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„István király által lett au-
gusztus 20-a Magyarország 
legfontosabb nemzeti ün-
nepe. Neki köszönhetjük 
államunk megszületését, 
amely hagyományokon ala-
puló, ám jövőt garantáló 
értékrenddel biztosította Ma-
gyarország fenntartását” – 
mondta Szalay-Bobrovniczky 
Kristóf honvédelmi miniszter 
augusztus 19-én, pénteken, 
Budapesten, a Honvédelmi 
Minisztérium állami ünnepünk 
alkalmából rendezett központi ünnep-
ségén.

A Stefánia Palota – Honvéd Kulturá-
lis Központban megrendezett ünnep-
ségen a tárcavezető úgy fogalmazott, 
hogy keveset tudunk arról a férfiről, 
aki stabilitást és biztonságot teremtett. 
Azt azonban tudjuk, nehéz döntést 
kellett meghoznia: azt, hogy merre ve-
zessen tovább a honfoglaló magyarok 
útja.

„Napjainkban is útelágazáshoz ér-
keztünk. Fontos döntések sorát kell 
meghozni. A szomszédunkban fél 
éve dúló háború végét egyelőre nem 
látjuk, ám következményeit egyre 
inkább, és azok súlyosak. Európa 
és a magyar határ migrációs ostrom 
alatt áll. Senkitől nem várhatjuk, 
hogy megvédjen minket. Nekünk kell 
megvédelmeznünk hazánk békéjét, 
a NATO csak segíteni tud ebben. 
Ennek érdekében állt fel a Honvédelmi 
Alap, emeljük legalább 2 százalékra 
a GDP-arányos védelmi kiadásokat, 
kimagasló mértékű illetményemelést 
hajtunk végre, és rendezzük a kato-

na egyéni felszerelését. Ezt szolgálja 
az általam elrendelt készenlétfokozás 
is. Jogunk van megvédeni magunkat, 
ahogyan Istvánhoz hasonlóan, jogunk 
van nemet vagy éppen igent mondani” 
– mondta a honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzá-
tette: Magyarország biztonságának 
megőrzése a legfontosabb, de nem 
mindegy, hogy mi módon őrizzük meg, 
hiába telt el ezer esztendő. Legyen 
ebben a példánk István király! Tekint-
sük követendőnek azt az öntudatot és 
önbecsülést, ahogyan Szent István 
fellépett Európában. „A példa előttünk 
van. Katonanemzet vagyunk, fegyver-

rel foglaltunk hazát, azzal is 
védtük meg” – fogalmazott.

A honvédelmi miniszter 
hangsúlyozta: 2016-ban el-
indulhatott a Honvédelmi és 
Haderőfejlesztési Program, 
amelynek révén az elavult 
haditechnikai eszközeinket 
korszerűekre cserélhetjük, 
felállt az Önkéntes Tarta-
lékos Rendszer, és valóban 
ütőképes hadsereget építünk. 
Olyan hadsereget, amely 
nem egyenruhás munkavál-

lalók szervezete, hanem a hazájukat 
akár életük árán is megvédő magyar 
honvédek serege. „Augusztus 20-a 
kiváló alkalom arra, hogy köszöne-
tet mondjunk azoknak, akik lehetővé 
teszik nyugodt mindennapjaikat. Örü-
lök, hogy ünnepünkön gratulálhatok 
a kiválóan szolgáló katonáinknak és 
a honvédségért tevékenykedő polgári 
dolgozóknak, hiszen céljaink elérésé-
hez szükség van kiemelkedő teljesít-
ményekre, személyes példákra. Erre 
alapozva teremtünk erős és szilárd 
nemzeti haderőt és élvezhetjük a tár-
sadalom bizalmát, megbecsülését” 
– mondta.

A központi ünnepségén Szalay-
Bobrovniczky Kristóf honvédelmi 
miniszter és dr. Ruszin-Szendi Romu-
lusz altábornagy, a Magyar Honvéd-
ség parancsnoka elismeréseket adtak 
át. A rendezvény végén a Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes adott ünnepi 
műsort.

SZÖVEG: SZŰCS LÁSZLÓ 

FOTÓ: RÁCZ TÜNDE ÉS SZAKÁL SZEBÁLD 

(FORRÁS: HONVEDELEM.HU)
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Felemelő élmény egy katona életében, 
amikor esküt tesz a haza védelmére, 
vállalva az ezzel járó, egész életre 
szóló felelősséget. A haza szolgálata 
a nyugállományba vonulással egy új 
szakaszába lép: a több évtizedes aktív 
szolgálat alatt megszerzett katonai, 
szakmai tudás átadása, gyakorlati ta-
pasztalatok megosztása, a hazafias 
nevelés és a toborzás támogatása, a 
hagyományok ápolása és a szabad-
idős tevékenységek mellett előtérbe 
kerül az együvé tartozás tudata, a köl-
csönös törődés és odafigyelés, a szo-
lidaritás és a támogató gondoskodás. 

Mindezek szem előtt tartásával a 
honvédelmi tárca célja az egész élet-
utat lefedő humántámogatási rendszer 
kialakítása és fenntartása. A nyugál-
lományúakat érintő ágazati rövid- és 
középtávú cselekvési terveket és 
programokat – a kormány idősügyi 
politikájához igazodóan – továbbra is 
a Magyar Honvédség Idősügyi Stra-
tégiája (2018–2027) intézményesített 
alapjaira építjük. Ehhez igénybe vesz-
szük a Magyar Honvédség országos 
lefedettségű ellátórendszerét és az 
MH Szociálpolitikai Közalapítvány által 
nyújtott lehetőségeket is. 

A nyugállományúak élethelyzetének 
és szemléletének feltérképezése ér-
dekében folyamatban van a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem szakemberei 
közreműködésével végzett kutatás 
eredményeinek megvalósíthatósági 
vizsgálata. Zajlik a szociális támogatá-
si rendszer (azon belül a segélyezési 
rendszer) átalakításának átfogó szak-
területi elemzése is annak érdekében, 
hogy az a jelenleginél hatékonyabban 
tudja segíteni a rászorultakat. A vásár-
lói kedvezmények körének kiterjeszté-
se is folyamatos célkitűzés. Jelenleg 
56 kedvezményes partneri megálla-
podás van érvényben, amelyből 53 a 
nyugállományú katonákra és honvéd-
ségi nyugdíjasokra is kiterjed.

Bízom benne, hogy a tárca gondo-
zásában közreadott Obsitos című ki-
advány hasznos ismereteket, praktikus 
információkat nyújt a nyugállományúak 

részére a honvédség által biztosított 
szociális ellátási formákról, szolgálta-
tásokról, a nyugállományú közösségek 
munkájának feltételeiről. 

Helyettes államtitkárként messzeme-
nőkig vallom a párbeszéd értékteremtő 
szerepét. A nyugállományúakat tömö-
rítő szervezetekkel – elsődlegesen a 
Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum és 
a Honvédelmi Idősügyi Munkacsoport 
keretei között – folytatott egyeztetések 
korábban is eredményesen mozdítot-
ták elő az MH céljainak és a nyugállo-
mányúak érdekeinek összehangolását, 
ezzel is segítve a vezetői döntések 
előkészítését. A bajtársi találkozók ki-
tűnő fórumai a nyugállományú katonák 
minél szélesebb körével történő kötet-
lenebb kapcsolattartásnak. 

Közös célunk, hogy a jövőben szol-
gálatukat befejező és nyugállományba 
vonuló katonákat felkészítsük új élet-
helyzetükre és megmutassuk a bajtársi 
közösségek értékeit. Legalább ilyen 
fontos, hogy folytassuk a társadalom-
mal való minél szorosabb kapcsolat 
kiépítését. Ebben pedig meghatározó 
jelentőségű az a támogatás, amelyet 
nyugállományú bajtársaink nyújthat-
nak.

Bízom abban, hogy minden előttünk 
tornyosuló kihívás ellenére, a haza és 
a honvédelem iránt elkötelezve, egy-
mást támogatva tudjuk a jövő hadsere-
gét építeni.

ZSIGA TAMÁS, A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
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Tudósítás a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége
elnökségének augusztusi üléséről
A Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetsége (BEOSZ) elnöksége 
hosszabb szünet után, augusztus 
31-én tartotta soron következő el-
nökségi ülését. Az ülést megelő-
zően az elnökség tagjai egyperces 
néma felállással emlékeztek meg 
a 90 éves korában elhunyt Gajdán 
Miklós ezredesről, a Magyar Hon-
védség halottjáról, aki több éven 
keresztül volt a Magyar Ejtőernyő-
sök Bajtársi Szövetsége alelnöke, 
két éven át a Szövetség titkára.

A napirendi pontok közül első-
ként a Szövetség elnöke, Hazuga 
Károly ny. altábornagy tájékoztatta 
a jelenlévőket az elmúlt három 
hónap eseményeiről. Hangsú-
lyozta, hogy bár elnökségi ülés 
nem volt, de a Szövetség tagszer-
vezetei élték a mindennapjaikat, és az 
operatív elnökségnek is jutott bőven 
feladat. Fontos volt, hogy a Szövetség 
be tudjon mutatkozni a Honvédelmi Mi-
nisztérium (HM) új vezetésének annak 
érdekében, hogy láttassuk a céljainkat 
és a honvédelem ügyét támogató 
tevékenységünket. Ennek részeként egy 
bemutatkozó, átfogó ismertető anyag 
készült a vezetés számára, valamint min-
den olyan minisztériumi vagy honvédségi 
rendezvényen képviseltettük magunkat 
az elmúlt időszakban, amely fontos 
állomást jelentett ebben a munkában. 
Kiemelt feladatként jelent meg a Nemze-
dékek Éve programsorozat részeként a 

III. Kórusfesztivál és Katonadal Találko-
zó, amelynek Szolnok adott otthont. Zsiga 
Tamás, a HM humánpolitikai helyettes 
államtitkára, Győri Péter Pál ezredes, a 
HM Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya 
Menedzsment Főosztály főosztályvezetője 
és több mint 350 érdeklődő előtt 11 kórus 
mutatta be programját. A találkozó nagy 
sikerrel zárult, öregbítve azt a tevékenysé-
get, amellyel kórusaink a katonadal-kultú-
rát ápolják és népszerűsítik. 

A napirend részeként Kopasz Jenő ny. 
dandártábornok, gazdasági elnökhelyet-
tes a pénzügyi-gazdasági helyzetről adott 
tájékoztatót, kiemelve, hogy a Nemze-
dékek Éve helyi programjait támogató 

pályázatok elbírálása megtör-
tént, az érintettekkel a támo-
gatási szerződéseket megkö-
tötték, a pályázott összegeket 
átutalták. Felhívta a figyelmet 
az elszámolási határidő szi-
gorú betartására.

A következő napirendként 
a II. Kisbajtársak Találkozó-
ja előkészítéséről számolt 
be Vilner Péter ny. ezredes, 
alapfeladati elnökhelyettes, a 
rendezvény projektfelelőse. 
A program ismertetése után 
elmondta, hogy szeptember 
17-én, Pákozdon közel 700 fő 
részvétele várható, így a ren-
dezvény végrehajtása kiemelt 
figyelmet és pontos szerve-
zést igényel. 

Az elnökségi ülésen szó volt még a jubi-
leumi 30. Katonanemzedékek Találkozó-
járól, amelyet október 14–15-én, Balaton-
akarattyán tervez megtartani az elnökség.

Az ülés zárásaként az elnök üdvözölte 
és bemutatta a Dél-alföldi Régió koráb-
ban megválasztott új vezetőjét, Hideg Ist-
ván ny. őrnagyot, valamint köszöntötte a 
80. születésnapját nemrég ünneplő Cso-
mós Lajos ny. vezérőrnagyot, a Tanács-
adó Testület elnökhelyettesét és a 70. 
születésnapját betöltő Kőszegi Ferenc 
ny. alezredest, régióvezetőt. 

SZÖVEG: VILNER PÉTER NY. EZREDES, 

A BEOSZ ELNÖKHELYETTESE
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A Veterán Rendőrök Országos Szövetségének elnöksége 2022. június 30-án rendkívüli 
közgyűlésre hívta össze a Szövetség tagszervezeti elnökeit. Ennek szükségességét az 
indokolta, hogy az április 27-én elnöknek megválasztott dr. Béndek József ny. altábornagy 
lemondott elnöki funkciójáról, ezért új elnököt kellett választani. 

Első napirendként a felügyelő bizottság beszámolója hangzott el, majd a jelenlevők 
egyhangúlag dr. Havasi Zoltán ny. rendőr dandártábornokot választották meg a Szövetség 
elnökének. A Szövetség elnökhelyetteseként Novákné Koplányi Edit ny. rendőr alezredes 
kapott bizalmat az elkövetkező négy évre. 

Gratulálunk a megválasztott tisztségviselőknek, remélve, hogy a két Szövetség együtt-
működése töretlenül folytatódik.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: ESKÜDT LAJOS NY. EZREDES, 

A BEOSZ KOORDINÁCIÓS ELNÖKHELYETTESE
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Ülésezett a Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetségének Tanácsadó Testülete 
A Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetségé-
nek (BEOSZ) Tanácsadó 
Testülete (TT) soros ülé-
sét dr. Végh Ferenc ny. 
vezérezredes, a BEOSZ 
TT elnökének vezetésé-
vel a Hadik Szállóban tar-
tották 2022. június 22-én. 

