de azt is tapasztaltuk, 
hogy a kívülállók egy része esetenként 
ezt a nehéz és küzdelmes munkát 
nem érzékelte, és nem ismerte fel a 
közösségek összefogásának szüksé-
gességét.

Ahhoz, hogy az elkövetkező évek-
ben is eredményes legyen a bajtársi 
közösségek tevékenysége, mindenek- 
előtt tagegyesületeink frissítése (tagjai 
sorába a hivatásos, szerződéses és tar-
talékos állományuk mind nagyobb szám-
ban történő bevonása) szükséges. 

(A felvételen a szerző az új elnökség 
első ülésén a TT titkáraként szólal fel. A 
szerk.)

SIMON BÉLA NY. EZREDES

FOTÓ: FEHÉR MIKLÓS

é é é á í
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Szövetségünk egyik legmeghatáro-
zóbb programja a Katonanemzedéki 

Találkozó, amelyet tavaly novemberben 
már huszonkilencedik alkalommal ren-
deztünk volna meg. De hát a vírus…

Már a tervezéskor felvetődött az első 
probléma, az időpont megválasztása. 
A novemberi dátum nyilvánvalóvá tette, 
hogy az előző években kialakult jó han-
gulatú szabadtéri programok szervezé-
sére a késő őszi időpont nem alkalmas. 
Gondoltuk, sebaj, hiszen a 2019-ben a 
Szövetség 30 éves jubileuma alkalmá-
ból útjára indított „KNT-től KNT-ig” mottó 
alapján bizakodtunk, hogy lesz miről 
beszélgetnünk. Terveztük, hogy a tag-
egyesületek, a régiók és a tagszövetsé-
gek életéről, munkájáról szót váltunk, és 
a szervezeteknél a jubileum jegyében 
zajlott programok, események is előke-
rülnek témaként. 

Azonban � mint 2020-ban oly sok 
esemény tervét � a tavasszal kezdődő 
és mostanáig fennálló járványhelyzet 
átszabta a terveket. Egészen októberig 
arra készültünk, hogy majd a nehéz hó-
napok után végre találkozhatunk, és jó 
hangulatban eltöltjük a két napot. A jár-
ványra tekintettel a Szövetség elnöksége 
úgy döntött, hogy a novemberi rendez-
vényt nem tartjuk meg, egyidejűleg egy 
tavaszi időpont megválasztását kezde-
ményeztük. Lapzártakor erről még nincs 
végleges döntés. 

Mivel írásomból az őszi rendezvényről 
szóló beszámolóm kényszerűen kimarad, 
helyette néhány gondolattal és képpel 
tekintsünk vissza az elmúlt négy év talál-
kozóinak néhány ritka pillanatára! 

A XXV., 2016-ban tartott Katonanem-
zedéki Találkozót különleges programok-
kal és színvonalas előadásokkal igyekez-
tünk emlékezetessé tenni. A találkozóhoz 

kapcsolódó nulladik napot a nemzetközi 
kapcsolatok ápolása, szélesítése egyik 
állomásának szántuk. Ugye, emlékszünk 
még?! A nemzetközi program egyik 
különleges eseménye az esti fáklyás 
koszorúzás volt. Másnap a felhők elle-
nére a világbajnok ejtőernyős-válogatott 
tagjai minden gond nélkül megérkeztek 
a BEOSZ-zászlóval és elindulhattak az 
ünnepi programok. Az esti rendezvény 
„fénypontjaként” zengtek közös kórusunk 
dalai, s ehhez az altiszti akadémia hall-
gatói is csatlakoztak.  

Új kezdeményezésekkel először 2017-
ben próbálkoztunk. Ilyen volt az első nap, 

amely az egészség és sport jegyében, 
és mondhatom, igen jó hangulatban telt. 
Lehetőséget teremtettünk egészségügyi 
szűrésre és könnyű sportolásra egy-egy, 
a régiókat is bemutató sátornál. Persze 
voltak elsők, utóbb győztesek is, és a 
szűrővizsgálatokon meg-megállapítottuk, 
jó tudni, hogy hogy vagyunk. 

A 170 éves Magyar Honvédség külön-
böző időszakait sajátos módon elevení-
tettük meg a 2018-as találkozónkon. Volt 
makettkiállítás, voltak különböző sza-
badtéri bemutatók, és a magyar repülés 
történetére visszatekintő eladás is sikert 
aratott. Dr. Benkő Tibor honvédelmi mi-
niszter ez alkalommal is eljött közénk, és 
kedves szavakkal mondta: szívesen vesz 

részt rendezvényeinken, mert ilyenkor 
volt tanítóival, egykori katonatársaival ta-
lálkozhat. 

Harmincéves Szövetségünk köszön-
tésének programsorozatát 2019-ben 
indítottuk útjára. Ennek jegyében tervez-
tünk és rendeztünk számos jubileumi 
eseményt. A XXVIII. Katonanemzedéki 
Találkozó egyik fő programja így lett a 
„30 év – 30 fakanál” főzőverseny, mely-
nek eredményétől függött a vacsoránk, 
mert abból nem engedhettünk, hogy „azt 
eszünk, amit főztünk”. A második napot 
továbbra is a hagyományok határozták 
meg, köztük a 2005 óta fontos mozza-
nat, a Katonák Példaképe-díj átadása. 
Díjazott volt többek között Kollár Gábor 
százados, aki családja jelenlétében vette 
át az elismerést. 

Fotóink sok emléket őriznek. Köztük 
őrzök egy pillanatképet a „háttércsapa-
tunkról”, a programokat szívvel-lélekkel 
előkészítőkről.  

Hamarosan újra találkozunk! 

SZTANÓ ZSUZSANNA NY. ŐRNAGY, ELNÖKHELYETTES 
FOTÓ: A SZERZŐ ARCHÍVUMA

„KNT-től KNT-ig”
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A miskolci Helyőrségi Hagyományőrző 
Egyesület 50. születésnapja alkalmá-

ból jubileumi programot rendeztünk, me-
lyen velünk ünnepelt Szilágyi Szabolcs, 
a miskolci közgyűlés rendészeti bizottsá-
gának elnöke, Bagi István r. ezredes, a 
házigazda Miskolci Rendvédelmi Techni-
kum igazgatója, Ignáth Tibor alezredes, 
a MH KIKNYP törzsfőnöke, Esküdt Lajos 
ny. ezredes, a BEOSZ elnökhelyettese 
és Rácz Mihály ny. ezredes, a Szövet-
ség Észak-alföldi Régiójának vezetője. 
Ott voltak a régióba tartozó tagszerveze-
tek és civil nyugdíjas szervezetek képvi-
selői is.

Az egyesület elnöke ünnepi beszédé-
ben kitért a megalakulás körülményeire, 
az eltelt 50 év eseményeire. Megemlé-
kezett a stafétabotot átadó elődökről, és 
néma felállással emlékeztek az elhunyt 
elnökökre, tagjaikra. Az elnök szólt 
arról is, hogy 1993-ban csatlakoztak a 
BEOSZ-hoz. A tagság és a mindenkori 
vezetés hálásan köszöni az elmúlt évek-
ben nyújtott támogatást a Szövetség ve-

zetőinek és munkatársainak. 
Ünnepségen tolmácsolták 

dr. Benkő Tibor honvédelmi 
miniszter és Korom Ferenc 
vezérezredes, MH-parancs-
nok köszöntő szavait, majd 
miniszteri kitüntetéseket 
adtak át. Az Aranykor Ki-
tüntető Cím arany fokozatát 
Orosz Lajos ny. ezredes, 
Frank János ny. alezre-
des és Lorger Károly ny. 
főtörzszászlós; az Arany-
kor Kitüntető Cím ezüst 
fokozatát Magyar Géza ny. 
ezredes vehette át, Veres 
Ferencné emléktárgy elis-
merésben részesült.

Esküdt Lajos ny. ezre-
des, a BEOSZ elnökhelyet-
tese szólt a Szövetség anyagi, erkölcsi 
és érdekvédelmi támogatásáról, majd a 
város által 35 éve adományozott zász-
lóra szalagot kötött több társ nyugdíjas-
egyesület.

Az ünnepséget az Ökrös Band Virtuóz 
Magyar Koncert Cigányzenekar, valamint 
Zalai Lívia művésznő műsora tette még 
emlékezetesebbé.  

CZÉL FERENCNÉ ELNÖK

FOTÓ: BARA ERZSÉBET

Thury György városában 1970 de-
cemberében tizenhat nyugdíjas kato-
na, rendőr, határőr „összehajolt”, és 
megalakította a Fegyveres Erők és 
Testületek Nyugállományúak Klubját. 
Ennek immár fél évszázada, és bizo-
nyították: a „falak ereje” esetükben sem 
a „kövekben”, hanem a közösségükben 
„vagyon”. Az 50. évfordulója alkalmából 

a jogutód Nagykanizsai Honvéd Egye-
sület emléktáblát avatott a Honvéd Ka-
szinó épületében. De nem csupán ez 
történt aznap. 

A program az „Ötven év képekben” 
című fotókiállítás megnyitása után 
ünnepi megemlékezéssel folytatódott 
a Honvéd Kaszinó tükörtermében. A 
résztvevők néma főhajtással emlékez-

tek meg az elhunyt bajtársakról, majd 
Ferge László őrnagy, a zalaegerszegi 
12. Katonai Igazgatási és Érdekvé-
delmi Iroda vezetője felolvasta Korom 
Ferenc vezérezredes, az MH parancs-
noka méltató levelét. Ezt követően 
Körtvélyessy Attila elnök idézte fel az 
egyesület megalakulását, a jelen tevé-
kenységét. Mint mondta, az elmúlt fél 
évszázadban sikerült megőrizni a hon-
védség és a fegyveres testületek érté-
kei közül a legfontosabbat, a közösségi 
szellemet, melynek eredményeként az 
egyesület ma a város legnagyobb, leg-
régebbi idősügyi szervezete. Balogh 
László, a város polgármestere ugyan-
csak kiemelte a honvéd egyesület kö-
zösségének bajtársiasságát.  

Az ünnepségen miniszteri elismeré-
sek átadására is sor került. A BEOSZ, 
illetve a Nyugat-dunántúli Régió em-
léklapját, ajándéktárgyát, emlékpajzsát 
Esküdt Lajos ny. ezredes, a Szövetség 
elnökhelyettese és László Attila ny. al-
ezredes, régióvezető adta át.   

HAJDUK ZOLTÁN NY. ŐRNAGY, ALELNÖK

FOTÓ: MÓRITZ ISTVÁN

Nagykanizsa: „a falak ereje…” 

Miskolc: jubileumi örömünnep
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A nyíregyházi Fegyveres Erők és 
Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas 

Klub 50. évfordulójának ünnepe kap-
csán ehelyütt az MH 2. vitéz Vattay 
Antal Területvédelmi Ezred parancsnoka 
osztja meg velünk a gondolatait.

Ezredünk kiemelten fontos feladatá-
nak tartja a nyugállományú katonákkal 
és azok szervezeteivel, egyesületeivel 
történő kapcsolatok ápolását.

A honvédelem ügye – melynek egyik 
alapvető eleme az ember – nemzeti 
ügy. A teendőket sorolhatnánk a fi atalok 
megszólításától az idősekről való gon-
doskodásig, tudva, hogy míg az idősek 
mögött egy leszolgált életpálya áll, addig 

a fi atalok esetében még bejá-
randó életútról beszélünk.

A nyugállományúakkal való 
kapcsolattartás a Magyar 
Honvéds   ég Katonai Igazga-
tási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság tevékenységi 
körébe tartozik, azonban ez-
redünk területi szervezéséből 
adódóan számos feladatban 
tud támogatást nyújtani. Min-
taprojektként hoztuk létre pél-
dául a Honvédelmi Oktatási és Kulturális 
Központot, amely egyik alapfeladata a 
kapcsolattartás a nyugdíjasokkal és szer-
vezeteikkel. 

Nincs annál magasztosabb és szebb 
feladat, mint azon elődeink segítése 
(akár egy pár perces beszélgetés, vagy 
mindennapjaik felőli érdeklődés formá-

A nyíregyházi Fegyveres 
Erők és Rendvédelmi 

Szervek Nyugdíjas Klubja 
október 13-án ünnepelte meg-
alakulásának 50. évfordulóját. 
Az ünnepségen a megyei 
közgyűlést Baracsi Endre al-
elnök, a kormányhivatalt Sille 
Árpád őrnagy, a megyei vé-
delmi bizottság titkárságának 
vezetőhelyettese képviselte. 
Az eseményen részt vett töb-
bek között Vitár Zsolt alezre-
des, az MH KIKNYP parancsnokhelyet-
tese, Horváth András alezredes, a 2. 
vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 
parancsnokhelyettese, Esküdt Lajos ny. 
ezredes, a BEOSZ elnökhelyettese és 
Rácz Mihály ny. ezredes, az Észak-al-
földi régió vezetője, ott volt a társ nyug-
díjas szervezetek több képviselője is.   

Korom Ferenc vezérezredes, a Ma-
gyar Honvédség parancsnoka köszöntő 
levelének ismertetése után Szluk István 
ny. őrnagy elnök (e sorok írója) szólt 
arról, hogy az alapító elődök emléke-
inkben élnek, majd rájuk és valamennyi 
elvesztett bajtársunkról néma főhajtás-
sal emlékeztünk. Az ezt követő elnöki 
számvetés kitért a megalakulás körül-
ményeire, a rendszerváltásig eltelt idő-
szakra, a napjainkig tartó működésre. 

Az ünnepi beszéd után a Nyíregyhá-
za önkormányzata által 15 éve adomá-

nyozott emlékzászlóra szalagot kötött 
a kormánymegbízott képviselője, több 
régióbeli BEOSZ-tagegyesület (Miskolc, 
Nyíregyháza „műszaki”, Kazincbarcika 
és Nyírbátor) elnöke.

Elismerésekre is sor került. Szűcs 
Imre ezredes, az MH KIKNYP parancs-
noka a szervezet és elnöke részére 
emlékplakettet, Révész Zoltánnénak, 
Pataki Dezső és Garai Kálmán ny. al-
ezredeseknek oklevelet adományozott. 
A területvédelmi ezred parancsnoká-
nak emléklapját helyettese adta át a 
klubtagságnak.

Esküdt Lajos ny. ezredes, a BEOSZ 
elnökhelyettese elmondta, munkánkat 
ismeri, ahhoz a Szövetség segítséget 
nyújt. Bejelentette, hogy a klub elnöke 
a BEOSZ 30. évfordulójának ünnepsé-
gén a honvédelmi miniszter által ado-
mányozott Honvédelemért Kitüntető 

Cím II. fokozatát vehette 
át. Ezt követően az el-
nökség ajándéktárgyát 
átadta közösségünknek, 
majd elismerésben 
részesítette Tamás Jó-
zsefnét, Kaszás Pálnét 
és Mikó Dánielt.

A társ nyugdíjas szer-
vezetek közös munkánk 
elismeréséül oklevelet 
és ajándéktárgyakat 
adtak át, a klub elnöksé-

ge pedig emléklapot adományozott a 
több mint húsz év tagsági viszonnyal 
rendelkező tizenkilenc tagtársunknak. 

Az ünnepet Zalai Lívia művésznő és 
az Ökrös Band Virtuóz Magyar Koncert 
Cigányzenekar műsora tette még em-
lékezetesebbé. Az ebéd folytatásaként 
dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza pol-
gármestere tortával lepte meg ünnep-
lő közösségünket. A jelenlévőket az 
elnökség a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Nonprofi t Zrt. által támogatott 50 éves 
jubileumi kiadvánnyal és emléklappal 
lepte meg. 

Ezúton is megköszönöm valamennyi 
együttműködő és támogató testület és 
személy több évtizeden át nyújtott ön-
zetlen segítségét.

SZLUK ISTVÁN NY. ŐRNAGY

FOTÓ: BARA ERZSÉBET

 Életre szóló eskü  
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Nyíregyháza: az önzetlenség évtizedei  



13

Az akkoriban helyőrségnek méltán nevezhető városban, 
Cegléden fél évszázada, 1970. október elsején alakult meg 

a Dózsa György Honvéd Nyugdíjas Egyesület. Az alapító nyug-
állományú katonák és rendőrök, szám szerint 28-an elhatároz-
ták: bajtársaik és közalkalmazott társaik nyugdíjas közösségét 
összefogják, tartalmas elfoglaltságot nyújtanak számukra a 
megváltozott mindennapokra. Ma 150 taggal a város egyik 
legnagyobb létszámú, és legtöbb vonzó programot szervező 
egyesületeként tartják őket számon, amelynek tagjai ebben a 
régi katonavárosban mindent megtesznek a katonahagyomá-
nyok megőrzéséért. 

Az ebből az alkalomból megtartott ünnepi közgyűlésünkön 
Lukács István ny. alezredes, az egyesület elnöke idézte fel a 
fél évszázad fontosabb eseményeit. Megemlékezett a korábbi 
egyesületi elnökökről, méltatta a korábbi vezetők és tagság 
közösséget összefogó, gondoskodást mindig szem előtt tartó 
tevékenységét. Az emlékező szavakból az is kiderült, hogy az 
egyesület megalakulása óta gazdag és változatos rendezvé-
nyekkel, közösségi programokkal tette szebbé és gazdagabbá 
a tagok nyugdíjas éveit, nem feledkezett meg a honvédelem 
ügyének, a hazafi ság eszméjének ápolásáról sem. A visszate-
kintéshez ajándék is társult: az „50 év a közösség szolgálatá-
ban” című, képekben is gazdag jubileumi kiadványt valamennyi 
egyesületi tag megkapta. 

Földi László országgyűlési képviselő (Pest megye 12. vá-
lasztókerület) köszöntőjében elismerően szólt a civil szervezet 
és vezetőségének munkájáról, s azt kérte, hogy az elnökség 
gondoskodjon az utánpótlásról, folytassa tovább a sikeres mun-
káját, gazdagítsa a város életét, őrizze a katonai hagyomá-
nyokat. Esküdt Lajos ny. ezredes, a BEOSZ elnökhelyettese 

hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a nyugdíjas katonáknak 
milyen fontos az aktív évek után is a közösséghez tartozás: 
gazdag programok teszik széppé életük ezen szakaszát, fi gyel-
nek egymásra, és ebben a ceglédi egyesület jó példa, ezt kell 
folytatni tovább – ehhez kívánt az elnökségnek és valamennyi 
tagnak további sikereket.

Az ünnepi program további részében miniszteri szintű kitünte-
tést vehetett át Lukács István ny. alezredes, elnök, valamint két 
elnökségi tag, Matetits Lajos ny. alezredes és Lakatos István 
ny. ezredes. A kitüntetéseken túl számos egyéb elismerés át-
adására is sor került. 

A tagság a közgyűlés második felében „nagyérdeművé” ala-
kult át, mikor is ünnepi műsorral köszöntötte a résztvevőket az 
Ökrös Band Virtuóz Magyar Koncert Cigányzenekar, valamint 
Teremi Trixi, a kiváló táncos és énekes színművésznő. A prog-
ram közös vacsorával és késő estig tartó bajtársi beszélgetés-
sel zárult.

KOROKNAY CSABA NY. ALEZREDES

FOTÓ: KARMACSI LÁSZLÓ NY. SZÁZADOS

Cegléd: ötvenéves „Dózsa György”

jában), akiktől a katonai hivatás alapjait 
tanulhattuk. Ők voltak azok, akik katona-
ként, vagy akár polgári alkalmazottként 
tanácsaikkal, tapasztalataikkal segí-
tették, egyengették pályafutásunk első 
időszakát. Többek között miattuk váltunk 
szakemberré, parancsnokokká, a haza 
iránt elkötelezett katonákká. Személyes 
példájukkal, példamutatásukkal mutat-
nak utat az őket követő generációk szá-
mára. Elmondhatom, hogy napjainkban 
azokkal a volt bajtársakkal, kollégákkal 
találkozom, vagy adott esetben dolgo-
zom együtt parancsnokként, akik kato-
nai pályafutásom elején Nyíregyházán 
nekem segítettek fi atal pályakezdő tiszt-
ként. Nagyon sokat jelent számomra, 
hogy most alkalmam adódik viszonozni 
az akkori támogatásukat.

A napi élő kapcsolat fenntartása elen-
gedhetetlen és fontos. Az ezred felelősségi 
területén számos nyugdíjasklubbal tartjuk 
a kapcsolatot. Fontos ez, hiszen nyugdíjas 
katonáink továbbra is támogatják mun-

kánkat. A hazafi as és honvédelmi nevelés 
területén, valamint a Magyar Honvédség 
társadalmi elismertségének növelésében, a 
hivatásos, szerződéses, de akár a terület-
védelmi tartalékos katonai szolgálati forma 
népszerűsítésében is segítenek. 

A velük való kapcsolattartás nemcsak 
azért lényeges, hogy volt bajtársakként 
segítsük őket, hanem mert nyugállo-
mányú bajtársaink pályafutásuk során 
szerzett tapasztalataikkal, tanácsaikkal 
– azzal, hogy továbbra is szívükön viselik 
a honvédelem ügyét, szűkebb lakóhelyü-
kön fi gyelemmel kísérik az ott működő 
katonai szervezetek munkáját – sokban 
segíthetik a parancsnokok tevékenysé-
gét, a katonai szervezetek munkáját. 
Ezzel hozzájárulnak a katonahagyomá-
nyok ápolásához és a katonaértékek 
széles körű megismertetéséhez. Kiváló 
példái annak, hogy a katonai eskü, az 
esküjük egy életre kötelez. Ugyanakkor 
közvetlen kapcsolatot jelentenek a kato-
nai szervezetek és a civil társadalom, a 

civil szervezetek között. Katonai szerve-
zetünk is számos területen tud segítséget 
nyújtani egyesületeik részére, díszelgési 
feladatokat hajtunk végre például az álta-
luk szervezett rendezvényeken.

Tartalékos katonáink is küldetésüknek 
érzik, hogy segítsenek a rászorulóknak, 
többek között a lakóhelyükhöz közel élő 
nyugdíjas katonatársainknak is. 

Itt szeretném megragadni a lehető-
séget, hogy megköszönjem a Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetségének 
tevékenységét, hiszen az 1990-es alapí-
tásukkor kijelölt céljaik a mai napig közös 
utat mutatnak szervezeteink számára, le-
gyen szó a hazafi asság eszméjére épülő 
honvédelem ügyének támogatásáról, 
történelmi hagyományaink ápolásáról, 
a nemzedékek közötti szolidaritásról, a 
közösségek összefogásáról és a kedve-
zőtlen szociális helyzetben lévő bajtársak 
megsegítéséről.

POLYÁK ANDRÁS EZREDES

FOTÓ: FEHÉRTÓI MIHÁLY T. ZÁSZLÓS
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A Magyar Katonai Logisztikai Egye-
sület története 2007 júniusában, az 

MH Összhaderőnemi Logisztikai és Tá-
mogató Parancsnokság felszámolásakor 
tartott búcsútalálkozón kezdődött. A több 
mint hat évet megért parancsnokságot 
az aktuális átszervezés során felszámol-
ták, személyi állományát nyugállományba 
helyezték, illetve szétosztották a külön-
böző, újonnan alakult szervezetek között. 
A személyes és munkakapcsolatok el-
vesztését tragikusan élte meg az állo-
mány, és kereste az utat, amelyen meg-
őrizheti a kiválóan összekovácsolódott 
szakmai közösséget. Az ötletek közül 
végül egy egyesület megalakítása került 
ki győztesen, mely megőrizné a hagyo-
mányokat, a szakmaiságot és az emberi 
kapcsolatokat. Szó szót követett, majd 
elindult egy üres papír, melyre az ötlet 
iránt érdeklődők felírhatták az adataikat.

Természetesen ez még csak egy gon-
dolat volt, a megvalósítás még sok erő-
feszítést követelt. Első lépésként Dobó 
Péter összehívott néhány korábbi vezetőt 
a HM EI Zrt. Salgótarjáni úti irodájába, 
ahol az ad hoc szervezőbizottság döntött 
a legfontosabb kérdésekben, mégpedig 
az alakuló közgyűlés összehívása és az 
egyesület elnökségének személyi ösz-
szetétele ügyében.  A 2007. október 25-i 
közgyűlésen végül 41-en jelentek meg, 
megalapították az egyesületet, elfogad-
ták az alapszabályt és a Magyar Kato-
nai Logisztikai Egyesület (MKLE) nevet. 
Ezt tekintjük ma az alapítás napjának. A 
közgyűlés megválasztotta az elnökséget, 
első elnökünk Dobó Péter ny. vezérőr-
nagy lett. Az ugyancsak ekkor megvá-
lasztott első Pénzügyi Ellenőrző Bizott-

ság elnöki tisztét pedig Jakusch György 
ny. ezredes tölthette be. 

Az új elnökség előtt álló legnagyobb 
kihívás az egyesület bírósági bejegyzé-
se és az alapokmányok elkészítése volt. 
A bírósági bejegyzés „természetesen” 
nem ment könnyen, így csak 2008. febru-
ár 29-én történt meg.

Az egyesület megalakulásakor célként 
jelölte meg a katonai logisztikai kérdé-
sek iránt érdeklődők, azzal foglalkozók, 
valamint a civil logisztikai szakemberek 
és intézményeik összefogását, üzleti és 
szakmai kapcsolatteremtésüket, együtt-
működésük megszervezését, illetve a tu-
dományos és gyakorlati tevékenységüket 
segítő információk megismertetését. 

Az elmúlt évtizedben sikerrel teljesített 
feladataink közül (a teljesség igénye nél-
kül) kiemelkedik a logisztika tudományá-
nak kutatása, az eredmények különböző 
fórumokon, konferenciákon, valamint 
írásos publikációkban való közzététe-
le. Az utóbbi években egyre fontosabb 
területként jelenik meg a hivatásos és 

szerződéses logisztikai katonaállomány 
toborzása, pályára irányítása. 

Tevékenységünk azonban nemcsak si-
kertörténet. Legnagyobb, bár önhibánkon 
kívül bekövetkezett kudarc volt a katonai 
logisztikai szakgyűjtemény működési tá-
mogatásának lehetetlenné válása. Miután 
a szakgyűjteményt új helyre költöztették, 
a gyűjtemény tulajdonosa, a HM HIM a 
kiállítást nem nyitotta meg, sőt az infra-
struktúrát irodai célokra alakította át, a 
szakgyűjteményt pedig különböző raktá-
raiba szórta szét. A veszteségek részbeni 
kompenzálására létrehoztunk egy virtu-
ális katonai logisztikai szakgyűjteményt, 
amely a kiállítás előkészítése során ösz-
szegyűjtött szakirodalmon túl az egyes 
szolgálatok írásos anyagait tartalmazza, 
és honlapunkon hozzáférhető.

 Az első elnökség két ciklusában ala-
kultak ki a következő éveket meghatáro-
zó programok. Megkezdődtek a csapat-
látogatások, a klubnapi rendezvényeken 
rendszeres vendégek voltak a HM és az 
MH vezetői.

A 2008–2013 közötti időszakban az 
elnökség sorra kötötte meg a külön-
böző együttműködési megállapodáso-
kat a Magyar Logisztikai Egyesülettel 
(MLE, 2018), a HM CURRUS Gödöllői 
Harcjárműtechnikai Zrt.-vel (2008), a Ma-
gyar Védelmiipari Szövetséggel (2009), 
a Magyar Tartalékosok Szövetségével 
(2009), az MH Dr. Radó György Honvéd 
Egészségügyi Központtal (2009), a HM 
ARMCOM Kommunikációtechnikai Zrt.-
vel (2010), a Magyarországi Logisztikai 
Szolgáltató Központok Szövetségével 
(2011). A megállapodások köre azóta to-
vább bővült. 

Szövetségben a „haderő-mozgatókkal” 



15

Ünnepi közgyűlést tartott megalaku-
lásának 50. évfordulóján a Honvéd 

Bajtársi Klub, Tata. Sárközi József ny. 
ezredes, elnök köszöntőjében hangsú-
lyozta: a fél évszázad több jelentős vál-
tozást hozott a klub életében, amely a 
város jelentős közösségi életet biztosító 
egyesületévé vált, és amely egyik alapí-
tója, megbecsült tagja a 30 éves Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetségének. 