A TT megtárgyalta 
Kékesi Anna százados, 
az Együttműködési és 
Kommunikációs Szakbi-
zottság vezetője előterjesztését, melynek 
témája A szövetségi rendezvények (KNT, 
sportnap, polgármesterek találkozója stb.) 
hatása a tagszervezetek tevékenységére, 
a szövetségi rendezvények bővítésének 
lehetőségei volt. A szakbizottság veze-
tőjének szolgálati elfoglaltsága miatt az 
előterjesztést Magócsi Zoltán ny. ezredes 
és Erdős László ny. ezredes terjesztették 
a testület elé. Magócsi Zoltán ny. ezre-
des szóbeli kiegészítést tett 
az előterjesztéshez, kiemelve, 
hogy a szakbizottság vezető-
je nagy munkát végzett, kellő 
részletességgel feltárta a 
témát, fontos megállapításo-
kat és megfontolásra megérett 
javaslatokat fogalmazott meg, 
melyek alkalmasak a BEOSZ 
elnöksége elé terjesztéshez. 
Erdős László ny. ezredes egy 
prezentáció keretében ismer-
tette a kiküldött kérdőívekre beérkezett 
válaszok összesítését és a bizottsági 
elemzések legfontosabb megállapításait. 
Ezt követően a TT megtárgyalta és hoz-
zászólásokkal, javaslatokkal egészítette ki 
az előterjesztést. Ennek keretében Varga 
László ny. dandártábornok elismeréssel 
szólt a munkáról, az előkészítés idősza-
kában végzett vitákról, de jelezte, hogy 
azt a munkát az elnökség is el tudta volna 
végezni, ha az emberi erőforrás rendelke-
zésére állt volna. A javaslatokban jól kive-
hető az a törekvés, hogy a lehető legkeve-
sebb többlet anyagi és emberi ráfordítást 
igényeljenek, hisz erre egyre kevesebb a 
lehetőség.

Lipkai Violetta alezredes javaslataiban 
igen fontosnak tartotta a HM és a katonai 
szervezetek által tartott rendezvényekhez 

történő csatlakozást mind a Szövetség, 
mind az egyesületek részéről, különös 
tekintettel a haditechnikai bemutatókra. 
Kiemelte, hogy az önkormányzatok nagy 
szerepet játszhatnak a szállításban, ha 
az egyesületek a fiatalok részére részvé-
teli felajánlást biztosítanak. 

Takács Imre ny. határőr alezredes 
kiemelt jelentőséget tulajdonított a 
Katonanemzedéki Találkozóknak és 

a rendvédelmi szervezetekkel való szo-
ros kapcsolattartásnak, az egymás ren-
dezvényein való részvételnek.

Szabó József ezredes elgondolkodta-
tónak tartotta, hogy a BEOSZ tagszer-
vezeteinek csak a 22%-a vállalkozott a 
kérdőívek kitöltésére. Elismeréssel szólt 
viszont a szakbizottság munkájáról, 
továbbá arról a tényről, hogy a BEOSZ 
rendezvényeivel való elégedettségi szint 
ilyen magas, és javasolta a felmérés 
teljes szövetségi szinten való feldolgo-
zását.

Huszár János ny. altábornagy meg-
jegyezte, hogy bár a felmérés a saját 
egyesületi válaszokat tartalmazza, így 
azt kellő kritikával kell kezelni, viszont a 
fegyvernemi kultúra fenntartása, tovább-
vitele szempontjából, valamint a hagyo-

mányt erősítő rendezvé-
nyek megtartásának igénye 
szempontjából fontos volt.

Csomós Lajos ny. ve-
zérőrnagy elmondta, hogy 
egy ilyen felmérés előkészí-
tése és feldolgozása nagy 
munka, ezért is jó, hogy az 
elnökség erre a TT-t kérte 
fel. Fontosnak tartotta a 
HM-rendezvényekre való 
„rácsatlakozást” és a kihe-
lyezett ülések rendszerét, 

megismerve ezáltal a helyet adó katonai 
szervezetet. Szintén megerősítette a 
BEOSZ-nak az emlékhelyek kialakításá-
ban és a fegyvernemi kultúra megerősí-
tésében vállalt szerepét.

Esküdt Lajos ny. ezredes, a BEOSZ 
elnökhelyettese megköszönte az elő-
terjesztést, mely nagyban segíti az el-
nökség munkáját. Reagálva az elhang-
zottakra, ismertette, milyen mértékben 

tudja biztosítani a BEOSZ az 
MH segítségével a szállításokat 
a különböző rendezvényekre. 
Fontos feladatnak tartja a meg-
győző és mozgósító munkát. 
A rendvédelmi egyesületekkel 
való együttműködés kapcsán 
sajnálattal közölte, hogy a 
rendőr társszervezet elnöki 
pozíciójáról dr. Béndek Jó-
zsef ny. altábornagy időközben 
lemondott, de a szervezettel a 

kapcsolat továbbra is fennáll. A felmérés 
bizonyítja, hogy az irány jó, de tovább 
kell erősíteni a kapcsolatokat az önkor-
mányzatokkal, valamint az egyesületek 
részvételét a katonai szervezetek nyílt 
napjain. A felmérést fel fogják használni, 
sőt bővíteni fogják. 

A napirend megtárgyalása dr Végh 
Ferenc ny. vezérezredes zárszavával 
ért véget.

A rendezvény utolsó napirendi pont-
jaként Simon Béla ny. ezredes, a TT 
titkára ismertette a következő ülés terve-
zett időpontját és napirendjét. Eszerint 
október 26-án ülésezik legközelebb a 
BEOSZ TT. Felhívta a figyelmet, hogy 
2024-ben 20 éves lesz a TT, ezért októ-
berben ez is téma lesz.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: ERDŐS LÁSZLÓ NY. EZREDES
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Immár harmadik alkalommal ren-
dezte meg a Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetsége (BEOSZ) a 
Kórusfesztivál és Katonadal Találko-
zót. Az MH 86. Szolnok Helikopter 
Bázison július 28-án lezajlott kul-
turális eseményen részt vett Zsiga 
Tamás, a Honvédelmi Minisztérium 
humánpolitikáért felelős helyettes 
államtitkára is.

A résztvevők regisztrációját köve-
tően, a házigazdák bemutatták az 
Airbus helikopter katonai változatát, 
a H145M típust. A finom ebéd után megkoszorúztuk Ittebei 
Kiss József hadnagy emlékművét, majd a színházteremben 
Hazuga Károly nyugállományú altábornagy, a BEOSZ elnö-
ke a megjelentek köszöntése után megnyitotta a találkozót. 
A fellépők:

– a Balassi Kórus (Budapest)
– a Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub Tánccsoportja (Keszt-

hely);
– a Honvéd Népdalkör (Nyíregyháza);
– a jobbágyi Daloskör (Jobbágyi);
– a Labdarózsák Dalkör (Vác);

– a marcali Bajtársi Egyesület Dalárdája (Marcali)
– a Napsugár Kórus (Szombathely);
– a Nőszirom Vegyeskar (Székesfehérvár);
– a Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjas Egyesület 

Férfi Kar (Nyírbátor);
– az Obsitos Dalárda (Vác);
– az Obsitos Dalkar (Kaposvár);
– Szabó Sándor (Kecskemét).
A hivatalos program közös énekléssel zárult.

FOTÓ: ANGYALOSI ANDREA FŐTÖRZSŐRMESTER

FORRÁS: HONVEDELEM.HU

Július első napjaiban gyerekzsivajtól volt hangos a szentesi 
Damjanich-laktanya. A „Rákóczi apródjai” elnevezésű tábor 
első turnusa az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél 
fejeződött be, ahol a katonák és a honvédelmi alkalmazottak 
gyermekei tölthettek el egy hetet. 

A szervezők sok színes programmal készültek, amelyek 
mindegyike mosolyt csalt a gyermekek arcára: „túrázhattak” 
a PTSZ-M közepes lánctalpas úszógépkocsin, kézműves-
foglalkozásokon mutathatták meg kreativitásukat, továbbá 
ügyességi játékok sokaságán keresztül mérhették össze 
erejüket. A táborozók ellátogattak az MH Légijármű Javító-
üzembe is, ahol egy kicsit pilótáknak érezhették magukat, a 
szentesi városi könyvtár gyermekkönyvtárában pedig megis-
merkedhettek a könyvtárosok sokrétű feladatrendszerével. A 
mozgalmas hetet egy mesefilm megtekintésével zárták.

SZÖVEG: MH 37. II. RÁKÓCZI FERENC MŰSZAKI EZRED 

FOTÓ: JANÓ MIKLÓS ŐRMESTER 

(FORRÁS: HONVEDELEM.HU)

Katonás dallamok Szolnokon

„Rákóczi apródjai” tábor a szentesi laktanyában
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A Bem és a Balassi bajtársi egyesületek 
immáron hagyományosnak számító, kö-
zösen szervezett juniálisát 2022-ben egy 
újabb egyesület tagjainak részvétele tette 
emlékezetesebbé. Az említettek közül 
ugyanis mindkettőnek számos olyan 
tagja van, akik részt vesznek a Tiszta 
Égbolt Bajtársi Egyesület munkájában is, 
így aztán egyre többen vetették fel, hogy 
célszerű lenne, ha a három szervezet ve-
zetőségei együttműködési megállapodást 
kötnének. Az érintettek közötti előzetes 
megállapodás megtörtént, a hivatalos do-
kumentum aláírását pedig a június 24-ei 
Bem – Balassi juniálisra időzítették.

Az időjárás szintén támogatta ezt az 
ünnepi rendezvényt. Derült égbolt, kelle-
mes nyári meleg, a vacsorához most is 
gondosan megterített asztalok várták a 
minden évben kiemelt esemény résztve-
vőit, akik létszáma ezúttal sem maradt el 
a százhúsz főtől (122-en vettek részt).

A program kiemelkedő részeként Koós 
Gábor ny. alezredes, a Bem József BE 
elnöke, Magócsi Zoltán ny. ezredes, a 

Balassi Bálint BE elnökhelyettese és 
Tóth Sándor ezredes, a Tiszta Égbolt 
Bajtársi Egyesület elnöke írták alá a 
három szervezet együttműködési megál-
lapodását, melynek célja az egyesületek 
közötti kapcsolatok erősítése, a prog-
ramok összehangolása, egymás tagjai 
számára történő kiajánlása. 

A mindig nagy tetszéssel kísért kul-
turális műsorban ezúttal is kiemelt sze-
repet vállaltak a Balassi Kórus tagjai: 
Németh Ferenc, Varga László, Kálmán 
István, Kiss Zsuzsanna, Kremsner Jó-
zsef, Naszvagyi Vilmos, valamint Ráthy 
József, aki zongorán és Vencli Gyula, aki 

gitáron játszva biztosította a színvonalas 
kísérőzenét, majd a tánc megkezdésével 
a „talpalávalót”. Természetesen a Bem 
BE öntevékeny művészeti csoportjának 
tagjai, Szentandrássy András, Bíró Jó-
zsefné Judit, Cserepes Mária, Fecske 
Ildikó is részt vettek a közönség szóra-
koztatásában.

A jó hangulatú összejövetel kiváló 
lehetőséget biztosított a régi ismerősök 
találkozására, új ismeretségek, barátsá-
gok létrejöttére és a nagyon jó hangulatú 
kikapcsolódásra, szórakozásra. Az ilyen, 
évente egyszeri programnak számító, 
remek hangulatú rendezvény után álta-
lában így szoktak búcsúzni a résztvevők: 
„Jövőre veletek, ugyanitt!” Ám a búcsú-
záskor legtöbben már arról beszéltek, 
hogy mikor, melyik egyesületnél lesz a 
legközelebbi rendezvény, amin újra lát-
hatják egymást. 

SZÖVEG: BÜKI PÉTER NY. ALEZREDES, 

MINDHÁROM EGYESÜLET TAGJA

FOTÓ: VÁMOSI JÁNOS NY. ALEZREDES 

A juniálison írták alá az együttműködési dokumentumot

Örömteli eseményt ünnepeltek a szentendrei Kossuth Lajos 
Nyugdíjas Klub tagjai: két társunkat, Urbán Tiborné Jucikát és 
Demény Mihályné Gyöngyikét köszöntöttük 90. születésnap-
juk alkalmából. Velük együtt már hat 90 éves tagunk van.

Jucika 30 év munkaviszony után ment nyugdíjba a Kossuth 
Lajos Katonai Főiskoláról, majd csatlakozott a Kossuth Lajos 
Nyugdíjas Klub tagjai közé 1985-ben. Rendszeresen részt 
vett és vesz a házi vetélkedőkön, versenyeken, ahol kima-
gasló eredményeket ért el. 1990-től 2005-ig a klub pénzügyi 
teendőit is ellátta.

Gyöngyike katonaözvegy. Ő civil pályán dolgozott, 1988-tól 
nyugdíjas. Budapestről Szentendére költözött és egy tagunk 
javaslatára került tagjaink sorába. Tíz éve visszaköltözött 

Budapest III. kerületébe és jelenleg is ott él. 2014-től 2020-
ig a Klub Ellenőrző Bizottságának tagja volt. Az Ezüstfény 
Együttes alapító tagja, számtalan közös fellépésen vett részt 
a kórussal.