Ebből az alkalomból két kiadvány is 
megjelent. Egyik a dalkörről szól, a másik 
pedig „50 év a közösség szolgálatában 
1970–2020” című kötet. Az utóbbi felett 
Sándor Zsolt vezérőrnagy, a tavaly meg-
alakult MH Tartalékképző és Támogató 
Parancsnokság parancsnoka, Lőrinc 
Gábor dandártábornok, az MH 25. Klap-
ka György Lövészdandár parancsoka, 
Michl József, Tata polgármestere és 
Hazuga Károly ny. altábornagy, a 
BEOSZ elnöke vállalt védnökséget.

A programon kegyelettel emlékeztek 
meg az elődökről, mindazokról, akik 

sokat tettek a klubért. Az elnök által 
mondottakat „megerősítette” Michl Jó-
zsef, Tata polgármestere, aki vissza-
tekintett az 50 év nehéz, de sikerekkel 
teli időszakaira, kiemelve, hogy város 
életében ma is meghatározó szerepet 
tölt be a klub.  

Ezt követően Korom Ferenc vezérez-
redes, az MH parancsnokának köszöntő 
levelét, a fél évszázaddal ezelőtti meg-
alakulás alkalmából, a honvédséghez 
való tartozást erősítő, a katonai hagyo-
mányok ápolásáért, a bajtársiasság 
elfogadásáért folytatott tevékenység 
elismeréseként írt sorait Sándor Zsolt 
vezérőrnagy adta át. 

Mi is történt még az ünnepségen? 
Tata város polgármesterétől nyolcan 

vehettek át oklevelet.  
Ignáth Zsolt alezredes, az MH Kato-

nai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság parancsnokának nevé-
ben Mezei Zsuzsa ny. alezredesnek, 
a klub titkárának tárgyjutalmat és elis-

merő oklevélet adott át. 
Az MH 25 Klapka György 
Lövészdandár parancsno-
ka ez alkalomból 12 főnek 
adományozott oklevelet. 
A klub zászlajára szala-
got kötött Berdó Gábor, 
a BEOSZ Közép-dunán-
túli Régiójának vezetője, 
Vadon Gábor, a Fejér 
megyei Honvéd Nyugál-

lományúak Székesfehérvári Klubjának 
elnöke és Takács Imre ny. határőr al-
ezredes. 

Sárközi József elnök a klub 50. év-
fordulóra kiadott emlékplakettjét Sán-
dor Zsolt vezérőrnagynak,Tóth László 
ny. ezredesnek, Michl Józsefnek, dr. 
Smidtmayer Richárd múzeumigazgató-
nak, dr. Bártfai Ilonának, a Tata katonái 
könyv szerkesztőjének, Kovács Fe-
renc ny. századosnak és feleségének, 
Csukás Ferenc ny. alezredesnek és 
feleségének (felvételünkön), valamint 
Zentai László ny. főhadnagynak adta 
át. A BEOSZ elnökhelyettesétől, Vilner 
Péter ny. ezredestől a jubiláló egyesü-
let elnöke és több tagja elismeréseket 
vehetett át.  

A Városi Nyugdíjas Klub nevében 
Horvát Dénes ny. rendőr ezredes tolmá-
csolta a leköszönő elnök, Kun Imre elis-
merő szavait, és végül az Ökrös Band 
Virtuóz Magyar Koncert Cigányzenekar 
szórakoztatta a vendégeket.

Az ünnepség után ötven év fegyelme-
zettségével „váltottak”, és megtartották a 
2019. évi beszámoló közgyűlésüket.  

NAGY OLGA, VILNER PÉTER

FOTÓ: BIRKÁS ERZSÉBET

„Tata”: ünnep és munka 
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Az első alapszabályban meghatározott 
kétszer hároméves ciklus letelte után első 
elnökségünk lemondott és 2013 áprilisá-
ban új elnökséget választott, az elnök dr. 
Keszthelyi Gyula lett. Az új elnökség első 
nagyszabású rendezvényén, az augusz-
tusi repülőnapon az MLE-vel közös kiállí-
tóhelyen mutatta be a katonai és polgári 
logisztika tevékenységi köreit. Az egyik 
legfontosabb feladat a 2013-as új Polgári 
Törvénykönyv szerinti alapszabály elké-
szítése volt, melyet a 2015-ös közgyűlés 
fogadott el. Az új alapszabály előterjesz-
tésekor a közgyűlés új elnökséget és felü-
gyelőbizottságot választott.  

Ettől az időponttól az egyesület létszá-
ma folyamatosan növekedett, a 2015-ös 
75-ről öt év múlva 152 főre. A programok 
választéka is kiszélesedett. Az egyesület 

a hagyományos csapatlátogatásokon túl 
meglátogatta az összes magyarországi 
személygépkocsi-gyártó üzemet, köztük 
a kecskemétit is.  

Az egyesület életében jelentős ese-
ményként 2013-ban átvettük a Katonai 
Logisztika kiadvány szerkesztését a 
megszűnő HM Fegyverzeti és Hadbiztosi 
Hivataltól. A B kategóriás lap azóta folya-
matosan, 2017 óta az MH Logisztikai Köz-
ponttal közös gondozásban jelenik meg. 
Digitalizáltuk a kiadvány 1993 óta meg-
jelent példányait, így azok honlapunkon 
is elérhetők. A lap jogelőd kiadványait is 
digitalizáltuk, ezek honlapunkon elektroni-
kusan megtalálhatók az 1949-es Anyagi 
Értesítőtől kezdődően. 

Az új elnökség hagyományok őrzése-
ként elindította a szakmai életútinterjúk 

sorozatát, melyben a korábbi logisztikai 
vezetők mesélik el pályafutásuk legfonto-
sabb állomásait. Jelenleg 14 életútinterjú 
található (hallható) honlapunkon.  

Megalakulásunk 10. évfordulóját 2017. 
október 25-én ünnepeltük, mely alkalom-
ból (lásd az egyesület felvételén) Dobó 
Péter ny. vezérőrnagyot, első elnökünket 
tiszteletbeli elnökké választottuk.  

Különösen büszkék vagyunk honlapunk-
ra (https://www.mkle.net/), amely az aktuá-
lis információkon kívül széles körben támo-
gatja a tudományos kutatási tevékenységet 
is. Az egyesület jelenlegi vezetését 2020 
februárjában öt évre közgyűlés választotta 
meg. Az egyesület elnöke ismét e sorok 
írója, dr. Keszthelyi Gyula lett.  

DR. KESZTHELYI GYULA ELNÖK

FOTÓ: WWW.MKLE.NET
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Új bajtársak – új sporttársak 

Engedje meg a kedves olva-
só – a Bajtársi Egyesületek 

Szövetségének tisztelt közössége 
–, hogy egy cikk erejéig fi gyelmét 
kérjük, és a Szövetség új tagszer-
vezeteként bemutatkozzunk.  

Egyesületünk, a Tatai Tömeg-
sport és Tájfutó Honvéd Sport-
egyesület tagsága a szokásos év 
elejei közgyűlésén bízta meg a 
vezetőséget azzal, hogy kérjük 
felvételünket a BEOSZ-ba. Nem 
sokkal ezután, a Szövetség július 
15-i beszámoló és tisztújító küldöttgyűlé-
sén kérésünket elfogadták, tagfelvételün-
ket egyhangúan megszavazták. Köszönet 
érte. 

Az akkori Tatai Honvéd AC berkeiben 
működő Szabadidősport és Tájfutó Szak-
osztály tagságának akaratából 2004-ben 
alakult meg egyesületünk. A Komárom-
Esztergom megyei bírósági bejegyzésről 
a végzés 2004. szeptember 30-án vált 
jogerőssé. Megalakulásunk idején felvé-
telünket kértük a Honvéd Sportegyesü-
letek Országos Szövetségébe (Hososz), 
ezáltal is erősítve a Magyar Honvédség 
iránti kötődésünket. A Hososz és a hon-
védelmi miniszter közötti állásfoglalás 
alapján 2011 márciusában együttmű-
ködési megállapodást kötöttünk a helyi 
alakulattal, az MH 25. Klapka György 
Lövészdandárral, ezt követően szerény 
térítés ellenében néhány szakosztályunk 
szabályozott keretek között használhat 
bizonyos sportpályákat és objektumokat. 

Tíz szakosztályunkban (tájfutó, atlétikai 
és triatlon, íjász, természetjáró, sport-
lövő, ökölvívó, warhammer, közelharc, 
történelmi szablyavívó és sárkányhajó) 
304-en sportolnak. Igazolt versenyzőink 
száma és sportszakmai, tömegsport- 
és szabadidősport-választékunk Tatán 
egyedülállónak számít. 

Ejtsünk most néhány szót sportéletünk-
ről, bár e helyütt nem kívánjuk valameny-
nyi szakosztályunkat bemutatni, remélve 
persze, hogy új keletű szövetségbeli 
bajtársaink cikkünk nyomán sporttársa-
ink is lesznek. Az utánpótlás-nevelés-
ben amúgy szép eredményeket értünk 
és érünk el, de hadd növeljük a majda-
ni „beoszos” sportprogramok számát 
szakértelmünk latba vetésével is. Állunk 
elébe…

Alapító szakosztályunk, a tájfutó szak-
osztályunk igen komoly szakmai munka 

révén évente 25–30 rendezvényen 
igyekszik bemutatni a résztvevőknek, az 
érdeklődő katonáknak, haladóknak, kez-
dőknek és gyerekeknek, ritkán mozgás-
korlátozott sportolóknak is a tájékozódási 
sport szépségeit. E szakmai tevékeny-
ség országosan is elismert, versenye-
ink rendezése minden követelménynek 
megfelel. Tagságunk utánpótlás korú ver-
senyzői zömmel a Tata mellett lévő Bajon 
laknak, így az utánpótlás-nevelésünk is 
ezen a településen centralizálódik, de 
komoly kapcsolatot építettünk ki Komá-
rom, Szőny, Ászár, Dorog, Almásfüzitő, 
Vértesszőlős és Tatabánya iskoláival is. 
A nyári táborok során több ízben tartot-
tunk népszerűsítő versenyeket gyere-
keknek az iskolák, illetve a családsegítő 
szolgálat felkérésére. Terepen való tá-
jékozódási szakmai ismereteinket több 
alkalommal adtuk át katonáknak a tere-
pen végrehajtott tereptan foglalkozáso-
kon, elősegítve képességeik fejlesztését. 
Évente tartunk népszerűsítő versenyeket 
is a laktanyai családi napokon, illetve 
a Honvédelmi kötelék rendezvényein, 
emellett szakembereink számos alka-
lommal adnak segítséget a helyi katonai 
járőrversenyek rendezéséhez. 

Sportegyesületünk első évében alakult 
meg a tömegsport szakosztályunk, a mai 
atlétika és triatlon szakosztály is. Tag-
jai kezdetben csak a katonai alakulattól 
verbuválódtak, de az évek folyamán több 
kiváló atléta és futó csatlakozott hoz-
zánk. Rendezvényeink Tata városában 
és országos szinten is közismertek, így 
a hagyományos Gerecse Tavaszi Te-
repfutóverseny, a Szent László-menet 
teljesítménytúra és terepfutóverseny, a 
Tatai Maratonváltó, a város vezetésének 
felkérésére a több évtizedes múltú tatai 
futóverseny, a Tatai Tófutás egyik fő ren-
dezőjévé léptünk elő. Több, úgynevezett 

instant versenyt is rendezünk, 
ami egyre nagyobb létszámot 
vonz az okostelefonnal rendelke-
ző, azt használni tudó sportolók 
körében.

Tízegynéhány évvel ezelőtt, 
kihasználva Tata város idegenfor-
galmi helyzetét és a hagyomány-
őrző íjászatot kedvelő sporttár-
saink aktivitását, megalakítottuk 
az íjász szakosztályunkat. Azóta 
minden évben megrendezzük a 
Tradicionális Íjászversenyt, mely-

nek fővédnöke rendszerint Tata város 
polgármestere. Ma már további szín-
foltja versenyeinknek a nagy távolságú 
íjászverseny és a futásíjászat is. Nagy 
elismerés volt számunkra, hogy a sportág 
nemzetközi szövetsége egyesületünket 
kérte fel a 2020-as íjász világbajnokság 
szervezésére, de sajnos a pandémia 
miatt erre csak 2022-ben kerülhet sor. 
„Helyette” az országos bajnokság meg-
rendezésével vigasztalódunk. 

Természetjáró szakosztályunk prog-
ramjain javarészt hazánk különleges, 
esetenként a világörökség részét jelentő 
tájait keressük fel. Évente egy alkalom-
mal a környező országokba is szerve-
zünk túrákat, célunk a határon túli ma-
gyarok életének, természeti kincseinek 
megismerése, a személyes kapcsolatok 
kiépítése. Így jutottunk el a Felvidékre, a 
Kárpát-aljára, Erdélybe, a Vajdaságba, 
Horvátországba, Bosznia-Hercegovinába 
és Magyarország csodálatos vidékeire. 
(Börzsöny, Pannonhalma, Zemplén, Vi-
segrád, Tata, Vértes, Pécs, Villány, Ve-
lence, Szentendre, Mohács, Drávaszög, 
Ipolytarnóc stb.).

Hadd térjünk ki Sportlövő Szakosz-
tályunk életének néhány részletére is. 
Büszkén írom le: az országban egyedül 
mi tudjuk megteremteni a nagy távolságú 
sportlövő versenyek rendezésének kö-
rülményeit. A szakosztályt azért hoztuk 
létre, hogy a katonák, rendőrök és civilek, 
közülük is azok, akik rendelkeznek sport-, 
önvédelmi és vadászfegyverrel, kipróbál-
hassák magukat a különböző szituációs 
lövészeteken, gyakoroljanak az esetle-
ges valós helyzetekre és versenyezze-
nek. A gyakorlásaink, versenyeink egyik 
helyszíne, a szomódi helyőrségi lőtér 
olyan adottságokkal rendelkezik, amellyel 
egy civil szférában működő lőtér sem. A 
szakosztály tagjai között tudhatunk olyan 
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A Balassi Bálint Bajtársi Egyesület elnöksége kibővített 
ülést tartott, melyen áttekintettük a folyamatban lévő 

feladatokat és pályázatokat, de mindenekelőtt néma fő-
hajtással emlékeztünk kórusunk elhunyt tagjára, Márton 
Mihályra.

Elismerések átadására is sor került. Ismeretes, a 
pandémia miatt elmaradt az idősek napi honvédelmi mi-
nisztériumi központi ünnepség, ezért csak most és itt ve-
hette át miniszteri elismerését, az Aranykor Kitüntető Cím 
ezüst fokozatát Csetényi László ny. törzszászlós a KIKNYP 
parancsnokát képviselő Szabó Tünde őrnagytól. 

Programunk során áttekintettük a folyamatban lévő fel-
adatokat és pályázatokat. Ezután a Budapesti Nyugállomá-
nyúak Klubja személyügyi tagozatának vezetőivel közösen 
gratuláltunk a 95. életévét betöltött alapító tagunknak, Rácz 
Sándor ny. altábornagynak, majd jókívánságokkal hal-
moztuk el az ugyancsak jubileumi születésnapot betöltött 
kórustagjainkat, Szűcs Istvánnét, Valikát (85), Gárdos Vil-
mos ny. alezredest (75), és köszöntöttük karnagyunkat, a 
születésnapját épp akkor ünneplő Naszvagyi Vilmosnét, 
Zsuzsannát is.  

MAGÓCSI ZOLTÁN

FOTÓ: FEHÉR MIKLÓS

„Balassi”: emlékezés és ünneplés

katonai és rendőri mesterlövésze-
ket is, akik éles helyzetben vagy 
éppen missziós területen használják 
a lőtéren megszerzett tudásukat. 
Rendszeresen képviseltetjük magun-
kat a sokéves múltra visszatekintő 
budapesti Mesterlövész Világkupán, 
illetve a lengyelországi világkupán 
is, ahol a legtöbb esetben dobogós 
helyezést érünk el. Tavaly szak-
osztályunk vezetője, a tatai lövész-
dandárnál szolgáló Debreceni Tibor 
zászlós lett a legjobb mesterlövész 
hazánkban. A Kisbér-Hántán rende-
zett versenyen elnyerte a precíziós 
nagykaliberű puska országos bajnok 
címet, és a Magyar Honvédség részére 
külön létrehozott Magyar Honvéd kategó-
riában is elsőként végzett.

Az egyesület az utóbbi években tovább 
szélesítette a szabadidős palettát. E te-
vékenységek közül a katonák köreiben 

is népszerű Warhammer (stratégiai 
táblajáték) szakosztályunkat említem 
meg. Ez a játék, írhatnám, egyáltalán 
nem játék, hiszen komoly szellemi és 
fi zikai állóképességet követel meg. 
Tagjaink több európai szintű verse-
nyen értek már el kiváló eredménye-
ket. Fontos számunkra, hogy ezt a 
kikapcsolódási és szabadidős lehető-
séget több fórumon megismertessük 
és bemutassuk, esetleg e hasábokon 
is érdemes lenne visszatérni a témára.

Egyesületünk naprakész honlapján 
(ttt-tata.hu) még számos érdekesség-
gel szolgálhatunk. Szívesen adunk 
bővebb tájékoztatást a ttt.tata.2004@

gmail.com e-mail-címünkön is. 
MÉSZÁROS KÁROLY ELNÖK

FOTÓ: SPORTEGYESÜLETI ARCHÍVUM

Összetartozunk még akkor is, ha ez a kegyetlen vírus, 
egymás féltése és védelme miatt fi zikailag még 

mindig távol tart bennünket. A közösségi érzet, a szemé-
lyes találkozások hiányát, illetve a hiány pótolni akarását 
mutatják az telefonos, internetes érdeklődő, biztatást, 
hitet sugárzó szavak.

A legfontosabb a szemé-
lyes találkozás, a jó hangu-
latú beszélgetés, a közös 
ünneplés, a heti kóruspróba. 
Hittel és reménnyel – még 
ha szűkebbre is szabva a 
szokásos létszámkeretet 
– készültünk a számunk-
ra oly fontos kerti partira, 
de végül a találkozást fájó 
szívvel egy biztonságosabb 
időszakra halasztottuk. 
Mindnyájan szomorúan 

gondoltuk végig azt is, hogy mennyire más lett volna a 
miniszteri elismerést a szokásos körülmények között, 
honvédelmi minisztériumi ünnepségen átvenni, mint a 
vírus miatt utólag, szűk körű elnökségi ülésen. Ugyancsak 
nem tudtuk nagyközönségünk előtt köszönteni az épp 
jubileumi születésnapot ünneplőket, és a többieket sem 
tudjuk, akik majd ezután következnek.

De nem adjuk fel, már tervezzük a 2021-es progra-
mokat: a közgyűléseket (május 7. és december 3.), a 
kerti partit (június 26.), a kórus műsoros estjét a Stefánia 
Palotában (november 5.). Októberre megpályáztuk egy 
műsorra a RaM Colosseum színháztermét.

Bízzunk abban, hogy a vírus lecsengését követően ott 
folytathatjuk, ahol közös tevékenységünket, a személyes 
találkozásokat megszakítottuk. 

A „BALASSI” ELNÖKHELYETTESE:
PINTÉR FERENC NY. EZREDES

Levél bajtársaimhoz
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Aki történelmét nem ismeri, … Pápa 
város „újkori katonatörténete” az 

1867. évi kiegyezés utáni időkben kez-
dődött. Reguláris haderő állandó jelleggel 
1868 óta állomásozik errefelé, előbb a 
72. gyalogzászlóalj, majd a 73. gyalog-
zászlóalj katonáit ismerte meg a lakos-
ság. Később, 1884-ben döntés született 
egy cseréről, melynek következtében a 
7. honvéd huszárezredet Veszprémből 
Pápára helyezték át, így cserélt helyet a 
két gyalogezreddel. Ezután az I. világ-
háborúban megsemmisült huszárezred 
helyére az ejtőernyős keret tagjai érkez-
tek az 1936-ban megépülő repülőtérre, 
ahol 1938-tól a II. világháború végéig a 
vitéz Bertalan Árpád Ejtőernyős Ezred 
állományában szolgáltak.  A 47. Pápa 
Harcászai Repülő Ezred 1961-től 2001-ig 
települt a repülőtéren; ekkor  megalakult 
a Pápa Bázisrepülőtér, a katonák jelenlé-
te így továbbra is a város mindennapjai-
nak része.  

Ami pedig a mi történetünket illeti, a 
Honvéd Bajtársi Klub jogelődjét, a Fegy-
veres Testületek Nyugállományú Klubját 
1972 februárjában 25-en alakították meg. 
Ma már a 2005. évi közgyűlésen elfoga-
dott új néven, Honvéd Bajtársi Klubként 
ismernek bennünket a városban. Akár-
csak a tágabb környezetünkben. Műkö-

désünk elismeréseképpen 2006-ban a 
Veszprém Megyei Közgyűlés csapat-
zászlót adományozott egyesületünknek. 

Kiemelt célunkként támogatjuk a 
hazafi ság eszményére épülő honvéde-
lem ügyét, biztosítani kívánjuk tagjaink 
számára a Magyar Honvédséghez és 
a rendvédelmi szervekhez való érzelmi 
kötődést, érdekeik védelmét és közvetí-
tését. Részt veszünk az ifjúság hazafi as 
honvédelmi nevelésében, ismereteik bő-
vítésében és hasznosításában. Kiemelt 
feladatunk a katonai hagyományok em-
lékezetének fenntartása, a helytörténeti 
kutatásokban, a jövő nemzedékének 
szánt megörökítésében való szerepvál-
lalás. Kirándulások, előadások, kulturális 
és sportrendezvények szervezésével kí-
vánjuk színesíteni, tartalmasabbá tenni 
közösségi életünket. Női és férfi  teke-
csapatunk népszerű, kártyaklubot is mű-
ködtetünk. Különösen büszkék vagyunk 
„aranyminősítéssel” rendelkező Vidám 
Nagyik Dalkörünkre, melynek tagjai rend-
szeres szereplői a klub, a város megyei 
és országos szintű rendezvényeinek. Ka-
tonadalokból álló gyűjteményük CD-n is 
megjelent. 

Az időskorú, beteg, egyedülálló tag-
jainkat nem hagyjuk magukra, látogatá-
sainkkal kívánunk enyhíteni gondjaikon. 
Különösen fontosnak tartjuk kegyeleti 
munkánkat, a méltó végtisztesség szer-
vezését. 

Klubunk 2017-ben „örökbe fogadta”, 
és azóta rendszeresen ápolja a M. Kir. 
Vitéz Bertalan Árpád Honvéd Ejtőer-
nyős Ezred és Szállító Repülő Század 
hőseinek emlékére állított emlékművet. 
A gondoskodás mellett minden év má-
jusában, a magyar honvédelem napja 
alkalmából szervezésünkben itt kerül sor 
a városi ünnepségre, koszorúzásra.

Külön megemlítem, hogy Horváth 
Ferenc ny. százados bajtársunk fel-
dolgozta Pápa város II. világháborús 
epizódjait, a pápai ejtőernyős katonák 
élettörténetét, amelyről az „Ők is a hazát 
szolgálták” című könyvében olvasha-
tunk. Szerző bajtársunk megszűnt kato-
nai szervezetekkel kapcsolatos kutatá-
sai immár a városi és megyei értéktárat 
gazdagítják.

A bajtársiasság jegyében fi gyelemmel 
kísérjük a katonanyugdíjasok és szol-
gálati járadékosok életkörülményeit, a 

„Pápa”: emlékmű örökbefogadói

Éberhardt 
Károly-emlékplakett

Az interneten még ma is olvasha-
tó, hogy Pápa városa 2017-ben 
Éberhardt Károly-emlékplakettet 
adományozott a pápai Honvéd 
Bajtársi Klubnak. Az elismerést az 
elnök, Farkasdi Lajos ny. őrnagy 
vette át.

Kossuth Lajos születésének 215. 
évfordulóján, Pápán életre hívott 
emlékprojekt keretében alapították 
meg ezt az elismerést. A 110 éve 
elhunyt vaszari segédtanítóról, a 
Pápa melletti Gecse sírkertjében 
nyugvó katonaemberről elnevezett 
emléktárgyat annak ítélik oda, aki 
sokat tett Kossuth és az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc 
hagyományainak őrzéséért.

(Forrás: honvedelem.hu/
hadkiegeszites.hu)
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A Bem József Bajtársi Egyesület elnöksége tavaly október-
ben tartott kibővített ülést. Az elnök, Kós Gábor megnyitó 

szavai után néma felállással tisztelegtünk elhunyt bajtársunk, 
Pankotai István ny. őrnagy emléke előtt. 

A megemlékezést, majd az egyesületi feladatok egyezte-
tését miniszteri elismerések átadása követte. Nemzeti ünne-
pünk, március 15-e alkalmából a honvédelmi miniszter Balázs 
Jánosnénak a Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozatát, 
az idősek világnapja alkalmából Galuska László ny. pv. al-
ezredesnek a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát 
adományozta.  

Esküdt Lajos ny. ezredes, a BEOSZ elnökhelyettese tolmá-
csolta Szövetségünk elnöke, Hazuga Károly ny. altábornagy 
elismerő szavait, majd Szabó Tünde őrnagy az MH Katonai 
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancs-
nokának nevében gratulált a kitüntetetteknek. 

„Jubileumos” bajtársaink közül ezúttal Juhász József ny. 
ezredesnek 90., Szűcs Györgynének pedig 85. születésnapja 
alkalmából adhattuk át egyesületünk emlékplakettjét.  

KÉP ÉS SZÖVEG: HUGYECZ GYÖRGY

hátrányos helyzetű és alacsony össze-
gű nyugellátással rendelkező tagjaink 
sorsát, és igyekszünk problémáikat eny-
híteni. Napi kapcsolatot tartunk fenn a 
6. Hadkiegészítő és Toborzó Központ 
parancsnokával, Soós Gyula őrnaggyal 
és munkatársaival, kölcsönösen segít-
jük egymás munkáját. Közös rendezvé-
nyen köszöntjük a születésnaposokat. A 
központtal és parancsnokával folytatott 
jó együttműködés klubunk tagságával, 
Pápa gondozási körébe tartozókkal 
együtt mintegy 500 főt érint.  

Kapcsolataink széles körűek: csatla-
koztunk a Honvédség és Társadalom 
Baráti Körhöz, a Honvédségi Nyugdí-
jas Klubok Országos Szövetségéhez, 
harminc éve az „Életet az éveknek” or-

szágos és megyei szervezetnek is tag-
jai vagyunk. A ma szolgáló katonákkal 
is igyekszünk rendszeres kapcsolatot 
tartani. Az MH Pápa Bázisrepülőtér pa-
rancsnokával és személyi állományával 
mindennapos az együttműködésünk, 

ezúton is köszönjük az egyesületünknek 
nyújtott támogatásukat. 

Alapszabályunk lehetővé tette, hogy 
a Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetségének is tagjai legyünk. Nagy 
örömünkre a kapcsolatfelvétel után el-
fogadta meghívásunkat Hazuga Károly 
ny. altábornagy, elnök és Berdó Gábor 
Károly ny. százados, a Közép-dunántúli 
Régió vezetője. A Szövetség küldött-
gyűlése júliusban tagfelvételi kérésünk-
re igent mondott. Úgy érezzük, hogy a 
gondozási körbe tartozók érdekvédelme, 
érdekképviselete még hatékonyabbá 
válik, és ebben a munkában új barátok-
ra, bajtársakra leltünk. 

FARKASDI LAJOS NY. ŐRNAGY, ELNÖK

FOTÓ: GYUROM JÁNOS NY. ZÁSZLÓS

„Jubileumos” bajtársaink közül ezúttal Juhász József ny. 

Budapest XIII. kerületében, az 
Angyalföldi József Attila Mű-

velődési Központban került sor a 
„Polgármesteri dicséret ”, az „Ember 
az emberért” esélyegyenlőségi díjak 
és a Semmelweis-napi elismerések 
átadó ünnepségére. A Balassi Bálint 
Bajtársi Egyesület tagja, Száraz Pál 
ny. ezredes ez alkalomból „Polgár-
mesteri dicséretet” vehetett át.  