Mindkét ünnepelt aktívan részt vett a klubélet alakításá-
ban, a rendezvényeinken mindig számíthatunk szorgos és 
értékes munkájukra. A katonai hagyományok őrzésének a 
mai napig lelkes támogatói.

Bensőséges rendezvényen köszöntöttük mindkettejüket a 
nyugdíjasklub vezetősége és tagsága nevében, majd ven-
dégeink köszöntői következtek. Jucikát Fülöp Zsolt, Szent-
endre város polgármestere, Gyöngyikét dr. Kiss László, Bu-
dapest III. kerület polgármestere köszöntötte. Őket követték 
Kiss Zoltán alezredes, a Szentendrei Helyőrségtámogató 
Parancsnokság parancsnoka, Nagy Géza őrnagy, az MH 
Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
1. Hadkiegészítő és Toborzó Központ főtisztje és Esküdt 
Lajos ny. ezredes, a Bajtársi Egyesületek Szövetségének 
elnökhelyettese. Végezetül Fekete Tiborné Klárika mondta el 
tiszteletükre Moretti Gemma Tükör című versét. Következett 
a koccintás, a torták elfogyasztása, majd az ilyen alkalmak-
kor szokásos hangulatos baráti beszélgetések sora zárta a 
megemlékezést.

Az eseményen a Szentendre TV is jelen volt.
Köszönjük a résztvevőknek, hogy egy emlékezetes, szép 

napot szerezhettünk tagjainknak!
SZÖVEG: HORVÁTH ERNŐNÉ

FOTÓ: BARA ERZSÉBET

Ünnepeltünk!
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2022. július 9-én a Kőbányai Bringás Egyesület tagjai ke-
rékpártúrát szerveztek a Honvéd Sporthorgász Egyesület 
(HSE) kezelésében lévő Hunyadi-szigetre, hogy megtekint-
sék a sziget gyöngyszemét, az ártéri vadonban található 
tanösvényt. A szigeten a népes csapatot Kulcsár János, 
a HSE elnöke vezette végig, aki mesélt a látogatóknak a 
szigetről, annak élővilágáról és jó néhány érdekességről is.
Az egyórás séta után a bringások elfogyasztották a vendég-

látó által készített isteni finom ebédet. Közben a vállalkozó 
szelleműek tesztelhették a tanösvényről hallott és megjegy-
zett ismereteiket. A résztvevők jól vizsgáztak, hiszen szinte 
egytől egyig hibátlan válaszokat adtak a feltett kérdésekre. 
Végül a tökéletes választ adók közül sorsolással került ki 
az a három nyertes, akik egy-egy kerékpáros nyeregtáskát 
vihettek haza jutalmul.

Ebéd után egy közeli kerékpáros-pihenőnél frissítővel 
és kávéval feltöltekezve a csapat továbbgurult a budafo-
ki Barlanglakás Emlékmúzeumhoz. A ma már emlékhely-
ként működő intézményben az egykor Budafokon dolgozó 
mészkőbányászok gazdasági okok miatt vájatokba mélyített 
„házainak” mementójaként áll egy korabeli berendezési tár-
gyakból kialakított múzeum. (Megjegyzendő, hogy ezekben a 
„házakban” az 1960-as évek közepéig emberek éltek.)

A bringások élményekkel és új ismeretekkel felvértezve 
tekerhettek vissza Kőbányára. A kirándulás résztvevői egy-
behangzóan állapították meg, hogy érdemes volt a szombati 
napot túrázással tölteni, hiszen két olyan helyre juthattak el 
az egyesület szervezésében, ahová csak előzetes bejelent-
kezést követően, és főleg csoportoknak van lehetőség.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: MAGYAR ERZSÉBET

Bringások a vadonban

Kerekes Péter nyugállományú rendőr alezredes, önkén-
tes műveleti tartalékos hadihajós főhadnagy vagyok. 2021. 
december 4-én választottak meg a Balatoni Vízi Polgárőr 
Egyesület elnökének az előző elnök, Bozsóky Ferenc ny. 
honvéd főtörzszászlós  hirtelen halála után. Vonyarcvashe-
gyen lakom, a víz és a hajózás gyermekkorom óta az életem 
része.

A 2008-ban alakult Balatoni Vízi Polgárőr Szövetség 2012-
ben, a törvényi változások miatt egyesületté alakult át. A kor-
mányhivatal engedélyezési határozata alapján feladatunk a 
tógazdálkodás elősegítése, a vízi mentés, a vagyonvédelmi 
feladatok ellátása és a bűnmegelőzés. Működési területünk 
a Balaton és a Kis-Balaton teljes vízfelületére, illetve a Bala-
ton mindhárom megyéjének kikötőire terjed ki. Egyesületünk 
tagjai heti egy-egy alkalommal látnak el közös szolgálatot a 
vízi rendőrökkel és a halőrökkel. Ezenkívül, felkérésre kü-
lönböző vízi rendezvények biztosításában is részt veszünk. 
Tevékenységünkről rendszeresen hírt adnak a Keszthely 
Televízió, a Somogy Megyei Napilap, valamint más írott, 
illetve elektronikus sajtóorgánumok közleményei. 

Idén júniusban egyik hajónkkal, melyet szárazföldi úton 
szállítottunk Keszthelyről Szegedre, egy hétig részt vettünk 
Szeged alatt, a Tiszán a határvédelemben is, együttműköd-
ve a honvédségi hajóval. Büszkén jelenthetem, hogy ebben 
az időszakban a Tiszán nemhogy tiltott határátlépés, de 
tiltott határátlépés kísérlete sem történt.

Az Egyesület tagjainak száma 52 (jelenleg 11 fő felvétele 
van folyamatban). A Balaton korlátozott vízfelületnek minő-
sül, ami azt jelenti, hogy csak a BAHART, a vízi rendőrség, 
a vízi mentők és mi rendelkezünk olyan engedéllyel, hogy 
robbanómotoros hajókat üzemeltethetünk ezen a területen. 

Technikai eszköz-
állományunkba két 
darab Quicksilver 
500 Timonier típu-
sú, volt rendőrségi 
elfogóhajó, valamint 
három villanymoto-
ros kishajó tartozik. 
Folyamatban van 
egy újabb, merev 
gumitestű villany-
motoros hajó be-
szerzése is. A hajók 
vezetése hivatásos 
kisgéphajó-vezetői 
engedélyhez kötött.

Kapcsolatrendsze-
rünk igen kiterjedt. 
Az Egyesület a So-
mogy Megyei Pol-
gárőr Szövetséghez 

tartozik. Együttműködési megállapodásunk van a Somogy 
Megyei Rendőr-főkapitánysággal, a Zala Megyei Rendőr-
főkapitánysággal, a Keszthelyi Rendőrkapitánysággal, a Ba-
latoni Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal, a Balatoni Hal-
gazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel, a Nyugat-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatósággal, a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetséggel, 
valamint a Zala Megyei Polgárőr Szövetséggel. 

SZÖVEG ÉS FOTÓ: KEREKES PÉTER NY. R. ALEZREDES

Bemutatjuk a BEOSZ új tagszervezetét, a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesületet

v



9

A lovagkirály cselekedeteiről emlékeztek 
meg az egybegyűltek a székesfehérvári 
Prohászka-ligetben június 27-én, Szent 
László napja alkalmából az egykori 
uralkodó szobránál. A rendezvényen a 
helyőrségben állomásozó katonai szerve-
zetek mellett a társ fegyveres testületek 
és a rendvédelmi szervek, a honvédelem 
ügyét támogató civil szervezetek és okta-
tási intézmények vezetői is képviseltették 

magukat. Az MH 43. Nagysándor József 
Híradó és Vezetéstámogató Ezred szer-
vezésében, a székesfehérvári helyőrségi 
zenekar zenei közreműködésével lezaj-
lott eseményen Spányi Antal megyés-
püspök arról beszélt, hogy a magyar 
nemzet történelme a katonák történelme 
is, akiknek az elmúlt ezer évben számta-
lanszor kellett fegyvert ragadniuk azért, 
hogy harcoljanak, küzdjenek a nemze-
tért, az országért. „Szent László hőseink 
sorában különleges helyet foglal el, aki 
előtt ellenségeinek is fejet kellett hajtania. 
Ember, vitéz és hős volt egyben: tudta 
kötelességét, vállalta az áldozatot, harc-
ba szállt a gyengékért és ismerte a meg-
bocsátást” – emelte ki a megyéspüspök. 
„A katonaember olyan kell, hogy legyen, 
mint egykoron Szent László volt! Minden 
elé kell helyeznie a nemzet és a haza 
szeretetét, annak a népnek a szolgálatát, 
amelynek gyermekei lehetünk. Vannak 
olyanok, akik sodródnak kétes erőkkel és 

a pillanatnyi érdeket előbbre helyezik az 
ország, a nemzet igazi érdekénél, szük-
ségénél. Őket elfelejtik. Ám nem felejtik a 
nagyokat, a hősöket, az igazakat” – zárta 
gondolatait az egyházi vezető.

Garas László vezérőrnagy, a Magyar 
Honvédség Parancsnoksága törzsfőnö-
kének műveleti helyettese a lovagkirály 
erényeiről ejtett szólt, akinek az euró-
pai és a keresztény magyar kultúrában 
betöltött szerepe az évszázadok során 
megkérdőjelezhetetlenné vált. A tábornok 
kiemelte, hogy Szent László fokozato-
san lett népszerű a harcokban való jár-
tassága, bátorsága révén. Személyére, 
tevékenységére a szomszédos nemzetek 
is tisztelettel tekintettek és tekintenek a 
mai napig. Bátorsága, lovagiassága, a 
nők és gyengék felkarolása, a hazáért 
való áldozatvállalása okán választotta 
népünk a magyar lövészkatonák vé-
dőszentjének – mondta. Ahogy arra a 
tábornok kitért, több harcban, sok ezer 
katona vonult csatatérre „Szent László, 
segíts!” csatakiáltással, a király nevének 
oltalma alatt. „De vajon mit üzen Szent 
László a ma emberének, a jelen katoná-
inak? Úgy hiszem, elsősorban azt, hogy 
a nehéz időkben is rendületlenül erősít-
sék egymást és ne engedjék el a másik 
kezét” – hangsúlyozta a vezérőrnagy, 
aki beszédében arra is rávilágított, hogy 
a Szent László-i virtus és a katonák je-
lenléte lassan ezer éve meghatározza 

Székesfehérvár arculatát. „Az ő virtusát 
zsinórmértékként használva kell építeni 
városunkat, keresztény jövőnket, hogy 
mindezzel a békét biztosítsuk számunk-
ra.”

Szent László szobránál koszorút he-
lyezett el Spányi Antal megyéspüspök 
és Garas László vezérőrnagy, továbbá 
dr. Simon László, a megyei kormányhi-
vatal kormánymegbízottja, Róth Péter, 

Székesfehérvár alpolgármestere és 
Dancs Norbert, a Székesfehérvári Járá-
si Hivatal vezetője. A szobor talapzatán 
elhelyezte az emlékezés virágait Vokla 
János ezredes, Székesfehérvár helyőrség 
és az MH 43. Nagysándor József Híradó 
és Vezetéstámogató Ezred parancsnoka, 
Miklovich János ezredes, az MH 93. Petőfi 
Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj parancs-
noka, valamint Horváth Dávid főhadnagy, 
a Nemzeti Telepíthető Híradó és Informa-
tikai Század szakaszparancsnoka.

A Székesfehérvár helyőrségben tele-
pült katonai szervezetek vezetői közül 
a rendezvényt megtisztelte jelenlétével 
Denis Tretinjak vezérőrnagy, a Szé-
kesfehérváron települő Közép-európai 
Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság 
parancsnoka, valmint Topor István ezre-
des, a Székesfehérváron települő NATO 
Erőket Integráló Elem parancsnoka is.

SZÖVEG: GYIMÓTHY LEVENTE 

FOTÓ: DÖMSÖDI RICHÁRD  

A magyarok lovagkirályának tetteire emlékeztek 
Székesfehérvár katonái

Székesfehérvár arculatát. „Az ő virtusát 
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Régiónap Hollókőn

Immár hagyományosan évente rendez-
zük meg a Bajtársi Egyesületek Orszá-
gos Szövetsége (BEOSZ) Észak-ma-
gyarországi Régiójának régiónapjait. A 
rendezvényt korábban azonos helyszínen 
tartottuk, de az elmúlt években már a 
régió tagegyesületei rotációs rendszer-
ben, változó helyszínen várják az egye-
sületek képviselőit. Így volt ez ebben az 
évben is, amikor a szervezést a salgó-
tarjáni Rendvédelmi Nyugdíjasok Bajtársi 
Egyesülete (RENYUBE) vállalta magára, 
és augusztus 25-én Hollókőn rendezte 
meg a soros régiónapi összejövetelt. 
Külön érdekesség volt, hogy az egyesület 
kettős tagsága miatt a Veterán Rendőrök 
Országos Szövetsége ((VROSZ) is részt 
vett a szervezésben. A régió tagegyesü-
leteit mintegy száz fő képviselte.