Száraz Pál több mint 30 éve a ke-
rület lakója, családjával együtt aktív 
részese a lakóhelyének fejlődését, 

lakói boldogulását szolgáló közösségi 
erőfeszítéseknek. Nyugállományba 
helyezését követően bekapcsolódott 
lakókörnyezete közéleti, civil szerve-
zeti tevékenységébe. A Balassi Bálint 
Közhasznú Bajtársi Egyesületben te-
vékenykedik, a szociális munka mellett 
igen eredményes munkát végez a hon-
védség NATO-kötelezettségből adódó, 
békefenntartó missziós munkájának 
megismertetésében. 

BEOSZ FB-OLDAL

FOTÓ: XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Polgármesteri dicséret

„Bem”: érdemek és gratulációk          
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„Északi” szomszédolás

A BEOSZ Észak-magyarországi Ré-
giójában évtizedes hagyomány a 

régiónap, az egymás megismerését, az 
ismeretek bővítését, testületi kötődéseink 
fenntartását szolgáló program. A rendez-
vényekre 2018 óta rotációs rendszerben, 
mindig más településen kerül sor, és min-
den esetben más-más egyesület vállalja 
a szervezést. 

Legutóbb, tavaly ősszel a házigazda 
szerep a szolnoki bajtársakra várt. Ez-
úton is köszönjük a gazdag programot a 
Magyar Repülők Bajtársi Egyesületnek, a 
Kablay Lajos Repülő Bajtársi Egyesület-
nek, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis 
katonáinak.  

A rendezvényen a régió egyesületei-
nek képviseletében – a koronavírus okoz-
ta korlátozások dacára – közel hetvenen, 
mondhatnám, rekord közeli létszámmal 
jelentek meg. 

A bázis intézményi művelődési ottho-
nában dr. Koller József dandártábornok, 
a bázis parancsnoka, és Hazuga Károly 
ny. altábornagy, a Szövetség elnöke 
köszöntötte a megjelenteket. A „hivata-
los” percekben a rendezésben nyújtott 
kiemelkedő munkáért és támogatásért 
a BEOSZ elnöke elismerést adott át a 
bázisparancsnoknak, valamint dr. Bali 
Tamás ezredesnek, a parancsnok helyet-
tesének és Gulyás István ny. zászlósnak, 
a Magyar Repülők Bajtársi Egyesülete 
elnökének. Ekkor vehette át a BEOSZ 
Jubileumi Emlékérmét Fekete István ny. 
ezredes, tiszteletbeli régióvezető.

Tapasztalt katonáknak is érdekessé-
gekkel szolgált dr. Bali Tamás ezredes. 
Szolgálhatott is, hiszen repüli és oktatja 
a Magyar Honvédségben nem is olyan 
régen rendszeresített Airbus H 145 M 
típusú helikoptert, így 
igazi gyakorlati tapaszta-
latokról adhatott számot. 
A hallgatóság nem csak 
laikusokból állt; a megje-
lentek között sokan e bá-
zisról vonultak nyugállo-
mányba, és így szakmai 
alapon hasonlíthatták 
össze az új eszközt az 
általuk jól ismert, régeb-
bi, szovjet gyártmányú 
típusokkal.

Az előadást gyakorlati 
bemutató követte. „Test-
közelből” ismerhettük 

meg a bázis helikoptereit. Két statikus 
bemutató helyszínen találkozhattunk a 
rendszeresített repülőeszközökkel, a 
Mi–8, Mi–17, Mi–4, valamint az új H 145 
M típussal, a látványt a hozzáértő sze-
mélyzet ismertetője színesítette. Eközben 
a bázison folyt a napi kiképzés, így némi 
bepillantást nyerhettünk a Mi–24 típusok 

repülésének és karbantartásá-
nak egyes mozzanataiba is.

A bemutató során nagy 
érdeklődéssel próbáltuk ki 
az eszközöket, köztük a mű-
ködés közben is bemutatott 
HCTT-szimulátort, azaz a he-
likopterszemélyzetek taktikai 
gyakorlóberendezését, amely-
nek a felkészítésben betöltött 
szerepéről Gulyás Károly 
adott tájékoztatást. Hallhattuk: 
a rendszer a legmodernebb 

technológiákat felhasználva, költséghaté-
konyan biztosítja a helikoptereken alkal-
mazható harceljárások begyakorlását és 
készségszintre emelését.

A program ebéd után a RepTár Szol-
noki Repülőmúzeumban folytatódott, ahol 
igen színvonalasan berendezett tárlatot 
tekintettünk meg. Külön érdekességként 

elszállításuk előtt még 
láthattunk két II. világhá-
borús veteránt, a német 
Messerschmittet és 
angol ellenfelét, a Spitfi re 
vadászgépet. 

A múzeum példaértékű 
családbarát stratégiája 
elismeréseképpen nem 
sokkal régiónapi láto-
gatásunk után vette át 
a Családbarát múzeum 
címet. Gratulálunk! 

KŐSZEGI FERENC RÉGIÓVEZETŐ

FOTÓ: BURDA GABRIELLA
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A Magyar Veterán Repülők Somogy Megyei Egyesülete 
ismét megrendezte a meghívásos „Taszáron ténykedtünk 

– Alakulat napi horgász emlékverseny”-t. Nomen est omen, a 
repülők most nem égi, hanem földi, pardon, vízi csalit vetettek 
a kisgyaláni horgásztó kijelölt területén. Programjukat meg-
tisztelte jelenlétével Lóki Ferenc őrnagy, a 4. számú Toborzó 
és Érdekvédelmi Központ munkatársa, Varjas András, Taszár 
község polgármestere és egykori parancsnokunk, Pintér Zoltán 
ny. vezérőrnagy is.

A sorsolás után a versenyzők elfoglalták a helyüket, majd 
kezdődhetett a nemes tóparti versengés, melyet, mint az lenni 
szokott, mérlegelés döntött el. Az első helyen 1,66 kilogrammal 

Rajnai Vilmos végzett, a második, 12 dekagrammal lemaradva 
Tóth Mihály lett, míg a harmadik helyen Somogyvári István vég-
zett.

Minden versenyző oklevelet és könyvjutalmat vehetett át, Pin-
tér Zoltán tábornok pedig különdíjban részesítette az egyetlen 
hölgyversenyzőt, Lendvai Gabriellát, és a legidősebb verseny-
zőt, Juhász György ny. alezredest.

Lóki Ferenc őrnagy az alkalommal élve, nemzeti ünnepünk, 
október 23-a alkalmából a honvédelmi hagyományok őrzése 
érdekében tevékenykedő Karancz János ny. alezredesnek 
átadta a Honvédelemért Kitüntető Cím ezüst fokozata miniszteri 
kitüntetést.

KOPPÁNY ZOLTÁN NY. SZÁZADOS, ELNÖK

Az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezetének (ESZSZ) titkára, 
v. Molnár János szerkesztőségünknek eljuttatott informá-

cióiból megtudtuk: az érdeklődők különleges tárlaton láthatták 
októbertől novemberig a szolnoki ejtőernyőzés történetének 
legfontosabb mozzanatait, ritkaságszámba menő relikviáit. 
Gönczi Lajos bajtársuk gyűjteményének jóvoltából például 
70 éves zászló, több különféle, a negyvenes évek végéről 
származó jelvény gazdagította a kiállítást.  

A magyar ejtőernyős sportban mindig is voltak olyan ki-
emelkedő egyéniségek, akik teljesítményükkel a világ élvona-
lába tudták emelni nemzetünket. Az ejtőernyős versenysport 
megjelenése az 1950-es évek elejére tehető. Az ejtőernyőzés 
a repülés fejlődésével összhangban csak a XX. század első 
felében jelent meg, az 1920-as években az ejtőernyőket még 
kizárólag a harci pilóták életének megmentésére használták. 

Az 1960-as években a Magyar Néphadsereg részeként 
hozták létre a mélységi felderítő ejtőernyős alakulatokat. Köz-
tük volt a szolnoki MN 3100, melynek beosztásaiban először 
szolgálhattak civil életből bevonult fi atal, agilis ejtőernyős 
sportolók. Közülük is a legkiemelkedőbb Hüse Károly (posz-
tumusz) őrnagy volt, aki tudásával, akkurátus temperamentu-
mával tette le a katonai ejtőernyős sport alapköveit. 

A tárlat a 2021-re tervezett ejtőernyős-kiállítás beharango-
zója volt, amely a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége, 
egyszersmind az ESZSZ (1991 áprilisa) megalakulásának 30. 
évfordulója tiszteletére nyílik majd meg. 

(A felvételen Keresztúri László ny. ezredes, szervezetünk 
tagja, a MEBSZ alelnöke ad „eje”-háttérképet az érdeklődők-
nek.)

V. M. J.
FOTÓ: MOLNÁR JÁNOSNÉ

Repülők földi csalivetése  

R j i Vil é tt á dik 12 d k l l d

Ejtőernyőzés: szolnoki történet 
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A Katonai Emlékpark – Nemzeti Em-
lékhelyen, a XI. Honvédfesztivál 

második napján tartottak bajtársi találko-
zót a délszláv háború idején ország-világ 
előtt ismertté vált Magyar Műszaki Kon-
tingens egykori katonái. Egykori? Szívük-
ben ma is annak a huszonöt éve létreho-
zott békefenntartó erőnek a tagjai, akik 
magyarként jól tudták, bár rendet, békét 
kell szolgálniuk, Mostarban rájuk vár a 
horvát ágyútűzzel a Neretvába döntött 
Öreg-híd, s talán rajtuk múlik, hogy va-
laha épségben láthassuk viszont Csont-
váry „Római hídját”. Várt rájuk a nagy kő, 
meg a többi híddarab, ki is emelték, egy 
világ csodálta katonaműszaki tehetségü-
ket.

Írták a tudósítók, hogy az ország 
számos helyéről sereglettek ide a bará-
ti találkozó résztvevői. A Székesfehér-
vári Katonazenekar térzenével oldotta 
a megnyitóig tartó várakozást, ami el is 
érkezett, és Vass János ny. ezredes, 
egykori kontingensparancsnok szólt a 
többiekhez, mint egykor. De most em-
lékezett a kontingens megalakítására, 
az egykori parancsnokokra és (a horvát-
országi) Okucaniban hét esztendőn át 
váltásokban szolgáló katonák munkájára, 
amit a NATO berkeiben osztatlan elisme-
réssel illettek. 

Ez az elismerés az ország euroatlanti 
törekvéseinek adott zöld utat. Nem kí-
vánunk kitérni e hasábokon a délszláv 
háború befejezésére, a béketeremtő és 
békefenntartó nemzetközi erőfeszítések 
minden részletére, néhány mozzanatára 

viszont igen. Eszerint a boszniai IFOR/
SFOR misszió idején más nemzeti erő 
átvonulásának és átmeneti állomásoz-
tatásának biztosításával, befogadó, 
nemzeti támogatás nyújtásával, a NATO 
felkérésére saját csapatkontingens létre-
hozásával, térségbe telepítésével vettünk 
részt. Az országgyűlés az IFOR-feladat 
végrehajtásához legfeljebb 500 fős, nem 
harcoló egység kiküldését engedélyez-
te, amelyet a törvényhozás az SFOR-
misszióra is megerősített. E döntések 
alapján 1996 januárjában 416 főnyi mű-
szaki zászlóalj kezdte el tevékenységét 
az Okucani mellett felépített táborban. 

A délszláv válság rendezése idején 
mutatott helytállásunk egyik elismerése-
ként a NATO madridi csúcstalálkozóján, 
1997-ben meghívót kaptunk a csatlako-
zási tárgyalásokra, majd 1999 márciu-

sában a katonai szövetség teljes jogú 
tagjává váltunk.  

A magyar kontingens 1997 közepéig a 
mintegy százötven hadműveleti feladat 
során megjavított, felépített húsz külön-
böző méretű, szerkezetű közúti és vasúti 
hidat, műszaki felderítésekkel segítette a 
hadosztály- és hadtestútvonalak haszná-
latát, több szétrombolt útszakasz rendbe-
tétele kötődik nevükhöz. 

Szabó István honvédelmi államtitkár, 
aki egykor maga is az SFOR- parancs-
nokság műszaki főnökeként szolgált, 
köszöntőjében kiemelte: ez a bajtársi ta-
lálkozó nem is lehetne az emlékparknál 
méltóbb helyen. Külön említette a mostari 
Öreg-hidat, amelynek neve, megújítása 
összeforrott a kontingensével. 

Jákob János dandártábornok, protes-
táns tábori püspök lelkészi szolgálata 
után a Békefenntartók Emlékművénél 
koszorút helyezett el Szabó István hon-
védelmi államtitkár, prof. dr. Padányi 
József dandártábornok és Kollár László 
főtörzszászlós, majd a BEOSZ képvise-
letében Hazuga Károly ny. altábornagy, 
elnök, Esküdt Lajos ny. ezredes, Kopasz 
Jenő ny. dandártábornok és Sztanó Zsu-
zsanna ny. őrnagy elnökhelyettesek, va-
lamint a missziókban egykor szolgálók öt 
képviselője. 

A megemlékezést követően a BEOSZ 
operatív elnöksége és a Szövetség jelen 
lévő tíz tagegyesületének képviselője ko-
szorút helyezett el a BEOSZ emlékpark-
beli emlékhelyénél. 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: M. Z., M. T. GY.
FOTÓ: DR. PADÁNYI JÓZSEF ARCHÍVUMA 

ÉS HUGYECZ GYÖRGY

Bajtársi találkozó kontingensünnepen 
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 „Szentendre” őszi emlékei

Télvíz idején ki ne emlékezne visz-
sza szívesen egy-egy szép nyári 

és őszi napra? Ilyen nap volt klubunk, 
a szentendrei Kossuth Lajos 
Nyugdíjas Klub „Duna-parti 
Bográcsparti” elnevezésű 
rendezvénye, amelyet immár 
hatodik alkalommal tartottuk 
meg a „postás strandon”. Eljött 
közénk többek között Fülöp 
Zsolt polgármester is.  

A szeptemberben részt vet-
tünk a Magyar Műszaki kontin-
gens megalapításának 25. év-
fordulója alkalmából rendezett 
pákozdi bajtársi találkozón, 
azt követően az emlékparkban 
levő BEOSZ-emlékhely meg-
koszorúzásán. 

Októberben háromfős csa-
patunk megmérettette magát 
a Honvéd Sporthorgász Egye-

sület Hunyadi-kupa csapat horgászver-
senyén, a Hárosi-öbölben, majd 6-án, 
Szentendrén, az aradi vértanúk emlék-

művénél tartott városi megemlékezésen 
elhelyeztük koszorúnkat. 

Közösségünk 90. születésnapja al-
kalmából köszöntötte Sereg 
István ny. alezredest, akinek 
Szabó Tünde őrnagy, az MH 
KIKPNYP KIK érdekvédelmi 
részlegvezetője átadta az ez 
alkalomból küldött honvé-
delmi miniszteri és MH-pa-
rancsnoki emléklapot. Esküdt 
Lajos, a BEOSZ elnökhelyet-
tese tolmácsolta Hazuga Ká-
roly ny. altábornagy elismerő 
szavait.  

Az ünnepség után elhe-
lyeztük koszorúnkat elhunyt 
klubtagjaink emléktáblájánál. 
Emléküket soha nem feled-
jük.

HORVÁTH JENŐNÉ

FOTÓ: BARA ERZSÉBET

A rendszerváltás nyomán a nemzet visszakapta önbecsü-
lését és a katonahőseinknek kijáró nyilvános tisztelet-

adás lehetőségét. Akkor, 30 évvel ezelőtt, 1990. szeptem-
ber 25-én, Kéri Kálmán ny. vezérezredes hívó szavára az 
egykori magyar királyi Honvédség tisztjei megalapították a 
Honvéd Hagyományőrző Egyesületet (HOHE). A cél az volt, 
hogy őrizze meg a múlt emlékeit, és szervezze mindazok 
összefogását, akiknek a honvéd hagyományok ápolása, a 
haza védelme fontos. 

A honvédelemről szóló 1993. év CX. törvény lehetővé tette 
a katonai rehabilitációt. A rehabilitációs bizottság munkájá-
ban a HOHE tagjai hatékonyan, történelmi feladatot teljesítve 
vettek részt, melynek eredményeként több mint 6000 tiszt és 
altiszt kapta vissza rendfokozatát. 

A Honvédelmi Minisztériummal közös szervezésben 1991 
óta rendszeresen emlékezünk meg az 1943. január 12-i 
doni katasztrófáról. A külföldre menekített Ludovika-zászló 
emigrációból 1992-ben hazatért másolatát az akkori Kossu th 
Lajos Katonai Főiskola kapta meg egyesületünktől, s még 
abban az évben rendeztük meg a Ludovika Világtalálkozóját 
350 fő részvételével a Ludovika Akadémia Nagyrétjén. A 
honvéd tisztképzés hagyományápolása kapcsán kezde-
ményeztük a „Száznapos ünnepség” újbóli bevezetését és 
a Ludovika-, illetve a Bolyai-kard adományozását. Alapító 
elnökünk emlékére az altisztavatáson a Magyar Honvédség 
Altiszti Akadémián legjobb eredménnyel végzett hallgatónak 
„Kéri Kálmán díszbajonettet” adományoznak. Az ország több 

településén állítottunk emléket a magyar királyi Honvédség 
egykori alakulatainak.

(Felvételünkön a HOHE elnöke az egykori székesfehérvári 
magyar királyi Szent István 3. honvéd gyalogezred emléke 
előtt tiszteleg. A szerk.) 

LÉVAI MIKLÓS NY. ALEZREDES

FOTÓ: A SZERZŐ ARCHÍVUMA

HOHE: 30 év történelmi feladatai
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A megalakítás 70. évfordulóját ünnep-
lő Magyar Honvédség Vegyivédelmi 

Szolgálata történetében Szekszárd is 
volt fellegvár. A 9. önálló vegyivédelmi 
zászlóalj, illetve a 21. tábori vegyivédel-
mi anyagraktár és javítóműhely mellett 
ugyanis a helyi Budai Nagy Antal lakta-
nyában települt 1961 és 1973 között az 
5. hadsereg parancsnokának közvetlen 
szolgálati alárendeltségébe tartozó 5. 
önálló vegyi-, sugárfelderítő század is. 

Az önálló alegység egyik fontos fel-
adataként békében a Magyar Néphad-
sereg szárazföldi csapatainak vegyi-, 
sugárfelderítő (vsf.) rajparancsnok-jelölt-
jeit készítette fel a század bázisán. Az 
alegység saját állománya az akkori 
bevonultatási rend szerint elsősorban 
Tolna, Pest és Bács-Kiskun megyékből 
érkező újoncokból állt. Így aztán nem a 
véletlen műve, hogy elnökhelyettesünk, 

a vegyipari végzettségű Vincze György, 
a százhalombattai olajfi nomító ifjú mun-
katársa 1971 őszén Szekszárdra, az 5. 
önálló vsf. századhoz vonult be, társai 
előtt ő mondta az eskü szövegét. 

A ma már többszörös nagypapa így 
emlékszik azokra az időkre:

„Ötven évvel ezelőtt, bevonulásom 
idején, Százhalombattán dolgoztam. 
Amikor megkaptam az értesítést, hogy 
sorkatonai szolgálatomat Szekszárdon 
kell letöltenem, átvillant bennem, hogy 
én még soha nem jártam ebben a vá-
rosban. Jó közösséget mondhattunk 
magunkénak, összetartottunk, ezért le-
hettem jómagam a Néphadsereg Kiváló 
katonája, a rajom és a szakaszom a MN 
Kiváló raja, illetve szakasza, de alegy-
ségünk is elérte az MN Kiváló százada 
megtisztelő címet.”

Már tisztesként, 1972 nyarától egyike 

volt azoknak, akik az alakulathoz ve-
zényelt újoncok kiképzését végezték. 
Szervezte az alakulat területi kapcso-
latait, katonatársaival együtt részese 
volt a város különböző intézményeiben, 

Az elnökhelyettes időutazása

A főváros Hunyadi-szige-
tének Hárosi-öblében 

rendezte meg a 18. Hunyadi 
Kupa nemzetközi horgászver-
senyt a Honvéd Sporthorgász 
Egyesület. 

Az egyesület szűkebb pát-
riájában álmos szemekkel 
egymást kora reggel köszönt-
gető tizennégy, egyenként há-
romfős csapat, ízletes reggeli, 
frissítő kávé. Nagyjából így 
foglalható össze a horgászok 
aznapi versenyrajtja. Kulcsár 
János elnök a „nemzetközi” 
jelző kapcsán szolgált egy kevésbé jó 
hírrel: a koronavírus-járvány miatt a kül-
földi csapatok nem tudtak eljönni. 

A majdan rajthoz álló, pontosabban 
a rajtszékekbe ülő csapatok kapitányai, 
Juhász Sándor versenyfelelős vezény-
letével megkezdték a sorsolást, azaz a 
horgászhelyek kijelölését.

Pontban nyolc órakor kürtszó jelezte 
a verseny kezdetét. Három órán át tartó 
küzdelem zajlott a minél több hal kifogá-
sáért, mígnem ismét felharsanó kürtszó 
jelezte, véget ért a versengés. Megkez-
dődhetett a mérlegelés, a kijelölt szektor-
beli értékelés a helyezési szám alapján.

Az eredményhirdetés és a díjak átadá-
sa sem váratott sokáig magára. Ekkor 
jutottak főszerephez a díjátadók, Schmid 
József ny. alezredes, Kulcsár János 
elnök és Esküdt Lajos ny. ezredes, a 
BEOSZ elnökhelyettese.

Csapatban első lett az Amatőr Team, 
második a Lódarázs, a harmadik pedig 
a házigazda „Honvéd” A gárdája. A leg-
nagyobb halat fogónak felajánlott díjat 
Csatlós Imre ny. r. főtörzsőrmester (4,2 
kg-os ponty) érdemelte ki, a legkisebb 
halat fogó címet (4 centiméter) pedig 
Juhász Sándor vehette át. 

Ezután Szikora Mihály ny. ezredes, a 
SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti 

Társaságának elnöke e sorok írójának, 
az egyesületeik közötti kiváló bajtársi és 
sporttársi kapcsolatok megerősítéséért 
végzett munkássága elismeréséül plaket-
tet és oklevelet adott át.

„Family”-fotó is készült, majd a „hor-
gászelnök” (ez mindig az ő privilégiuma) 
nagy kondérjában töltött káposztát főzött, 
és nem mulasztotta el megköszönni 
Horváth Jenőnének, Irénkének, a szent-
endrei Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub 
elnök asszonyának a rendezvény alatt 
mindvégig nyújtott segítséget.

KULCSÁR JÁNOS 
FOTÓ: BARA ERZSÉBET

Hárosi-öböl: halban az igazság
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Az eredeti időponthoz képest közel 
öt hónappal később rendezhette 

meg éves közgyűlését a kiskunhalasi 
Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesü-
let. Az ünnepi eseményt megtisztelte 
jelenlétével dr. Ruszin Romulusz, a Hon-
védelmi Minisztérium humánpolitikáért 
felelős helyettes államtitkára.

A katonai hagyományok őrzésére, a 
város közéletében való részvételre sokat 
adó egyesület elmúlt hónapjait nagyban 
befolyásolta a vírushelyzet. Többek 
között erről is beszélt Romvári Frigyes 
ny. ezredes, aki a közel fél évszázados 
múltra visszatekintő civil szervezet elnö-
ki teendőit 2019 októbere óta látja el. 

Beszámolójában az elnök kitért arra 
is, hogy a nyár folyamán a Merkbau 
Építőipari és Kereskedelmi Zrt. tulaj-
donos ügyvezetője felajánlásának (a 
szükséges anyagok biztosításának) 
köszönhetően, nemkülönben a tagság 
aktív szerepvállalása eredményeként a 
tiszti klubbal együtt szépülhetett meg az 
egyesület klubhelysége, és modernebb 
lett a fűtésrendszer is.  

A közgyűlésen dr. Ruszin Romulusz 
hangsúlyozta, hogy az egyesület kettős 

értéket teremt. Az egyik a hagyomány-
őrzés. A másik: a nyugállományú kato-
nák folyamatosan fi gyelnek egymásra, 
közös programokat szerveznek, és tart-
ják a kapcsolatot az aktív állománnyal 
is. 

A program során bejelentették: a 
katonaözvegyek 17. országos találko-
zója alkalmából Bakaity Istvánnénak 
dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter 
emléktárgyat adományozott, Kakuk 
Gyuláné pedig emléklapot kapott. 
A BEOSZ elnöke tárgyjutalomban ré-
szesítette Romvári Frigyes elnököt. 

Az eseményen elismerések átadásra 
is sor került. Az elnökség Szalka Zol-
tánné önzetlen munkáját emlékplakettel 
ismerte el. Vidáné Lantos Etelka a szín-
házi tagozat vezetőjeként több éven 
át végzett tevékenységéért emlékpla-
kettet vehetett át. A legendás elnökről 
elnevezett, 2018-ban alapított Bakaity 
István Emlékplakettet ebben az évben 
a hagyományőrző tagozatot huzamos 
ideig vezető Gál Mihály ny. ezredes ér-
demelte ki. 

JÁGER LEVENTE

FOTÓ: KISS ISTVÁN 

Kiskunhalasi kettős érték

iskoláiban adott műsoroknak, vetél-
kedőknek. Leszerelését követően volt 
alakulatát felszámolták, ő pedig régi 
munkahelyén folytatta szakmai karrierjét 
egészen nyugdíjba vonulásáig. 

Egykori katonatársaival kapcsolata 
gyakorlatilag megszakadt. Aztán 2016 
őszén hatalmas fordulat nyomán az 
1970/72-es egykori szakaszok katonái – 
több mint 40 évvel a leszerelésüket kö-
vetően – a közösségi háló segítségével 
ismét egymásra találtak. Rögvest meg 
is szervezték az első találkozójukat Kis-
kunfélegyházán, amelyen tizennégyen 
vettek részt. 

A következő találkozóra 2017 máju-
sában már Szekszárdon, több mint hat-
van egykori vegyi-, sugárfelderítő kato-
na részvételével került sor. Már akkor 
felmerült, hogy valamilyen formában 
legyen nyoma Szekszárd történetében 
az ott szolgált vegyivédelmi csapatok-
nak. Erre reagálva az 5. önálló vegyi-, 
sugárfelderítő század veterán katonái 
megalakították a SZEGZÁRD Veterán 

Vegyészek Baráti Társasága egyszerű 
– online működő – civil társaságot azzal 
a nem titkolt szándékkal, hogy szerve-
zeti keretet adjanak a megszüntetett 
alakulat katonái között egyre erősödő 
bajtársi összetartozásnak, az emlékek 
megőrzésének. A társaság egyedülálló 
jellegzetessége, hogy tagjai között van-
nak olyan volt sor- és hivatásos katonák, 
akik egymástól az ország több mint 30 
településén élnek.

A társaságot az 5. önálló vsf. század 
egykori sorkatonáiból és a volt szakasz-
parancsnokukból álló vezetőség irányít-
ja, annak munkájában megalakulása 
pillanatától igen aktívan részt vesz Vin-
cze György, aki ma már a szerveződés 
elnökhelyettese. Néhány eredmény… A 
lebontott laktanya épen maradt főkapuja 
társaságunk kezdeményezésére beke-
rült a városi értéktárba. A század egyko-
ri elhelyezési körletének falán a volt vsf.-
katonák által fi nanszírozott emléktáblát 
állítottak, rendszeres koszorúzásokat 
tartanak szervezésében. Napjainkra 

talán az ország legnagyobb szakmai 
találkozójává vált az évenkénti „vegyi-, 
sugárfelderítő találkozó”. A BEOSZ-szal 
és tagszervezeteivel erős kapcsolatunk 
alakult ki. 

Mindezek bizonyára hozzájárultak 
ahhoz, hogy a vegyivédelmi szolgálat 
megalakításának 70. évfordulója alkalmá-
ból a honvédelmi miniszter Vincze György 
Pált, a volt 5. önálló vegyi-, sugárfelderítő 
század sorkatonáját, a SZEGZÁRD Vete-
rán Vegyészek Baráti Társasága elnökhe-
lyettesét a Honvédelemért Kitüntető Cím 
III. fokozatával tüntette ki. Az elismerést 
Vincze György családja jelenlétében Szi-
kora Mihály ny. ezredes, a baráti társaság 
elnöke, egykori szakaszparancsnoka adta 
át bajtársának.