Meghívásunkat elfogadva a rendezvé-
nyen részt vett dr. Maróth Gáspár, a Hon-
védelmi Minisztérium védelempolitikáért 
és védelmi fejlesztésekért felelős állam-
titkára, Hazuga Károly ny. altábornagy, 
a BEOSZ elnöke, dr. Havasi Zoltán ny. 
rendőr dandártábornok, a VROSZ elnö-
ke, Szabó Csaba, Hollókő polgármestere, 
valamint a régió katonai és rendőri szer-
vezeteinek képviselői is.

A megnyitót követően a rendező egye-
sület zászlójának bevonulása következett, 
melyre szalagot kötött dr. Havasi Zoltán 
ny. r. dandártábornok, a VROSZ elnöke.

A régiónapokon hagyomány, hogy az 
első részben aktuális kérdésekről szóló 
tájékoztatók hangzanak el. Az első elő-
adást dr. Maróth Gáspár, a Honvédelmi 
Minisztérium államtitkára tartotta, aki a 
honvédség fejlesztésének nemzetközi 
összefüggéseit, a haderő társadalmi kap-

csolatait, a hazafias nevelés szükséges-
ségét és feladatait ismertette és elemezte. 
A résztvevők betekintést nyerhettek az 
egyes háttérfolyamatokba, és új összefüg-
géseket is megismerhettek. Az államtitkár 
előadásában hangsúlyozta, hogy a haderő 
előtt álló feladatok megoldásában a Baj-
társi Egyesületek Országos Szövetségét 
stratégiai partnernek tekinti. 

A rendező egyesület belügyi kötődé-
sének megfelelően a tájékoztatók máso-
dik felében rendőrséggel, rendvédelem-
mel kapcsolatos előadások hangzottak 
el. Ludvai Kiss Mónika rendőr alezredes 
a bűnügyi eljárások innovációiról, a te-
lekommunikációs eszközök útján vég-
rehajtott eljárási cselekményekről adott 
tájékoztatót, majd dr. Ludvai Dezső 
József alezredes (VROSZ) az online 
tudatosság kérdéseivel foglalkozott. 
A harmadik előadásban Pintérné Végh 
Katalin rendvédelmi igazgatási alkalma-
zott, személyügyi csoportvezető a rend-
őrség szociális és kegyeleti eljárásainak 
szabályait, az ezzel kapcsolatos lehető-
ségeket ismertette.

Szintén hagyomány, hogy a Régiónap 
résztvevői megismerkednek a rendez-
vénynek helyszínt biztosító település 
történetével, nevezetességeivel. A vi-
lágörökség részének számító Hollókő 
múltját, a hollókői népviseletet Ursitz 
Gergőné természetvédelmi mérnök mu-
tatta be. 

Az előadásokat követően Hazuga Ká-
roly ny. altábornagy, a BEOSZ elnöke a 
rendezésben kifejtett áldozatos munkája 
elismeréseként BEOSZ-pajzsot adott 
át Kelemen Antal ny. rendőr ezredes, a 
rendező RENYUBE elnöke részére.

Az előadással a helytörténeti rész 
még nem ért véget. A közösen elfo-
gyasztott ebédet követően a résztvevők 
megtekintették a festői ófalut.

SZÖVEG: KŐSZEGI FERENC NY. ALEZREDES, 

RÉGIÓVEZETŐ

FOTÓK: ÉRSEK RENÁTA ÉS RENYUBE
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A Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetsége (BEOSZ) a 2022-
es programjában meghirdette 
a Nemzedékek Évét. Ennek 
részeként a keszthelyi Bethlen 
Gábor Nyugdíjas Klub június 
23-án, az idei évben már má-
sodszor rendezte meg a játékos 
haditornát a gyenesdiási lőtéren, 
amire a keszthelyi nagycsaládo-
sok egyesületét is meghívták. 

A jó szervezésnek köszön-
hetően a rendezvényen részt vevő 
egyesületek száma csaknem felölelte a 
Nyugat-dunántúli Régió szervezeteinek 
egyharmadát. A verseny megkezdése 
előtti sorakozón részt vettek a Zalaeger-
szegi Honvéd Klub, a Fegyveres Erők 
és Testületek Nyugállományúak Klubja 
(Győr), a Nagykanizsai Honvéd Egyesü-
let, a Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub és a 
Keszthelyi Nagycsaládosok Egyesülete. 
Volt olyan egyesület, amelyik két csapa-
tot is indított, ezért hét csapat vetélkedett 
a győzelemért. 

A versenyszámok igen változatosak 
voltak. Azok sorában (a teljesség igénye 
nélkül) szerepelt a darts, a szellemi totó, 

kézigránát célba dobása, az íjászat, 
a csúzli-lövés, labdadobás kosárba, a 
dárdahajítás, a légpuskalövészet állatok 
makettjeire és a kispuskalövészet 50 mé-
terre lévő bukócélra. 

Az egymással és a nagyobb közös-
séggel való együttlét örömét lehetett 
felfedezni minden résztvevőnél. A fiatal 
versenyzőknek is nagyon tetszettek a 
versenyszámok. A csapatok buzdítása 
is kitartott a verseny végéig. Az eredmé-
nyek ismertetéskor a csapatok és szur-
kolótáboraik sportszerűen megtapsolták 
egymás teljesítményét és elért helyezé-
sét. (Igaz, némelyek az első és második 
hely kihirdetésekor egy bizonyos „téli-
kabátot” emlegettek, mert mindkét csa-
patot a rendező egyesület állította ki...) 
Az egyéni női és férfi első helyezettek a 
győri klub tagjai voltak. 

A fiatal résztvevőket is meglepték a 
szervezők valamilyen emléktárggyal. 
A beugró levezetőnek a régióvezető adta 
át a BEOSZ 30 éves jubileumi évköny-
vét, egyúttal megköszönte mindenkinek 
az aktív részvételt. Végezetül az időköz-
ben megérkezett harmonikás késztette 
közös nótára a résztvevőket. 

A Nemzedékek Éve című orszá-
gos programsorozat keretében a 
keszthelyi bajtársak által szervezett 
vetélkedő sokak számára emléke-
zetes élmény marad. Tehát: jövőre 
ugyanitt, de még többen!

SZÖVEG ÉS FOTÓ: LÁSZLÓ ATTILA 

NY. ALEZREDES

Nemzedékek Éve Keszthelyen

A máskor „csatazajtól” hangos bakonyi tájat június végén 
vidám gyerekzsivaj és zene töltötte meg: családi napot és 
nyugdíjas-találkozót rendezett az MH Bakony Harckiképző 
Központ a bakonykúti kiképzőbázison. 

Az eseményt Oszlánszki Béla ezredes, az MH Bakony 
Harckiképző Központ parancs-
noka nyitotta meg. Az üdvözlő 
szavak elhangzását követően 
számos érdekes és látványos 
program kezdődött. A gyere-
kek számára igazán változatos 
programkínálat (kutyabemu-
tató, állatsimogató, lovaglási 

lehetőség pónikon, koncert, bohócműsor, ügyességi népi 
játékok és természetesen haditechnikai bemutató) tette iz-
galmassá a napot. A felnőttek számára is adódott bőven 
élmény és látnivaló: a konyhaművészet terén elkötelezettek 
főzőversenyen vehettek részt, de a program része volt egy 
stand-up comedy előadás, valamint egy rockkoncert is. Ter-
mészetesen a haditechnikai bemutató a felnőttek körében is 

nagyon népszerű volt, amin a házigazda alaku-
lat mellett egy amerikai páncélos felderítőezred 
egyik alegységének fegyvereivel és harcjármű-
veivel is megismerkedhettek az érdeklődők.

SZÖVEG: MH BAKONY HARCKIKÉPZŐ KÖZPONT 

FOTÓ: SZABÓ ZSÓFIA ÉS PINTÉR LÁSZLÓ 

(FORRÁS: HONVEDELEM.HU)

Családi nap a Bakonyban
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Gáspár Andrásról évek óta közösen 
emlékeznek meg a tábornokhoz köt-
hető települések, a nevét viselő in-
tézmények és szervezetek, köztük a 
hatvani Gáspár András Bajtársi Egye-
sület. Az egyesület 2015-ös bihari 
látogatása mára három települést és 
több intézményt, szervezetet is érintő 
együttműködéssé fejlődött.

Mivel idén a hatvani csatához kap-
csolódó áprilisi nagyszabású városi 
ünnepség – a mostoha időjárási kö-
rülmények miatt – csak szerény ke-
retek között valósult meg, az év első 
jelentősebb rendezvényére a partiumi Bi-
harban került sor 2022. augusztus 6-án.

A tábornok halálának évfordulóján, a 
síremlékénél megtartott megemlékezé-
sen megjelentek: Szilágyi Zoltán, Bihar 
község polgármestere, Coborzán Adrián 
alpolgármester, Lestyán Balázs, Hatvan 
város alpolgármestere, Jóljárt Zoltán, a 
Kecskeméti Szakképzési Centrum Gás-
pár András Technikumának igazgatója, 
valamint a történelmi egyházak, továbbá 
a tábornok nevét viselő intézmények, 
szervezetek vezetői és képviselői.

Szilágyi Zoltán polgármester ünnepi 
beszédében méltatta a tábornok példa-
mutató életútját, majd kisdiákok mond-
tak verseket. Az ünnepség keretében 
a résztvevők – a hatvani zászlóőrök 
tiszteletadása mellett – helyezték el a 
megemlékezés koszorúit az emlékmű 
talapzatán. A továbbiakban a megjelen-
tek, felsorakozva a zászlóőrök és a helyi 
egyesület tulajdonában levő, autentikus 
nemzetőr zászló mögé, átvonultak a re-
formátus templomhoz. A templomkert-

ben, a nemrég felavatott millenniumi 
emlékműnél Szatmári Gergely Elemér 
lelkész mondott beszédet, majd ismét ko-
szorúzások következtek.

A program a művelődési házban folyta-
tódott, ahol a közösen elfogyasztott ebéd 
előtt a helyiek igazi nemzedéki műsorral 
kedveskedtek a megjelenteknek, ami-
ben a legkisebbektől a serdülőkön át a 
felnőttkorúakig minden generáció képvi-
seltette magát. Tekintve, hogy az egye-

sület tagjai között is a huszonévestől 
a nyolcvanévesig minden korosztály 
korosztály megjelent, igazi nemzedé-
ki találkozó alakult ki.

Ebéd után a résztvevők kivonultak 
a községben található Ménmarót 
földvárba, ahol Szilágyi Zoltán pol-
gármester ismertette a terület távlati 
fejlesztési terveit, majd Csorba Mihály 
történész, iskolaigazgató beszélt a 
vár történetéről.

A hivatalos program végén az 
egyesület tagjai átutaztak szállás-
helyükre, Nagyváradra, a Posticum 

Vendégházba. 
Másnap az egykori bihari lelkész, 

Szabó Ervin plébános és a nagyváradi 
Barátok Temploma közösségének ven-
dége volt az egyesület. A Szent László 
tér és környékének bemutatása után 
részt vettek az atya által celebrált misén, 
amit a templom és az ahhoz tartozó 
műemlék kripta bemutatása követett. 
Az egyházközség tagjai által elkészített 
finom ebéd elfogyasztása után az egye-
sület tagjai megtekintették a székesegy-
házat, ahol szakszerű idegenvezetés 
után még egy rögtönzött orgonakoncertet 
is meghallgattak.

A két nap során mindenhol megmu-
tatkozott a helyiek vendégszeretete, a 
nemzeti összetartás iránti, igen mélyen 
gyökerező fogékonysága. Talán ezzel 
a rendezvénnyel is sikerült hozzátenni 
valamit közös történelmi emlékeink meg-
őrzéséhez, és segíteni a határon túliak 
identitásának megőrzését. 

SZÖVEG: KŐSZEGI FERENC NY. ALEZREDES

FOTÓK: SZABÓ ALEXANDRA

Hármas megemlékezés a közös névadóról 

PARANCSNOKVÁLTÁS A HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM ÉLÉN

2022. július 1-jén, pénteken állománygyűlésen jelentették be a parancsnoki be-
osztás átadás-átvételét a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. A parancsnoki 
teendőket 2022. július 1-jétől dr. Töll László ezredes vette át dr. Kovács Vilmos 
ezredestől, aki 11 évig töltötte be ezt a beosztást.
Az állománygyűlésen jelen volt Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parla-
menti államtitkára, miniszterhelyettes és dr. Vidoven Árpád, a Honvédelmi Miniszté-
rium közigazgatási államtitkára.

SZÖVEG: HM HIM 

FOTÓ: SZIKITS PÉTER 

FORRÁS: A HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM FACEBOOK-OLDALA



13

Harckocsizók napja a Nemzedékek Éve jegyében

A Salgótarjáni Hagyományőrzők  és Ér-
dekvédők Baráti Köre és az abba egy 
éve tagozatként beolvadó 31. Rétsá-
gi Harckocsizó Ezred Baráti Köre  úgy
döntött, hogy csatlakozik a Bajtársi Egye-
sületek Országos Szövetsége (BEOSZ)   
Nemzedékek Éve elnevezésű programjá-
hoz és pályázat útján szerez támogatást 
a harckocsizók napja Rétságra tervezett 
megrendezéséhez. 