A volt vegyivédelmi (sor)katonák 
mondják: eljött annak az ideje, hogy a 
legfelső szinten elismerjék őket. Meggyő-
ződésük, hogy mint minden katona, ők is 
a Haza védelmére esküdtek fel.  

SZ. M.
FOTÓ: VINCZE GYÖRGY ARCHÍVUMA 

ÚT AZ „ELIT KLUBBA”

A közgyűlési beszámolóban szó 
esett az egyesület közéletiségé-
ről. Erre bizonyságul szolgál az 
együttműködés a kiskunhalasi 
Szakképzési Centrum Dékáni 
Árpád Technikummal, a kadé-
tokat és önkéntes tartalékoso-
kat is padjaiban tudó iskolával, 
a közös hadisír-gondozásban is 
résztvevő diáksággal. 

 Idézzük a technikum FB-olda-
lát: „Igazi megtiszteltetés! Isko-
lánkat a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem partneriskolának hívta! 
Így a Dékáni egy igazán elit 
klubba tartozhat majd! A sikeres 
együttműködési megállapodás 
aláírását követően iskolánk vi-
selheti a Ludovika Partneriskola 
címet.”



26

Polgárőrök – Polgárőr Nagyközségben

Előző számunkban szerét 
ejtettük egy „felhívásnak”: 

a lapzárta az lapzárta…A szer-
kesztő „Számítógép Asztalán” 
a Balaton partjáról, közelebbről 
a Keszthelyi-öböl mellől, mond-
hatnánk megkésve, de el nem 
veszve érkezett sorok. Valahány 
betű hagyományok iránti hűségről 
tanúskodó betű. Valahány egy-
kori szolgálatvállalásra még ma 
is büszkén emlékeztető mondat. 
A kedves olvasót nem terhelnénk 
rébuszokkal: a Gyenesdiási Pol-
gárőr és Vízi Egyesület elnökének 
helyettese írt a közösség határőr 
„szekciójának” határőrség napi 
megemlékező körútjáról. Ahogy 
az lenni szokott, azóta telt-múlt az idő, 
de nem lehet nem felidézni: az egyko-
ri Szombathelyi Határőr Kerület hajdani 
őrsein, a volt határőrök anyagi erőfeszí-
téseivel, kétkezi munkájával létrehozott 
emlékhelyeknél, felállított kopjafáknál, 
épületek falán mementóként elhelyezett 
emléktábláknál egyaránt elhelyezték ko-
szorúikat, mécseseket gyújtottak. Kősze-
gen, Bucsu községben, Szombathelyen 
láthatták őket az érdeklődők, s volt, ahol 
még Szombathely polgármestere, dr. 
Nemény András, a Nagykanizsai Határőr 
és Rendőr Nyugdíjasok Egyesületének 
elnöke, Bíró László és László Attila, a 
BEOSZ Nyugat-dunántúli Régiójának ve-
zetője is velük együtt emlékezett.  

A 2007-ben alapított egyesület „új-
kori” történetéből idézzük Gál Lajos 
gyenesdiási polgármester nagyközségi 
honlapon világ elé tárt szavait. „Az ön-
kormányzat büszke arra, hogy a Polgárőr 
Nagyközség címet viselheti…” Talán is-
meretes: e címet az Országos Polgár-
őr Szövetség ítéli oda. A kiírás szerint: 
„azon városok, községek és fővárosi 
kerületek önkormányzatainak, valamint 
a partner polgárőr egyesület munkájá-
nak elismerése, amelyek vezető szerepet 
játszanak a polgárőr mozgalomban, va-
lamint a helyi közrend, közbiztonság, a 
lakosság biztonságérzetének növelése 
érdekében hatékony támogatói és kez-
deményezői a helyi bűnmegelőzésnek.” 
Ebben pedig nem kis szerepe van Szabó 

Sándor elnöknek, az egyesület 
negyvenhárom tagjának. 

Azt az elnök helyettese, Horváth 
Kornél nyilatkozta a zaol.hu-nak, 
hogy Gyenesdiáson a vakáció 
hónapjaiban megtízszereződik a 
lélekszám, és ezzel együtt nőnek a 
vagyonvédelemmel, bűnmegelőzés-
sel kapcsolatos feladataik is. Ezért 
döntöttek úgy, hogy segítséget kér-
nek a szezonban kevésbé leterhelt 
polgárőr szervezetektől. A Balaton 
e tájékán ez a polgárőri jelenlét erő-
síti a vendégek biztonságérzetét, a 
törvényszegőkre visszatartó erővel 
hat a meghívott egyesületek és a 
nagyközség elhivatott polgárőreinek 
közös szolgálata. 

Az idei nyáron sem volt ez másként. De 
most, amikor még az év végi ünnepeink-
re, a karácsonyra készültünk, a „Polgárőr 
Nagyközség” lakossága bevásárlásai köz-
ben örömmel vette őket óvó jelenlétüket.  

Az élet, pontosabban a koronavírus-
járvány még egy kiegészítést íratott e 
tudósításhoz. November táján újabb 
szigorítások, egyebek mellett kijárási kor-
látozások léptek életbe. Most épp este 
nyolctól reggel öt óráig nem hagyhatjuk el 
otthonunkat kedvünkre. Az ellenőrzésben 
pedig kiemelt szerep jut a polgárőröknek, 
a polgárőr és vízi egyesület szolgálatot 
ellátó tagjainak. 

M. T. GY.
FOTÓ: TARSOLYNÉ KUTASI SZILVIA 

(CÍMOLDAL ÉS ARCHÍV) 

„Névadónk tiszteletére, a 200. évforduló 
alkalmából egyesületünk emléktáblát 
állíttat Kaposváron, amelyet a tervek 
szerint a nemzeti gyásznapon, október 
6-án (e lapszámunk megjelenésének 
napjaiban, a járvány alakulásától füg-
gően) avatnak fel.” Tavalyi utolsó szá-
munkban ekként fejezte be híradását a 
Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállomá-
nyúak Klubja. Idei első lapunkban csak 
ezt tehetjük hozzá: eltervezték, megva-
lósították… Íme, a klub összefoglalója.

Október 6-án, a nemzeti gyásznapon, 
a névadónkról elnevezett utca 5. számú 
házának falán születésének 200. évfor-

Kaposvár: emléktábla a forradalmárnak 
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Budapest, Bécs, Berlin, London, Párizs, Róma, Madrid, 
Moszkva, Bukarest, Bagdad, Tel-Aviv, Tokió, New York, 

Rio de Janeiro. 
Berlini Filharmónia és Zeneakadémia, Nápolyi Operaház, 

Milánói Scala, Pekingi Világzenei Fesztivál, Sydney Opera-
ház, Budapesti Operettszínház, Müpa.

Budapest, Nyíregyháza, Cegléd, Miskolc, Nagykanizsa.
Stefánia Palota, Honvéd Kaszinó, Európa Hotel, Rendvé-

delmi Technikum. 
Olvasóink talán most vágják rá: hiszen ezek csak az Ökrös 

Band Virtuóz Magyar Koncert Cigányzenekar fellépéseinek 
helyszínei lehetnek. 

Valóban, e lapszámunkban több tudósítás is zengi dicsére-
tüket, mi meg zengjük szűkebb pátriánkban hallott repertoár-
juk megannyi darabját: J. Strauss-keringők és -polkák dalla-
mait, Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő operettjeinek 
részleteit, Fényes Szabolcs és Eisemann Mihály slágereit, 
Gregorias Dinicu Pacsirtáját, Vittorio Monti Csárdását.

A zenekart Ökrös Tibor prímás alapította majd’ negyed 
évszázada. Tagjainak nevét (Ökrös Tibor vezetőprímás, mű-
vészeti vezető, ifj. Ökrös Tibor prímás, Ökrös András nagy-
bőgő, Horváth Péter brácsa, Gáspár Rudolf cimbalom) egye-
sületeinknél, klubjainknál betéve tudhatják. Meghívásukhoz 
nem kell más, mint megérni szép egyesületi, klubbeli kort. 
Fellépésükhöz nem kell más, mint évenkénti műsorszolgálta-
tó (HM�EMMI) megállapodás, „honvéd együttesi” segítőkész 

szervezés, és örömünkre ismét nálunk zenél „együttműködő 
partnerünk”.

A zenekar vezetője érdeklődésünkre mondta: a BEOSZ 
szépkorú közössége minden tagjának jó egészséget, sok 
sikert kíván az új esztendőben. 

M. T. GY.
FOTÓ: ZENEKARI ARCHÍVUM

dulója alkalmából felavattunk Noszlopy 
Gáspár emléktábláját. A szépszámú 
emlékező közönség soraiban ott volt 
dr. Sülle Csabáné tanárnő, a Noszlopy-
család leszármazottja.

Noszlopy Gáspár nem született hős-
nek, nem született politikusnak, nem 
született katonának. Mégis történel-
münk egyik legszebb és legtöbb hősi-
ességet kívánó időszakában mutatott 
példát arra, hogy mit jelent embernek, 
hazafi nak, a szabadságharc megalku-
vást nem tűrő honvédtisztjének, ma-
gyarnak lenni. Emlékbeszédében Pető 

László ny. alezredes, az egyesület el-
nöke méltatta e szavakkal névadónkat.

A koszorúzással egybekötött emlék-
tábla-avatáson Borhi Zsombor, Kapos-
vár alpolgármestere elismeréssel szólt 
arról, hogy az egyesület hosszú évek 
óta a város lakosságának érdekében is 
végzi hagyományőrző és hazafi ságra 
nevelő tevékenységét.

Az emléktáblát Pongrácz Máté evan-
gélikus lelkész szentelte meg. 

PETŐ LÁSZLÓ NY. ALEZREDES

FOTÓ: KOVÁCS GÉZA NY. TÖRZSZÁSZLÓS 

Akik örömünkre zenélnek

HÍVJA, ÍRJON…

A BEOSZ operatív elnöksége ezúton is közli, hogy Szövet-
ségünk december 1-jétől jogsegélyszolgálatot működtet. A 
dr. Nádasdy József ügyvéd, a BEOSZ jogi szakértőjének 
nevével fémjelzett tanácsadás kiterjed a polgári, a társasági 
és az egyesületi jog alapvető kérdéseire. Ennek kereté-
ben a BEOSZ tagsági kategóriáinak (alap tagszervezetek, 
tagszövetségek és egyéb bajtársi közösségek, pártoló tag-
szervezetek és tagszövetségek, tiszteletbeli tagszervezetek 
és tagszövetségek vezetői és tagjai) szóbeli tanácsadáson 

alapuló, térítésmentes jogi segít-
ség adható.  

A szolgáltatás minden hónap 
második keddjén, 10 és 12 óra 
között, alapvetően telefonon 
(mob.: +36-20-978- 76 85) vehe-
tő igénybe. Személyesen, előre 
egyeztetve: 1087 Budapest, Ke-
repesi út 29/b., BEOSZ-iroda.

E-mail cím: jogsegely.beosz@
gmail.com
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Nemzeti gyásznapunkon, az aradi 
vértanúk napján tartott megemléke-

zést a Honvéd Nyugállományúak Klub-
ja, a programhoz csatlakozott a Marcali 
Bajtársi Egyesület. A honvéd kopjafánál 
Huszár Géza őrnagy (HNYK), a program 
szervezője idézte fel történelmünk hősi-
es, egyben tragikus epizódját. Az esemé-
nyen jelen volt dr. Sütő László, Marcali 
polgármestere is.

A megemlékezést követően a résztve-
vők Huszár Géza invitálására felkeresték 
a városi emlékhelyeket, többek között 

Noszlopy Gáspár honvéd őrnagy és Tóth 
Ágoston honvéd ezredes szobrát, ahol 
koszorút helyeztek el és gyertyát gyúj-
tottak. 

Az idősek világnapját a kialakult hely-
zetre tekintettel csökkentett létszámmal 
tartotta meg a Marcali Bajtársi Egyesület. 
A Civil Szervezetek Házában a megjelen-
teket Szentes István ny. alezredes, elnök 
köszöntötte. Ezt követően Horváth Zsolt 
őrnagy, a kaposvári 4. sz. Toborzó és Ér-
dekvédelmi Központ érdekvédelmi rész-
legvezetője szólt az ünnepeltekhez, majd 

elismeréseket adott át. Dr. Benkő Tibor 
honvédelmi miniszter Szabó József ny. 
alezredesnek az Aranykor Kitüntető Cím 
bronz fokozatát adományozta, Gubicza 
Mihály ny. százados pedig Korom Ferenc 
vezérezredes, az MH parancsnoka által 
adományozott emlékplakettet vehetett át.  

 Ezután hagyományainknak megfelelő-
en köszöntöttük kerek évfordulós bajtár-
sainkat, akiknek elnökünk ez alkalomból 
emléktárgyat adott át.

KÉP ÉS SZÖVEG: KŐRÖSI ANDRÁS NY. ALEZREDES

Marcali: emléknapok, köszöntések

A Zrínyi Miklós Honvéd Nyugdíjas Klub Szekszárd máso-
dik félévének programjai, akárcsak más közösségeké, 

felébe-harmadába maradtak. Néhány fontos dolgot azonban 
mondhatni, hadvezéri kitartással sikerült megvalósítaniuk. 

Az érdekvédelmi irodával kötött megállapodásnak megfe-
lelően, augusztusban, szeptemberben minden gondoskodási 
körbe tartozó bajtársunkat, illetve hozzátartozóikat meglá-
togattuk. A HOKOSZ, illetve BEOSZ által kiírt pályázatokon 
eredményesen vettünk részt, az elnyert támogatási összege-
ket jó céljainkra tudtuk felhasználni. 

A pályázatnak köszönhetően, hagyományainkhoz híven 
részt vettünk a szigetvári „Zrínyi” napokon, ahol névadónk 
emlékhelyénél koszorút helyeztünk el. Szigetvárra érkezé-
sünkkor a vár bejáratánál a várkapitány – Salamon Ferenc 
– személyesen fogadta klubunk tagjait, majd a koszorúzás 
után az emlékteremben bemutatta a vár történetét. Szíves-
ségét ezúton is köszönjük.

Szeptemberben, tervezett programként úgynevezett „tanya 
bulit” tartottunk, a tizennégy résztvevő legnagyobb megelé-
gedésére.

Az idősek világnapja alkalmából klubunk vezetőségében 
több mint egy évtizede tevékenykedő Illésné Kurucz Mária 

a honvédelmi miniszter által adományozott emléktárgyat 
vehette át.

Tagtársainkkal a továbbiakban is informatikai eszközökön 
keresztül tartjuk a kapcsolatot, érdeklődünk hogylétük felől, 
segítünk, akinek csak kell. 

CSÁKINÉ TÓTH ILONA NY. TÖRZSZÁSZLÓS

FOTÓ: CSÁKI BERTALAN 

„Zrínyi”: hadvezéri kitartás
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A BEOSZ 2017-ben határozta el, 
hogy a tagszövetségek és a tag-

szervezetek azon elhunyt tagjait, „akik 
a Szövetség érdekében huzamosabb 
időn át kiemelkedő, köztiszteletben álló 
tevékenységet végeztek, és azért, hogy 
a Szövetség az elhunyt iránti nagyra 
becsülését méltó módon kifejezze, em-
lékét megőrizze és ápolja, osztozzon a 
hozzátartozók gyászában”, a Szövetség 
saját halottjává nyilváníthatja. A határo-
zat magában foglalja a nyilvánítás felté-
teleit, a kezdeményezők körét, valamint 
azt, hogy a megbecsülés érdekében a 
saját halottá nyilvánítás mellett az elnök-
ségnek milyen további feladatai vannak. 
Ennek részeként minden év november 
1-jén (mindenszentek napján), vagy a 
dátumhoz közeli időpontban elhelyezi 
a megemlékezés koszorúját (virágját) a 
Szövetség saját halottja sírján.

Így történt ez 2020. november 3-án 
is, amikor az operatív elnökség tagjai, 
Hazuga Károly ny. altábornagy, elnök, 

Kopasz Jenő ny. dandártábornok, Esküdt 
Lajos ny. ezredes, Sztanó Zsuzsanna ny. 
őrnagy és Vilner Péter ny. ezredes, el-
nökhelyettesek, továbbá a Balassi Bálint 
Bajtársi Egyesület elnöke, Galló István 
ny. ezredes és helyettese, Magócsi Zol-
tán ny. ezredes a Farkasréti temetőben 
elhelyezték a megemlékezés koszorúit 
Sztanó Géza ny. vezérőrnagy, a Szö-
vetség alapító tagja, tiszteletbeli elnöke, 
valamint a Szövetség létrehozásának 
egyik kezdeményezője, alapító tagja, 
dr. Herczeg Ottó ny. ezredes sírjánál. 
Hazuga Károly az elhunytak hozzátarto-
zói, Sztanó Zsuzsanna és Herczeg Mária 
jelenlétében röviden megemlékezett élet-
útjukról, felidézte a hozzájuk kapcsolódó 
személyes emlékeit is. 

Ezt követően Kiskunfélegyházán, novem-
ber 6-án Deli József ny. ezredes, a BEOSZ 
Dél-alföldi Régió egykori elnöke, majd tisz-
teletbeli elnöke síremlékénél hajtott fejet és 
helyezte el az elnökség koszorúját Esküdt 
Lajos ny. ezredes, elnökhelyettes és Vilner 

Péter ny. ezredes, elnökhelyettes. A meg-
emlékezésen részt vett a Petőfi  Sándor Baj-
társi Egyesület elnöke, Hideg István őrnagy, 
valamint a vezetőség több tagja is.

Megemlékezéseink bizonyságul szolgál-
tak arra, hogy az elnökségi határozat meg-
hozatalán túl elengedhetetlenül fontos az 
emlékek megőrzése, tisztelgés a Szövetség 
saját halottjainak emléke és ezáltal mind-
azok emléke előtt, akik önzetlenül, közössé-
gért tenni akaró módon tették a dolgukat, de 
sajnos már nem lehetnek közöttünk. 

VILNER PÉTER NY. EZREDES, ELNÖKHELYETTES

FOTÓ: V. P., SZ. ZS.

Nagyra becsülésünk méltó módja   

Keleti György ny. ezredest, volt honvé-
delmi minisztert, országgyűlési képvi-
selőt, bizottsági elnököt mély részvét 
mellett kísérték utolsó útjára a Farkas-
réti temetőben. A család tagjai, több je-
lenlegi és volt minisztertárs, vezérkari 
főnök, minisztériumi munkatárs, bajtárs 
és ismerős jelenlétében dr. Holló József 
ny. altábornagy mondott búcsúbeszé-
det, majd Kovács László egykori mi-
nisztertárs méltatta Keleti Györgyöt. Ezt 
követően katonai tiszteletadással, az Il 
silenzio hangjával búcsúztak a volt mi-
nisztertől a gyászszertartás résztvevői.

E. L. – F. M.

Végső búcsú
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Szomorú, nagyon szomorú hetünk 
volt. Hirtelen nem is tudtam sza-

vakba önteni azt a mélységes fájdalmat 
és elkeseredést, ami bennem, bennünk 
volt. Először elment Zahorán Gyuri 
Békéscsabáról, akivel augusztusban 

még közösen, önfeledten ünnepeltük 
az egyesület fennállásának 55. évfor-
dulóját, 74 éves volt, a koronavírus 
áldozata. Aztán itt hagyott bennünket 
váratlanul és tragikusan Nagy Karcsi, 
a Közép-magyarországi Régió veze-
tője, akivel egyidősek vagyunk, 67 
évesek. Döbbenet és hihetetlen. És 
most itt van Kiséri-Nagy Feri, szintén 
az a mocskos covid vitte el, 73 évesen. 
Tudtuk, hogy már lélegeztetőgépen 

van, de bíztunk benne, és talán még a 
csodában is, hogy megmenekül. Nem 
így történt. Évtizedeken keresztül volt 
a Szövetség fotósa, kis és nagy ren-
dezvényeken jelent meg, s fényképei 
mindig a jelent, a pillanatot örökítették 
meg a jövő számára. Akkor is jött, ami-
kor az utóbbi időkben a betegsége miatt 
már csak bottal tudott járni és dolgozni, 
és bár tudta, hogy még van hátra egy 
jelentős műtétje, örömmel fogadta el 

felkérésünket az ügyvivő feladatokra. 
Feri velünk marad mindörökké fotóival, 
tenni akarásával, és a Szövetség iránti 
szeretetével, nem másképp, mint Zaho-
rán Gyuri és Nagy Karcsi is.

Könnyes a szemünk, köszönünk min-
dent, nyugodjatok békében!

HAZUGA KÁROLY NY. ALTÁBORNAGY, 
A BEOSZ ELNÖKE NEVÉBEN:

VILNER PÉTER NY. EZREDES, ELNÖKHELYETTES

In memoriam

f é é ő f

Immár XI. alkalommal került sor a 
nemzetközi gyertyagyújtási akcióra 

Budapesten, a városmajori Tábori va-
dászok emlékműnél (felvételünkön), 
amelyen a Szövetség képviselői is 
részt vettek. Tizenegy órakor a mécse-
sek és a kegyelet virágainak elhelyezé-
sét követően meghitten emlékeztünk.

A városmajori tiszteletadással egy 
időben a XIII. kerületi Csángó lakóte-
lepen lévő világháborús emlékműnél 
is mécses gyújtásával emlékeztek az 
elesett katonákra a civil szervezetek, 
köztük a BEOSZ nevében a Balassi 
Bálint Bajtársi Egyesület képviselői. 

Sz. Zs. – E. L. 

Budapesti gyertyagyújtás 
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A kerepesi hősi emlékmű avatásának 
korában közölt híréhez szakértőnk 

szolgáltat rövid háttér-információt. 
A II. világháború magyarországi had-

színterén 1944 őszétől kezdődött meg 
Budapest előterében a főváros védelmét 
ellátni hivatott Attila-vonal kiépítése. 
Kerepes községet (amely előtt az Atti-
la-védőöv II. vonala húzódott) 1944. de-
cember 11-én érte el a front. A térségben 
magyar részről a védelmet német aláren-
deltség alatt a magyar királyi 10. gyalog-
hadosztály alakulatai alkották. A magyar 
és a német csapatok állásait az orosz 30. 
lövészhadtest három lövészhadosztálya 
támadta. Az első jelentősebb támadás 
1944. december 13-án következett be: 
Kerepestől keletre, a Bolnoka erdő keleti 
sarkán az ellenséges csapatok betörtek 
a védelembe. Egy sikeres magyar el-
lentámadás, majd a frontvonal megme-
revedése után, 1944. december 27-én 
este a német parancsnokság elrendelte a 
visszavonulást. 

A hadisír-kutatások, temetőfeltárások 
célja: a sok esetben jeltelenné vált sírhe-

lyekben nyugvó, hősi halált halt magyar 
katonák megkapják az őket megillető 
végtisztességet, és sírjaikat ezután gon-
dozzák. Ez történt legutóbb a kerepesi 
parcella- és emlékműavató során. 

(Lapzártakor érkezett Kelemen Jó-
zsef ny. altábornagy, a BEOSZ  tiszte-
letbeli elnökének információja és fotója. 
A halottak napja alkalmából Kerepes 

önkormányzata emlékkeresztet állítta-
tott a város feletti Bolnoka tetőn, ahol a 
cikkben is említett harcok dúltak. Az el-
esettekre Gyuricza László polgármester 
emlékezett. A hagyományőrző honvédek 
által felállított keresztnél Szövetségünk 
tiszteletbeli elnöke is gyertyát gyújtott.)  

ARANYOSSY-PÉTER MÁTÉ

Egy emlékműavatás margójára 

A Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület 
nem csupán a „helyőrségében”, 

hanem bajtársak körében is meg-meg-
fordul: képviseltettük magunkat a nyír-
egyházi Fegyveres Erők 
és Rendvédelmi Szervek 
Nyugdíjas Klub, valamint 
a Miskolci Hagyomány-
őrző Klub 50. évfordu-
lójának ünnepségén, és 
köszöntöttük a mező-
kövesdi Honvédelmi és 
Rendvédelmi Szervek 
Nyugdíjas Klubjának tit-
kárát, a 80. születésnap-
ját ünneplő Bukta Imrét 
sem.  

Régi vágyunk telje-
sült: a Hadigondozottak 
Közalapítványának kö-
tetében jelenhettek meg 
részletek a térség hadi-
gondozottjaiért végzett 

munkánkról, összefogásukért végzett 
nemzetközi kapcsolatainkról. A kazinc-
barcikai „Önkéntesek hetének” prog-
ramjain is részt vettünk. 

Tavalyi évünk gazdag volt prog-
ramokban, önkéntes akciókban (pl. 
faültetés, városszépítés, kórházi be-
teglátogatás, helytörténeti vetélkedő). 

Eközben nem maradt el 
az a kiállítás, amelyet az 
egyes szervezetek krea-
tív alkotóinak munkáiból 
hoztak létre, és Kazinc-
barcika vonzáskörzeté-
ben több településen is 
bemutattak. A vendég-
könyvek tanúsítják, hogy 
egyesületünkből Varga 
Gézáné csodálatos 
mandalái (lásd felvéte-
lünkön) és Dovák Pálné 
ékszer- és gyöngyfűző 
remekei osztatlan elis-
merést arattak. 

HUSONYICZA GÁBOR ELNÖK

FOTÓ: ÉLTES ZOLTÁN 
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Mindenszentek napja van és halotta-
ink tiszteletének vigíliája. Esztendő 

múltán is így lesz ez. A lapban mindig 
versenyt futunk az idővel. Hol lesz már 
a szomorúság, a meghittség, mikor ezt 
olvassák? Elmúltak volna? Néhány órá-
ra-napra szólnának érzéseink, hitünk és 
alázatunk? Vannak-e időszerűbb, időt ál-
lóbb betűk e hasábokon, mint a gondola-
toké meg- és bevallott érzéseinkről, nem 
a pillanatnak szóló elhatározásainkról, 
szeretteink, ismert és ismeretlen eleink, 
hőseink emlékezetéről?  

A rádióban súlyos beteg gyermekekről 
beszélnek, a természet rendjének fájó 
megbomlásáról. Mi lesz a halál után, mi 
velünk, hátramaradottakkal? Chris Rea, 
vagy inkább Dusán magyar szavai bor-

zongatnak: „Kell ott fenn egy ország / 
Mely talán ránk is vár / Kell ott fenn egy 
ország / Amit senki nem talál / Kell ott 
fenn egy ország / Mely bárkit átölel / Kell 
ott fenn egy ország / Amit sosem ron-
tunk el…” 

Az elhunytak tiszteletének ősi cse-
lekedete minden nép hagyományai 
szerinti cselekedet. A világnak ezen a 
fertályán miért lenne ez másként? Miért 
is lenne ez másként a mi fertályunkon, 
civil világunkban? Aki írt erről, szívéből 
írta minden mondatát a világot váltott 
bajtársról, a hős katonaelődről. Aki mai 
kadétként mécsest gyújtott hadapród 
elődök emlékére, szívéből lobbantott 
lángot.    

A nekünk mindig is nagy Magyaror-
szág négy szegletében szól a szép 
hagyomány, mikor mindenszentjeink 
sírjukból kikelnek, nekik asztalt teríte-
nek. Pedig ha jönnek, nem inni és enni 
jönnek. Megnézni inkább, mire mentünk 
a megmutatott móressel, kétkezi munká-
val, a hon védelméért teljesített szolgá-

lattal, a végső perc kétséget nem hagyó 
hősi helytállásával. 

Ki nem élt meg ilyen szemlét? Lelki és 
testi mustrát, amikor minden csupasz, 
minden őszinte? Mint amikor jár a köszö-
net katonáknak és civileknek, a fárado-
zóknak, hogy minden katona – ha kell, 
száz év után, de – jeltelen sírjából haza-
térhessen, végtére jel alatt nyugodjék. 

 Most, mikor az én szemlém tart, min-
denszentek napja van és halottaink tisz-
teletének vigíliája. Esztendő múltán is így 
lesz ez… 

(A felvételek kadétok, katonák „négy 
égtáján” novemberben, mindenszentek-
kor és halottak napján készültek.) 

M. T. GY.
FOTÓ: KISMARTONI MÁTYÁS, KOVÁCS TIBOR 
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Kell ott fenn egy ország…
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