A térségben a honvéd hagyományőr-
zéssel foglalkozók napjainkra elfogytak 
vagy annyira „elcivilesedtek”, hogy már 
nincs is kötődésük a honvédséghez. 
Hosszadalmas előkészítő munka után 
mi, akik több évtizede szolgáltunk Rét-
ságon, kötelességünknek éreztük hagyo-
mányaink ápolásának folytatását még 
akkor is, ha már nem Rétságon élünk. 
Megtaláltuk a szövetségeseket: egy-két 
volt katonatársat, akikben még élt valami 
tenni akarás, egy-két katonacsaládot, a 
fiatalokat, az önkormányzatot. A lényeg, 
hogy két éve valami elkezdődött. 

Baráti körünk feladatából adódó-
an is kötelességünk a katonacsaládok
segítése, érdekvédelme, összefogása 
és természetesen a katonai hagyomá-
nyok  ápolása. A BEOSZ elfogadta és 
támogatta pályázatunkat (igaz, feleannyi 
pénzeszközzel, mint amit számvetésünk-
ben terveztünk). Módosítani kellett terve-
inket, de bíztunk az összefogás erejében 
a megvalósításhoz.

A program, amelynek megvalósu-
láshoz minden segítőnek ki kellett 
használnia kapcsolatait, végül is 2022. 
július 22-én, egy pénteki napon valósult 
meg. Olyan helyen kellett megszervez-
nünk a harckocsizók napját, ahol több
mint 200 kilométeres körzetben nincs 
élő katonai alakulat. De megcsináltuk, a 

fegyverzettechnikai bemutatóval együtt! 
Az egésznapos rendezvényen a helyi 
honvédelmi táborban lakó fiatalokkal, a 
mai harckocsizó katonákkal, a valaha 
Rétságon szolgálókkal és családtagjaik-
kal együtt több mint százan vettünk részt. 

A program 10 órakor a kultúrotthonban 
kezdődött. Patinszki Lajos ny. százados, 
a rendezvény főszervezője megnyitóját 
és a polgármesteri köszöntőt követően 
terepre vonulás következett: ellátogat-
tunk a honvédelmi táborba, ahol Fodor 
László ny. alezredes, táborparancsnok 
üdvözölte a program résztvevőit és
ismertette a tábor történetét. Vilner 
Péter ny. ezredes, a BEOSZ egyik 
elnökhelyettese beszélt az országos 
Szövetség tevékenységéről, kiemelve 
a Nemzedékek Éve eseménysorozatát.
Ezután a tábor területének bejárása
következett a parancsnok kalauzolásá-
val, majd a Hunyadi-ligetbe sétáltunk, 
ahol a fiatalokkal együtt hallgattuk meg 
a tatai harckocsizók és a tápiószecsői 
katonák előadását a harckocsizóknál 
napjainkban alkalmazott fegyverekről és 

a GIDRÁN terepjáróról, melyet gyakorlat-
ban is „kezelésbe vehettek” a résztvevők. 

A mozgalmas órák után, pihentetésül 
Kiss Tibor ny. ezredes, volt parancsnok 
felidézte a helyőrség és az alakulat tör-
ténetét, mindennapjait. Beszélt a harcko-
csizók nehéz, megpróbáltatásokkal járó 
kiképzéséről, a valaha volt ezred katoná-
inak példás helytállásairól. Az előadás a 
harckocsizók indulójának nagy tetszést 
aratott eléneklésével ért véget, amelyet 
Kocsány István ny. alezredes jóvoltából 
harmonikakíséret színesített. 

Rövid séta következett az egykori 
laktanya főkapujánál elhelyezett em-
léktáblához. A megemlékezés után, 
melyet Jávorka János ny. ezredes, 
alpolgármester tartott, koszorúzás kö-
vetkezett. Az emléktáblánál koszorút
helyezett el a rendező Salgótarjáni 
Hagyományőrzök és Érdekvédők Baráti
Köre nevében Patinszki Lajos ny. száza-
dos, a 31. harckocsiezred baráti köre és 
a valaha itt szolgáltak nevében Kiss Tibor 
ny. ezredes, Kocsány István ny. alezre-
des, Fodor József ny. alezredes. A rétsági 
önkormányzat részéről Mezőfi Zoltán pol-
gármester és Jávorka János ny. ezredes, 
alpolgármester helyezte el a megemlé-
kezés koszorúját a volt ezred névadója, 
Hunyadi János emléktáblájánál. 

Végezetül Patinszki Lajos ny. szá-
zados  megköszönte a fiataloknak az 
együttműködést és arra kérte őket, őriz-
zék e nemes hagyományt. Zárásképpen 
egy vacsorára, baráti-bajtársi beszélge-
tésre invitálta a rendezvényen közremű-
ködő katonákat, a valaha itt szolgáltakat, 
a  tábor parancsnokát és a polgármestert 
a Zulu vendéglőbe.    

SZÖVEG ÉS FOTÓK: PATINSZKI LAJOS NY. SZÁZADOS
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Még 2017 novemberében 
jelentették be, hogy két év-
tizedes kihagyás után, a 
2018/19-es tanévtől újraindul 
a hazai pilótaképzés a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvéd-
tisztképző Karán. A pilóta-
képzés kiemelt jelentőséggel 
bír a Magyar Honvédség 
képességszintjének fokozása 
szempontjából, illetve a repü-
lőhajózókat érintő generációs 
szakadék kezelése érdekében. 

A szakmai elméleti és gyakorlati repü-
lőkiképzés a szolnoki Ittebei Kiss József 
hadnagy Helikopter Bázison történt. 
A pilótajelöltek felkészítése a Magyar 
Honvédség légi járművein, hazai oktatók 
bevonásával folyik az Európai Unió Re-
pülésbiztonsági Ügynöksége (European 
Union Aviation Safety Agency ‒ EASA) és 
a NATO normáinak megfelelően.

A negyedik évfolyamos honvéd tisztje-
löltek most jutottak arra a szintre, hogy 
abszolválják államvizsgájukat. Június 
21-én és 22-én 13 végzős hallgató tett 
sikeres államvizsgát az MH 86. Szolnok 
Helikopter Bázison H145M helikopteren, 
illetve Zlin–143LSi és Zlin–242L kiképző 
repülőgépeken.

A hallgatók véleménye szerint a kép-
zés teljesítéséhez motivációra, kitartás-

ra, elkötelezettségre és nem utolsósor-
ban hivatástudatra volt szükség. Ezek 
nélkül nem is lehet e szép és felelősség-
teljes pályán boldogulni, ez mind szük-
séges a rengeteg tanulás mellett ahhoz, 
hogy valaki sikeres és professzionális 
pilótává váljon.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: MH 86. SZOLNOK 

HELIKOPTER BÁZIS 

(FORRÁS: HONVEDELEM.HU)

Huszonnégy év után újra magyar katonai pilóták 
diplomázhattak Szolnokon

Az 1994 júliusában történt aknavető-
robbanás áldozataira emlékeztünk 
2022. július 25-én. Előbb a Kossuth 
laktanyában helyeztük el az emlékezés 
koszorúit és hajtottunk fejet Kránitz 
Antal posztumusz őrnagy és társai em-
léke előtt. A megemlékezésen az MH 
Bakony Harckiképző Központ parancs-
noka, Oszlánszki Béla ezredes mondott 
megemlékező beszédét. A központpa-
rancsnok elmondta: „Az emlékhelyre 
tekintve, mindig jusson eszünkbe néhai 
kollégánk és az, hogy a katonai szolgá-
lat sok veszéllyel járó hivatás!”

A rendezvény a bakonykúti 
bázison, a baleset közelében ta-
lálható emlékműnél folytatódott, 
ahol Soós Gyula alezredes a 
következő gondolatokkal rótta le 
kegyeletét: ,,A békében, a felké-
szülés, illetve a gyakorlat során, 
valamint a szolgálatteljesítés köz-
ben bekövetkezett halál egyenértékű a 
harctéren bekövetkezett halállal: ugyan-
olyan fájdalmas a család, a rokonok, a 
barátok és a katonatársak számára.” 

Végezetül vitéz Csörgey Károly em-
lékoszlopát koszorúzták meg a meg-

emlékezők, amely a Tésre vezető út 
mellett található. A helyszínen Szabó 
György alezredes, református tábori 
lelkész így fogalmazott: „Vitéz Csörgey 
Károly mindnyájunk számára példa. 
Hazájának tett esküjéhez híven nem ri-
asztotta vissza semmilyen nagyhatalmi 
érdek, előírás vagy rendelet. Szolgálta 
nemzetét, ha kellett, a frontvonalon 
harcolva, ha kellett, a rejtett haderőt 
fejlesztve. Hős mindnyájunk szemé-
ben, akiből soha nem veszett ki a tenni 
akarás egy vesztes háború után sem.”

SZÖVEG ÉS FOTÓ: 

PINTÉR LÁSZLÓ HONVÉDELMI ALKALMAZOTT

Megemlékezés Várpalotán
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Ismét találkoztak a kisbajtársak
A Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetsége (BEOSZ) a Katonanemzedéki 
Találkozók 30. jubileuma alkalmából 
a 2022. évet a Nemzedékek Éve prog-
ramsorozatával ünnepli. Ennek volt egyik 
kiemelt rendezvénye a 2022. szeptem-
ber 17-én, a pákozdi Katonai Emlékpark 
(röviden KEMPP) területén megtartott II. 
Kisbajtársak Találkozója. A rendezvénnyel 
célunk a honvédelem ügyének népsze-
rűsítése, a társadalom és a honvédség 
kapcsolatának erősítése, a Szövetség te-
vékenységének bemutatása volt.

A rendezvényt hosszas előkészítő és 
tervező-szervező munka előzte meg. Nem 
volt kétséges, hogy az ez évi találkozónak 
is a Katonai Emlékpark kell, hogy otthont 
adjon. A Szövetség tagszervezetei közül 
34 jelezte részvételi szándékát Nyíregy-
házától Szegeden át Szombathelyig. Az 
eredetileg tervezett 500 fős résztvevői 
létszám, a végére több mint 700 főre nö-
vekedett. 

Az előre látható rossz és kellemetlen 
időjárási viszonyok ellenére a jelentkezők 
jelentős többsége 17-én, szombaton reg-

gel megérkezett a találkozó helyszínére. 
A Bagi László ezredes által irányított és 
az 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred 
katonái által végrehajtott „szigorú” és kö-
vetkezetes regisztráció után a részt vevők 
végre eljuthattak a rendezvény helyszí-
nére, ahol az 1848-as forradalom és sza-
badságharc  emlékműve előtt kialakított 
színpadon az Obsitos Zenekar térzenéje 
fogadta őket. 

A pontosan tíz órakor felhangzó Him-
nuszt követően Kocsi László ny. ezredes, 
a rendezvény moderátora köszöntötte a 
közönséget, majd dr. Görög István ny. 
ezredes, a KEMPP ügyvezetője házigaz-
daként üdvözölte a jelenlévőket. Hazuga 

Károly ny. altábornagy, a 
Szövetség elnöke meg-
nyitójában kiemelte, 
hogy a tavalyi első 
találkozó hagyo-
m á n y t e r e m t ő 
célja remélhetőleg 
megvalósul a mai 
rendezvénnyel, 
amelynek programja 
kiemelten kapcsolódik 
a jubileumi 30. Katona-
nemzedéki Találkozó ese-
ményeihez is.

A program a BEOSZ-emlékhely meg-
koszorúzásával folytatódott. A Szövetség 
elnökségének jelen lévő tagjai helyezték 
el a megemlékezés koszorúját a Szövet-
ség kopjafájánál, majd  Fadgyas István ny. 
őrnagy, a Kiskőrös Helyőrség Nyugállo-
mányúak Klubjának elnöke zászlószala-
got kötött a kopjafára, és a vele érkező 
gyerekek kis zászlókkal és virágokkal 
tisztelegtek. 

A program a Különleges Díszelgő Cso-
port bemutatójával, majd a 2008-ban ala-

kult Obsitos Zenekar rövid koncertjével 
folytatódott, végül a tatai Őszirózsa Dalkör 
műsora zárta a délelőtti színpadi esemé-
nyeket.

Ezt megelőzően Oláh László ny. al-
ezredes, a KEMPP szakmai igazgatója 
„harcba” szólította a több mint 250 gyer-
mek látogatót, akiknél alaki kiképzés 
következett az 1848-as „harczalaki” sza-
bályzat alapján, majd, a huszárság törté-
netének felidézése után a huszárvágást 
sajátították el. Egyidejűleg megkezdődött 
a küzdelem a különböző állomásokon 
szerezhető pecsétekért, ha ugyanis valaki 
minimum három pecsétet szerzett, az már 
ajándékot kapott a kisbajtársak sátoránál 

„szolgálatot” teljesítőktől. A na-
gyobbak részére 10 állomásból 

álló QR-kód kereső játék is 
volt, amelynek teljesítése 
után szintén ajándék volt 
a jutalom.

A felnőttek sem unatkoz-
hattak, hiszen a gyerekek-
kel együtt látogathatták a 

különböző eseményeket, a 
versenyek állomásait, egész-

ségügyi tanácsokat kaphattak, 
tűzszerész–bemutatót láthattak, a 

toborzósátornál pedig hasznos informáci-
ókat szerezhettek. A HM Zrínyi Kht. mé-
diakamionja által kínált szimulátoros játék 
és lézeres lövészet felnőttek és gyerekek 
körében egyaránt osztatlan sikert aratott. 
A többi program során a jelenlévők megis-
merkedhettek az MH Anyagellátó Raktár-
bázis által bemutatott új kézifegyverekkel 
és megcsodálhatták Hibácskó Ferenc ny. 
rendőr alezredes egyedülálló régi fegyver-
gyűjteményét is. Nagy népszerűségnek 
örvendett a Horváth Miklós ny. őrnagy által 
képviselt Első Magyar Helikoptermodellező 
Sportegyesület és a Halásztelki RC Heli-
kopteres Csoport helikoptermodelljeinek 
bemutatója. 

A statikus bemutatók megtekintése mel-
lett, az időjárás szebbik arcát mutató ritka 
szünetben a helikopter modellek repteté-
sére is sor kerülhetett. Ezenkívül is voltak  
még látogatható helyszíneknek: a Magyar 
Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége az ej-
tőernyőzés szépségeivel ismertette meg 
a felnőtt és gyermek látogatókat, Mogyo-
rósi Attila ny. alezredes Felhőszag című 
könyvét dedikálta, amelyet Miheller Imre 
ny. alezredes közreműködésével, a Zrínyi 
Kiadó könyveivel együtt meg is lehetett 
vásárolni. A Szövetség által szervezett 
közel húsz állomás megtekintése vagy a 
játékokon való részvétel mellett a KEMPP 
teljes területe, az ott megtekinthető kiállí-
tások – így az akkor megnyíló hadihajós 
kiállítás is – látogatható volt. 

Az MH 43. Nagysándor József Híradó 
és Vezetéstámogató Ezred által biztosított 
rendkívül ízletes babgulyás elfogyasztása 
után délután folytatódott a program. Még 
lehetett pecséteket gyűjteni az ajándé-
kok megszerzéséhez, élményt szerezni a 
sátraknál, a gyerekek meghallgathatták a 
Panna-bál együttes műsorát, miközben a 
felnőtt érdeklődők fórumszerű beszélgeté-
sen vehettek részt. Meghívottként aktuális 
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humánpolitikai tájékoztatót tartott Zsiga 
Tamás László, a Honvédelmi Minisztérium 
humánpolitikáért felelős helyettes államtit-
kára, aki hangsúlyozta, hogy a Kisbajtár-
sak Találkozója azért is szerencsés, mert 
minden nemzedéket megszólít, a tobor-
zás szempontjából pedig legfontosabb a 
személyes példamutatás. A Magyar Hon-
védség parancsnokát képviselő Kaposvári 
László vezérőrnagy, a törzsfőnök támo-
gató helyettese a honvédség előtt álló, a 
szervezeti felépítést is érintő változásokról 
tájékoztatta a fórum résztvevőit.

A következőkben, a Nemzedékek Éve 
programsorozat részeként a Szövetség 

elnöksége által meghirdetett, több mint 60 
pályaművet tartalmazó gyermekrajz pályá-
zat eredményhirdetésének helyszíne volt 
a színpad, ahol Zsiga Tamás helyettes 
államtitkár, Kaposvári László vezérőrnagy 

és Hazuga Károly ny. altábornagy adta át 
a díjakat a két kategória első három helye-
zettjének és a különleges teljesítményük 
miatt jutalmazott két külön díjasnak. Az 
eredményhirdetést követően a tatai általá-
nos iskola gyermekkórusa lépett fel, vége-
zetül az MH Légirő Zenekar műsora zárta 
az egész napos rendezvényt. Az egyre 
rosszabbra forduló időjárás sajnos nem 
tette lehetővé a betervezett ejtőernyős-
bemutató végrehajtását. 

Délután három óra körül a rossz idő el-
lenére is tartalmas rendezvény fejeződött 
be, amely vélhetően minden résztvevőnek 
maradandó élményt nyújtott, a gyerekek 
számára pedig be tudta mutatni a kato-
naélet szépségeit, a nehézségekkel és a 
kihívásokkal együtt. 

A rendezvény nem jöhetett volna létre 
a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar 
Honvédség Parancsnoksága és katonai 
szervezetei, valamint a KEMPP munka-
társai segítsége és támogatása nélkül. 
Köszönjük, és köszönjük mindenkinek, aki 
részt vett a rendezvény előkészítésében, 
tervezésében, szervezésében és végre-
hajtásában.

SZÖVEG: VILNER PÉTER NY. EZREDES

ELNÖKHELYETTES, 

A RENDEZVÉNY PROJEKTFELELŐSE

FOTÓ: HUGYECZ GYÖRGY NY. ALEZREDES

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége (MEBSZ)   
képviseletében dr. Sipos István ny. r. ezredes, ügyvezető 
elnök, dr. Boda József ny. vezérőrnagy, a tanácsadó testület 
elnöke, Gáll Gábor, a kegyeleti bizottság elnöke és Bara-
bás Pálné titkár augusztus 2-án megbeszélést folytatott az 
együttműködés aktuális kérdéseiről dr. Töll László ezredes-
sel, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum nemrég kineve-
zett parancsnokával. A megbeszélésen az ejtőernyős-hagyo-
mányok ápolása, a hadisírgondozás, a Honvédelmi Értéktár, 
a megemlékezések és koszorúzások témakörét tekintettük 
át, és tervbe vettük az együttműködésünket szorosabbá fonó 
megállapodás megkötését. 

Parancsnok úrral a kapcsolatunk immáron húszéves múlt-
ra tekint vissza. Akkor hajtotta végre ejtőernyős ugrását, 
azóta tagja a Szövetségnek. Több ejtőernyős-történeti kiál-
lítás megrendezésén dolgoztunk együtt. Volt idő, amikor az 
évenkénti ismeretfelújító tanfolyamokon ő tartotta meg az 
első előadást az ejtőernyőzés történetéről. A COVID-járvány 
idején, amikor nem tudtunk közösen fejet hajtani elődeink 
sírjánál, őt kértük fel, hogy a virtuális térben emlékezzen 
meg ejtőernyős hőseinkről, amit kisfilm formájában tettünk 
közzé a világhálón.

A találkozást felhasználtuk arra is, hogy gratuláljunk a HM 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum élére történt kinevezéséhez, 
továbbá, hogy a Szövetség munkáját támogató tevékeny-
ségének elismeréseként átnyújtsuk számára az MEBSZ 
megalakulásának 30. évfordulójára alapított Jubileumi Arany 
Érdemérmet, amit dr. Sipos István ügyvezető elnök tett meg. 

SZÖVEG ÉS FOTÓ: DR. SIPOS ISTVÁN NY. EZREDES, AZ MEBSZ ELNÖKE

A M Ejtő ő ök B jtá i S ö t é (MEBSZ)

Megbeszélés dr. Töll László ezredessel 

unk a HM
zéséhez,
evékeny-
MEBSZ
mi Arany
tett meg. 

BSZ ELNÖKE
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A székesfehérvári MH 43. Nagysándor 
József Híradó és Vezetéstámogató Ezred 
honvédelmi táborának zárónapja is bő-
ségesen tartogatott meglepetéseket a 
résztvevők számára, akiken cseppet sem 
látszottak a fáradság jelei: fitten, erejük 
teljében vették az akadályokat.

A fiatalok ezúttal csoportokra bontva, 
rajonként vettek részt a különböző fel-
adatokban. Az airsoft-fegyverekkel vég-
rehajtott szituációs lövészeten felbukkanó 
célokra kellett tüzelniük, de kúszófolyosó, 
rönkcipelés, tájoló használatával végre-
hajtandó navigációs feladatok, kézigrá-
nátdobás, gumigörgetés és egy ötven 
kilogrammos súly elhúzása is várt rájuk. S 
ha mindez nem lett volna elég, a gyerekek 
egy szabadulószobában is megmutathat-
ták kreativitásukat.

A feladatok jellege arról tanúskodott, 
hogy sokszor nemcsak a gyorsaság és 
a fizikai erő számított, hiszen mit sem ér 
a logikus gondolkodás egy kis rafinéria 
nélkül. Mindenki adott valamit a „közösbe” 
saját erősségéből: míg egyikük szellemi 
tudását, mások fizikai felkészültségüket.

„A táborban olyan dolgokra készítettek 
fel, amelyeket normál körülmények között, 

egy szobában üldögélő tizenéves gyerek 
nem tapasztalhat meg” – fogalmazott a 
tizenhat éves, Szegedről érkezett Böször-
ményi Csilla. Neki osztálytársa ajánlotta 
a programot, amin kapva kapott, mert 
mindig is kíváncsi volt a katonaéletre. Csil-
lának leginkább a sorverseny és a kötéllel, 
épületről történő ereszkedés „imponált”. Ő 

maga igazi maximalista, és mindent meg-
tesz azért, hogy csapatának a legjobb le-
gyen. Úgy érzi, ha csak egy picivel többet 
ad a közösbe, az már javíthat az összhan-
gon és az eredményen. „Itt megtudhattuk, 
milyen csapatban dolgozni, együtt mozog-
ni és biztatni a másikat” – tette hozzá Csil-
la, aki bátran ajánlja kortársainak a tábort, 
mert olyan feladatokkal találkozott, ame-
lyek az önálló gondolkodásra, megoldásra 
sarkallják az embert.

„Nagyon jól éreztem magam. Mindenki 
tisztelettel beszélt hozzánk. Persze, ha 
hibáztunk, az következménnyel járt, de 
utólag belegondolva, mindegyiket megér-
demeltük” – utalt a nem várt fekvőtáma-
szokra a Győrhöz közeli Nyúlról érkezett 

Máthé Lajos Dániel, aki a rendészetiről 
jelentkezett át honvédelmi fakultációra a 
győri Bercsényi Miklós Közlekedési és 
Sportiskolai Technikumban, mert az utób-
bi „kínálata” sokkal jobban vonzotta. Szá-
mára a legtetszetősebb feladat az volt, 
amikor gumiabroncsokkal, kötél segítsé-
gével vízen keltek át a Velencei-tó egyik 
öblében. „Nem bántam meg! Élveztem a 
tábor minden percét” – ecsetelte Máthé 
Lajos Dániel, aki tizennyolc évesen tu-
datosan készül az altiszti pályára. Mint 
mondta: a területvédelmi és a különleges 
műveleti katonák feladatai vonzzák legin-
kább. „Motivál, hangulatba hoz minden, 
ami a honvédséggel kapcsolatos” – nyilat-
kozta a diák, akinek barátai java része is 
egyenruhás szeretne lenni.

Az utolsó feladatok végrehajtását kö-
vetően – már szülői részvétel mellett 
– bakanótát fújva érkeztek a táborlakók 
a díjátadó helyszínére, ahol a fiatalok 
kiképzői – többek között Sárfi Tamás fő-
hadnagy, táborvezető – foglalták össze az 
eltelt hét tapasztalatait. Mint azt a segítők 
kiemelték, a tábor végére a csapattagok 
összeszoktak és egymást segítették, ahol 
csak tudták. Rájöttek, hogy a közös gon-
dolkodással, kreativitással megkönnyíthe-
tik saját életüket is. Azzal, hogy feltalálták 
magukat a honvédségen belül, a civil 
világban is könnyebbé tehetik dolgaikat. 
Emellett a honvédelmi tábor a szülők iránti 
tiszteletre, az otthoni segítségnyújtásra is 
motiválta az ifjakat: arra, hogy „megfogják 
a munka végét”, csak azután jöhet a játék 
és a kikapcsolódás.

SZÖVEG: GYIMÓTHY LEVENTE 

FOTÓ: DÖMSÖDI RICHÁRD 

(FORRÁS: HONVEDELEM.HU)
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ták kreativitásukat.
A feladatok jellege arról tanúskodott, 

hogy sokszor nemcsak a gyorsaság és 
a fizikai erő számított, hiszen mit sem ér 
a logikus gondolkodás egy kis rafinéria 
nélkül. Mindenki adott valamit a „közösbe” 
saját erősségéből: míg egyikük szellemi 
tudását, mások fizikai felkészültségüket.

„A táborban olyan dolgokra készítettek 
fel, amelyeket normál körülmények között, 
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1962. június 14-én éjszakai ma-
gassági csoportos ugrási rekordot 
döntöttek a magyar ejtőernyősök. 
A hatvan évvel ezelőtti, történelmi 
esemény évfordulója alkalmából 
dr. Ruszin-Szendi Romulusz al-
tábornagy, a Magyar Honvédség 
parancsnoka emléktárgyakat ado-
mányozott a rekordkísérletben részt 
vevő nyugállományú katonáknak, 
amelyeket Sándor Zsolt altábor-
nagy, parancsnokhelyettes adott át 
június 30-án, csütörtökön, a Hon-
védelmi Minisztérium Balaton utcai 
objektumában.

„Megkönnyebbülés volt, amikor az 
ajtóhoz értem. Benyomtam a stoppert, 
indítottam az órát és kiléptem. Alig kap-
tam levegőt, a torkom eldugult, szinte 
fulladásos érzés fogott el. Egyszerűen 
nem lehetett érezni a levegő ellenállását. 
Nagy erőfeszítésembe került, de stabil 
helyzetben maradtam, tehát hason fekve, 
kis terpeszben majdnem ülő helyzetben 
zuhantam. Mindeközben gyönyörű lát-
ványt nyújtott a Balaton vizének éjszakai 
csillogása, a környező falvak fényei. Ki-
rajzolódott Tihany sötét foltja” – olvasta 
fel visszaemlékezéseit a tiszteletükre 
rendezett ünnepségen Juhász József 
nyugállományú ezredes az Ég és föld kö-
zött – Töredékek egy ejtőernyőstiszt éle-
téből című szerzeményéből. „A sebesség 
egyre nőtt, majd hirtelen úgy éreztem, 
mintha meleg levegőt fújnának felém. 
Megszűnt a légszomj, már volt levegő, 
éreztem az ellenállását. Igazítottam a 
testhelyzetemen, félfordulatot tettem és 
kerestem a repülőteret, de csak Balaton-
kiliti és Siófok fényeit sikerült pontosíta-
nom. Rápillantottam az órára és láttam: 

80 másodperc. Tehát, a kapott feladat 
szerint azonnal nyitni kellene. Lenéztem 
és világosan kirajzolódtak a repülőtér 
fényei, de különösen a kivilágított cél-
kereszt. Úgy ítéltem meg, hogy nagyon 
magasan vagyok, körülbelül 1500 métert 
saccoltam. Döntöttem: zuhanok tovább!” 

Juhász József tovább zuhant, 85 má-
sodpercnél is még úgy határozott, hogy 
nem bont ernyőt. Amikor már a sötét 
épületeket és a villany alatt álló katonák 
sziluettjét is látta kirajzolódni, akkor hatá-
rozta el, hogy kinyitja ernyőjét. A 90. má-
sodpercnél bal kézzel meghúzta a kiol-
dót, jobb kezét készenlétbe helyezte arra 
az esetre, ha cserbenhagyná háternyője, 
azonnal nyitni tudja a tartalékot. „Nagy 
rántást éreztem, csattanás és megfogott 
az ernyő. Kinyílt, sikerült. A holdvilágos 
éjszakában kivehetőek voltak a kinyílt 
ernyők… Mindenki sikeresen földet ért. 
A kitűzött feladatot végrehajtottuk. Orszá-
gos rekord!”

1962 nemcsak a 8070 méteres hármas 
magassági rekord miatt jelentős a ma-
gyar ejtőernyőzés történetében: június 
14-én, a balatonkiliti repülőtéren éjszakai 

magassági ugrásrekordot állított 
fel a hadsereg ejtőernyős-állo-
mányából hét kiváló szakember. 
A rekorderek – H. Nagy Imre, 
Valkó Gyula, Magyar Miklós, 
Tóth Jenő, Juhász József, Gaj-
dán Miklós és Gyürki Imre, va-
lamint a három célugró: Kovács 
Sándor, Hüse Károly és Molnár 
Tibor – egy Li–2-es repülőgépből 
kiugorva írtak történelmet. Az 
első célugró Molnár Tibor volt 
2000 méteren, míg a másik két 
ejtőernyős 4000 méter magas-

ságnál hagyta el a gépet. 5480 méternél 
a hét rekorder szorosan egymást követve 
ugrott ki a gépből, 80 másodperces zuha-
nórepülés után nyitották ernyőiket.

A rendezvényen Sándor Zsolt altábor-
nagy, a Magyar Honvédség parancs-
nokának helyettese elismerően szólt a 
hatvan évvel ezelőtti, napjainkig fennálló, 
egyedülálló teljesítményről. Mint fogal-
mazott: a rekord elérése hihetetlen tel-
jesítmény, főleg ha figyelembe vesszük 
az akkori ejtőernyőrendszerek technikai 
szintjét. „Általánosságban is lenyűgöző 
az a teljesítmény, amit a magyar ej-
tőernyős katonák nemcsak a múltban, 
hanem a jelenben is véghezvisznek. Az 
ejtőernyő összeköt minket” – hangsú-
lyozta Sándor altábornagy. Ezt követően 
átnyújtotta az emléktárgyakat Juhász 
József nyugállományú ezredesnek, va-
lamint a Gajdán Miklós nyugállományú 
ezredes képviseletében jelen lévő dr. 
Sipos Istvánnak, a Magyar Ejtőernyős 
Szövetség elnökének.

SZÖVEG: FARAGÓ FANNY

FOTÓ: NAGY GÁBOR 

(FORRÁS: HONVEDELEM.HU)
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Július 16. napján a Nyírbátori Határőr 
Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület férfi-
kara részt vett az immár 10. alkalommal 
megrendezett encsencsi katonanóta-
fesztiválon. A rendezvényen 18 fellépő 
mutatta be produkcióját, melyek nagy 
többsége a katonai élet szépségeivel, 
nehézségeivel állt összefüggésben. 

A rendezvényt a Magyar Honvédség 
Központi Zenekara, valamint a debre-
ceni lövészdandár közreműködésével 
rendezték meg. A fesztiválon fellépett 
Encsencs község moldáv testvértele-
pülésének vegyes kara. Meglepetés- 
vendég volt „Kapi Kapitány”, a község 
szülötte, a közkedvelt katonanóta-éne-

kes. Mint korábban, karunk, most is 
nagy közönségsikert aratott fellépé-
sével. 

A rendezvény a résztvevők közös 
éneklésével és a gulyáságyúban főtt 
finom ebéd elfogyasztásával ért véget.

SZÖVEG: JANOVICS JÁNOS

Határőreink az encsencsi katonanóta-fesztiválon

HARC A MÉTEREKÉRT
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Élményekkel és kalandokkal teli táborokat 
szerveztek a tartalékosok
Július 4–8. között az MH 2. vitéz Vattay 
Antal Területvédelmi Ezred zászlóaljai te-
matikus honvédelmi táborokat szerveztek 
gyerekek számára. 

A területvédelmi ezred 60. Mike József 
Területvédelmi Zászlóalja által szervezett 
rózsaszentmártoni hagyományőrző tá-
borban öt, kalandokkal teli napot töltöttek 
el a gyermekek együtt, a területvédelmi 
zászlóalj katonáival. A táborlakók már az 
első napon belekóstolhattak a rend és 
fegyelem világába, hiszen megkezdődtek 
az alaki foglalkozások. A második napon 
– a reggeli torna után – a füzesabonyi él-
ményparkba látogattak, ahol önvédelmi 
és közelharc-oktatáson vettek részt, illet-
ve kipróbálhatták a biztosított falmászást. 

A tereptani foglalkozás során különféle 
tárgyakat kellett felkutatniuk egy előre 
megadott menetvonalon. Emellett túlélé-
si alapismereteket tanultak, menedéket 
készítettek, valamint elsajátították a víz-
tisztítás és a csapdakészítés rejtelmeit 
is. A csütörtöki nap a hagyományőrzés 
jegyében telt: az Egri Vitézlő Oskola tag-
jai tartottak bemutatót a török kori vég-
vári hagyományokról, a végvári vitézek 
szellemiségéről, viseletéről. Életképeket 
mutattak be a török hódoltság korából 
íjászattal, szablyavívással, korabeli tűz-
fegyverekkel. Pénteken, a tábort lezáró 
sorakozón, a szülők jelenlétében vehet-
ték át a táborozók a jól megérdemelt elis-
meréseket a táborparancsnoktól, Gulyás 
István törzszászlóstól.

Telkibányán erdei tematikájú hon-
védelmi tábort szervezett az ezred 10. 
Majthényi Károly Területvédelmi Zász-
lóalja. Az ismerkedés során kiderült, 
hogy a résztvevők között többen rutinos 
táborozók, illetve az is, hogy az ország 

számos pontjáról és 
határon túlról is ér-
keztek a táborba. Az 
egymást követő napok 
programjait, – amelyek 
minden reggel frissítő 
tornával kezdődtek – 
élménydússá tették a 
kirándulások, amelyek 
során a környék neve-
zetességeit keresték 
fel a táborlakók. Az 

első megálló a regéci vár volt, ahová 
közel két kilométeres út vezetett felfelé. 
A várból csodálatos kilátás nyílt a kör-
nyező településekre, termőföldekre. Ezt 
követően megtekintették a vizsolyi bibliát 
és megismerhették annak keletkezését 
és történetét is. A vizsolyi templom fal-
festményeiről és freskóiról rendhagyó 
történelemórán szereztek új ismerete-
ket. A kirándulás zárásaként a pálházi 

kisvasúttal Rostallóra indultak, ahol vé-
gighaladhattak a Páfrány-tanösvényen. 
A csapatversenyeken a fiatalok bizonyít-
hatták rátermettségüket és ügyességü-
ket a lézerharcban, a paintballban és az 
airsoft-párbajban. Ügyességi játékokon, 
alaki foglalkozásokon is részt vettek a 
rajok, az egészségügyi foglalkozáson 
pedig betekintést nyerhettek sebesültek 
ellátásának módjaiba is. A hét folyamán 
a rendőrség, a tűzoltóság és a mentő-
szolgálat munkatársai is tartottak bemu-

tatókat, így a gyerme-
kek megismerhették 
a hétköznapi hősök 
munkáját is. A prog-
ramot színesítette 
a toborzóiroda és a 
bánkúti radarosok 
technikai bemutatója, 
Szopkó Róbert ön-
kéntes területvédelmi 
tartalékos hadnagy, a 
10-es Honvéd Hagyo-
mányőrzők Egyesüle-
tének elnöke pedig a 
hagyományőrzésről 

és a világháborúról tartott előadást szá-
mukra. A felfújhatós exatlonpályának 
a telkibányai futballpálya adott otthont, 
amit alapos bemelegítés után vehettek 
birtokba a táborozók. Bár többüknek 
meggyűlt a baja a kihívással, mégis 
mindannyian sikeresen vették az aka-
dályokat, és teljesítették a feladatot. A 
tábort az utolsó napon ünnepélyes ese-
ménnyel zárták.
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Hajdúböszörményben harcos tematikájú 
honvédelmi tábort rendezett az ezred 3. 
Oláh Sándor Területvédelmi Zászlóalja. 
Az ideérkező gyermekek betekintést 
nyerhettek a küzdősportok világába. 
A napok itt is minden reggel tornával kez-
dődtek, majd a sportprogramok mellett a 
táborozók alaki foglalkozáson edzették 
koncentrációjukat és fegyelmüket. A hét 
folyamán egy 12 kilométeres menetet is 
teljesítettek. A programok során a fiata-
lok hivatásos sportolók segítségével a 
harcművészetek (kungfu, karate,  thai 
boksz, Doce Pares Eskrima) világába is 
betekintést nyerhettek. Az aktív foglalko-
zások mellett a táborozók egészségügyi 
ismeretekre is szert tehettek, elsajátíthat-
ták a legalapvetőbb életmentő gyakorla-
tokat: megtanulták az újraélesztést, vala-
mint a különféle sebkötözési módokat is. 
Nem maradhattak el a csapatversenyek 

sem. A szerdai napon a Hajdúböszörmé-
nyi Torna Egylet vezetője, Vezendi Krisz-
tián látogatta meg a tábort és íjászati 
bemutatót tartott, majd ezt követően lehe-
tőséget biztosított a gyerekek számára, 
hogy kipróbálhassák magukat az íjászat-
ban. A tábor utolsó napja ünnepélyes tá-
borzáró ceremóniával fejeződött be, ahol 
a gyermekek bemutathatták a szüleiknek 
a táborban megszerzett tudásukat.

Bátor Ferenc alezredes, az MH 2. 
vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 
60. zászlóaljának parancsnoka a tábor-
ban tett látogatásakor megköszönte a 
táboroztatóknak a nagy odaadással és 
elkötelezettséggel végrehajtott munkát, 
valamint megerősítette, hogy az alakulat 

elkötelezett a honvédelmi nevelés ügye 
mellett és tovább folytatja a Magyar 
Honvédség megismertetését a fiatalok 
körében. A jövőbeni cél az, hogy Heves 
megye több települése is bekapcsolód-
hasson a Honvédelmi Tábor programba, 
minél szélesebb körben terjesztve a hon-
védelmi nevelés fontosságát.

SZÖVEG: GYÜRE LILI MÓNIKA TARTALÉKOS FŐTÖRZS-

ŐRMESTER, ERDEI ENIKŐ HADNAGY, PALLAGI CSABA 

TARTALÉKOS ZÁSZLÓS, SZILÁGYI INGRID TARTALÉKOS 

FŐTÖRZSŐRMESTER 

FOTÓK: GYÜRE LILI MÓNIKA TARTALÉKOS FŐTÖRZSŐR-

MESTER, PALLAGI CSABA TARTALÉKOS ZÁSZLÓS, 

SZILÁGYI INGRID TARTALÉKOS FŐTÖRZSŐRMESTER, 

BÁRÁNY DÉNES TARTALÉKOS TÖRZSŐRMESTER 

(FORRÁS: HONVEDELEM.HU)

A magyar királyi Székesfehérvári 17. Honvéd Gyalogezred  
tiszteletére Székesfehérvár minden évben július 18-án, az 
ezred napján szervez megemlékezést a Zichy-ligetben. 

Az ezred emléknapja a második isonzói csata napjához 
kötődik. Az alakulat – miután megjárta a Kárpátokat, és 
harcolt az orosz csapatok ellen – 1915-től kezdve az olasz 
fronton töltött be fontos szerepet; főként a Doberdón és kör-
nyékén vívott állóháborúban, ami az önfeláldozó köteles-
ségtudat, emberi tragédiák és óriási anyagi veszteségek 
szimbolikus helyszíne lett. 

A gyalogezred emlékművénél, az oroszlános szobornál 
idén is sokan gyűltek össze, hogy leróják tiszteletüket az 
első világháborúban harcolt honvédek és a székesfehérvári 
ezred hősies helytállása előtt.

Dr. Görög István, a Honvédség és Társadalom Baráti 
Körök Országos Közhasznú Szövetsége és székesfehérvári 
szervezetének alelnöke beszédében kiemelte, hogy ez a 
rendezvény felhívja a figyelmet a fehérvári katonák és pol-
gárok 107 évvel ezelőtti helytállására, és arra is, hogy ennyi 
időn keresztül megőriztük emléküket. Fejet hajtva a hősök 
előtt, mindannyiunk felelőssége, hogy tetteik a következő 
nemzedék számára se merüljenek feledésbe. „… Az eltelt 

évtizedekben Székesfehérvár országosan példamutató sze-
repet játszott abban, hogy ébren tartsa egykori katonáinak 
emlékét, akik az utolsó csepp vérükig helytálltak a harcme-
zőn. Minden köztéri katonaszobrot rendre felújított a város, 
és támogatja a megemlékezéseket is. Elismerve az elért 
eredményeket, megköszönve a kezdetektől lelkesen dolgo-
zók fáradozásait, újult erővel kell folytatni a még hátralévő 
munkát” – mondta az alelnök.

A déli front hőseinek tiszteletére Székesfehérvár és a 
megye önkormányzata, a közhivatalok, a fegyveres és rend-
védelmi szervek, az egyházak és a honvédelmi hagyomá-
nyokat ápoló szervezetek képviselői helyeztek el koszorúkat 
és virágokat az emlékműnél. A Magyar Honvédség részéről 
Páli Zoltán ezredes, az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi 
Ezred parancsnoka, Balogh Rezső alezredes, az MH 43. 
Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred pa-
rancsnokhelyettese, Topor István ezredes, a NATO Erőket 
Integráló Elem (NFIU) parancsnoka, valamint Denis Tretinjak 
vezérőrnagy, a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-pa-
rancsnokság parancsnoka koszorúzta meg az emlékművet.

SZÖVEG: JANOTA ZOLTÁN TARTALÉKOS HADNAGY

Az utolsó csepp vérükig helytálltak
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A Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület 
napra pontosan 2022. július 29-én ünne-
pelte megalapításának 50. évfordulóját, 
amiről az Akácliget fürdő területén levő 
rendezvényközpontban emlékeztünk meg.

A 126 fős egyesület elnöke több mint 
14 éve Rab János nyugállományú őrnagy, 
titkára (szintén ennyi ideje) Kiss Károly 
nyugállományú rendőr főtörzszászlós. 
Az ünnepségre meghívtuk Esküdt Lajos 
nyugállományú ezredest, a Bajtársi Egye-
sületek Országos Szövetsége (BEOSZ), 
koordinációs elnökhelyettesét, Kőszegi 
Ferenc nyugállományú alezredest, a 
BEOSZ Észak-magyarországi Régiójának 
régióvezetőjét, Molnár János alezredest, 
a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási 
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
4. Hadkiegészítő és Toborzó Központ pa-
rancsnokát, Terenyi Krisztina őrnagyot, a 
Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és 
Központi Nyilvántartó Parancsnokság 9. 
Hadkiegészítő és Toborzó Iroda irodave-
zetőjét, Sári Kovács Szilviát, Karcag város 
alpolgármesterét, valamit Kele János 
rendőr alezredest, a Karcagi Rendőrkapi-
tányság helyettes vezetőjét. 

A 14 órakor kezdődött ünnepség részt-
vevőit Hudák Ilona, a rendezvény házi-

asszonya köszöntötte. Ezt követően Ko-
vács Tiborné, egyesületi tag szavalta el 
az erre az alkalomra írt saját versét, majd 
Rab János elnöki köszöntője következett, 
amelyben felidézte az elmúlt 50 év króni-
káját. 

A klubot 1972. július 29-én alakította 
meg 14 nyugállományú rendőr és katona 
Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas 
Klubja néven. Az alapító tagok közül saj-
nos már senki sem él. Az akkor elfogadott 
alapszabály rögzítette, hogy a klub ren-
deltetése: biztosítson lehetőséget a nyug-

állományú katonák és rendőrök, valamint 
családtagjaik számára a fegyveres erők-
höz és testületekhez való kötődés fenntar-
tására, a nyugdíjasokat érintő közérdekű 
és egyéni problémák megoldására.

Az 1989. december 9-én megtartott 
közgyűlésén a klub – eredeti célkitűzéseit 
megtartva – nyíltabbá vált: tagjai sorába 
fogadta a tartalékos katonákat, valamint 
azon személyeket, akiket a klub vezető-
sége arra érdemesnek talált, ha a klub 
alapszabályát elfogadták. Továbbá a ve-
zetőség kérte a megyei bíróságot, hogy 
az egyesületet vegye nyilvántartásba, ami 
1990. január 3-án megtörtént. 

Az alapszabályt többször is módosítot-
tuk, de az alapvető célkitűzéseink a mai 
napig nem változtak. A szervezet megne-
vezése is többször változott. Jelenleg a 
Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület meg-
nevezést viseljük. A civil társadalom felé 
történő nyitásnak köszönhetően a tagság 
létszáma folyamatosan nőtt, és a kisebb 
ingadozások ellenére is már évek óta 120 
fő fölötti. 

Ami a hagyományápolást illeti, 2007-
ben emléktáblát helyeztünk el az egykori 
helyőrségi művelődési otthon (ma városi 
könyvtár) bejáratánál, amelyet minden 
évben május 21-én, a honvédelem napja 
alkalmából, bajtársi találkozó keretében 
megkoszorúzunk. 2008-ban egyesületünk 
kiadatta Bokor József ny. alezredesnek 
A karcagi laktanya története című köny-

vét. 2010-ben felavattuk a volt laktanya te-
rületén kialakított emlékszobákat, melyek 
kiállítási anyaga az egykoron Karcagon 
települt katonai alakulatoknak állít em-
léket. A fotók sajnos időközben elhalvá-
nyodtak, megkoptak, de dr. Nagy Molnár 
Miklósnak, a helyi múzeum igazgatójának 
szakmai elképzelései alapján, a korszerű 
nyomdatechnikát alkalmazva megújult, 
megszépült a kiállítás. 2012-ben az egy-
kori karcagi csapatok emlékét megörökítő 
kopjafát helyeztünk el a balatonkenesei 
honvédüdülő emlékparkjában. Az avatás-
ra egy BEOSZ-rendezvény alkalmával, 
2012. október 15-én került sor. (A kopjafát 
időközben átszállították a pákozdi emlék-
parkba, ahol a szakszerű gondozásnak 
és karbantartásnak köszönhetően most is 
megnézhető.)

Az 1931. október 1-jén a honvédség 
által birtokba vett laktanya, mely előbb egy 
kerékpáros zászlóaljat, majd lövészeket, 
később páncéltörő és légvédelmi egysé-
geket fogadott be, végül raktárbázisként 
funkcionált, 2004. június 30-án megszűnt. 
Ezzel a karcagi helyőrség is „kapitulált” 
az állandó változások, a folyamatos leépí-
tések miatt. A korábban megszokott tá-
mogatás szintje jelentősen lecsökkent. A 
Magyar Honvédségből származó személyi 
utánpótlás már csak elvileg volt lehetsé-
ges, de kevés új tag érkezett a rendvédel-
mi szervektől is. Indokolttá vált a nyitás a 
civil szféra irányába. 

50 éves a Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület
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A laktanya bezárását követően a me-
gyében ezután már csak Szolnokon 
működött helyőrség, ami a jó szándék, 
segítőkészség ellenére sem pótolhatta az 
elveszített közvetlen támogatást. A ko-
rábbi elnevezéssel ismert megyei hadki-
egészítő parancsnokság mindig az egyik 
legfontosabb támaszunk volt. Munkatár-
sai minden tőlük telhetőt megtettek és 
megtesznek egyesületünk munkájának 
segítésére.

A Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetségével igazi bajtársi együttműködés 
alakult ki. Munkánkat anyagilag nemcsak 
pályázati úton és közvetlen juttatások-
kal támogatják, hanem iránymutatást 
adnak célkitűzéseinkhez, ha kell, ér-
dekvédelmi tevékenységet is folytatnak. 
A megyei hadkiegészítő parancsnokság 
és a BEOSZ mellett jelentős támogatást 
kapunk a helyi önkormányzattól is, így 
elmondhatjuk, hogy „három lábon állunk”, 
egyesületünk helyzete pedig stabil. 

Ahogy az ember, úgy egy szervezet is 
a kapcsolataiban létezik. A helyi Rákó-
czi úti Egyesületek Házában telephellyel 
rendelkező szervezetek közül a Karcagi 
Nyugdíjas Barátok Egyesületével közös 
az irodánk, a Mozgáskorlátozottak Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete 
Karcagi Csoportjával közösen pályáztunk 
sikeresen komoly pénzösszegekre, 

több helyiséget közösen használunk, az 
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület 
elnöke tagunk, és tőlünk is sokan belép-
tek az ő egyesületükbe. 

Összességében – a költő gondolataival 
élve – ha nem is jutottunk el az értől az 
óceánig, de a fejlődés tagadhatatlan. Az 
egykori helyőrségi klubból indulva most 
itt, a rendezvényközpontban vagyunk. 
Van irodánk, raktárhelyiségünk, tudunk 
rendezvényt szervezni az egyesületek 
házában is. A kezdeti szerény létszám 
100 fő fölöttivé növekedett. Az informa-
tikai és irodatechnikai fejlesztéseknek, 
bútorvásárlásnak köszönhetően, melye-
ket pályázati pénzekből finanszíroztunk, 
megközelítjük a mai kor szintjét. Igyek-
szünk megfelelni az elődeink 50 évvel 

ezelőtt kitűzött céljainak, elvárásainak. 
Úgy gondoljuk, hogy a BEOSZ és a 
város egyik aktív, tevékeny egyesülete 
vagyunk – összegezte mondandójának 
lényegét Rab János.

Az elnöki köszöntőt követően a ven-
dégek hozzászólásai következtek, majd 
kitüntetések, ajándékok átadására került 
sor. A megfelelő hangulatról a Honvéd 
Együttes tagjai gondoskodtak. A pezsgős 
pohárköszöntés után, 17 órakor megkez-
dődött az ízletes vacsora elfogyasztása, 
majd helyi zenész szolgáltatta zene mel-
lett közös énekléssel, tánccal fejeződött 
be az ünnepi rendezvény.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: RAB JÁNOS NY. ŐRNAGY, 

EGYESÜLETI ELNÖK

„Egyenruha és lőporfüst” (Montur und Pulverdampf) címmel 
kétnapos hagyományőrző fesztivált rendez minden évben az 
osztrák hadtörténeti múzeum, amely az 1918 előtti időszakból 
a magyar hadtörténet egyik leggazdagabb gyűjteményével is 
rendelkezik.

A rendezvény 2020-ban, a koronavírus-járvány miatt el-
maradt, és 2021-ben sem vonzott tömegeket. Idén júliusban 
is megrendezték, amelyre – a korábban kialakult szokásnak 
megfelelően – a Centenáriumi Hagyományőrző Honvéd Gya-
logdandárt is meghívták.

A fesztiválon ugyan hangsúlyos a középkor és a kora újkor 
felelevenítése (a hagyományőrzők legnagyobb része ezt a 
korszakot jeleníti meg), ugyanakkor szép számban vannak 
jelen az Osztrák–Magyar Monarchiát képviselő csapatok is. 
A katonai örökséget képviselő viseletben jelen lévőknek ezen 
a két napon ingyenes a belépés a múzeumba is. A rendez-
vényen a hajdani katonák életéből nemcsak a háborúkat, 
de a mindennapokat is megjelenítik. Több csapat korabeli 
sátortábort épített fel, ahol hagyományos mesterségeket is 
bemutattak.

A Centenáriumi Hagyományőrző Honvéd Gyalogdandár 
tagjai által viselt, a Monarchia közös huszárait megjelenítő 
egyenruhák – a szintén korhű dámákkal – szokás szerint 
nagy sikert arattak. A kétnapos rendezvény alkalmat adott 
megbeszélések folytatására a további együttműködésről, 
elsősorban a ceremoniális feladatokat ellátó tüzérség kérdé-
sében. 

SZÖVEG: DR. TÓTH GERGELY ŐRNAGY

FOTÓ: SZÉKELY ZSÓFIA RITA

(FORRÁS: HONVEDELEM.HU)

Egyenruhák és lőporfüst Bécsben
(2022. július 16.)
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„Olyan magyar emberek előtt tisztel-
günk ma, akik nemcsak a mi hőseink, 
hanem az egyetemes történelem és 
a magyar repüléstörténet hősei is” – 
mondta Vargha Tamás, a Honvédelmi 
Minisztérium parlamenti államtitkára, mi-
niszterhelyettes július 15-én, pénteken, a 
Fejér megyei Bicske közelében, az Első 
Magyar Óceánrepülők emlékművénél. 

Első magyarokként (a világon pedig 
tizenötödikként) Endresz György pilóta 
és Magyar Sándor navigátor Igazságot 
Magyarországnak nevű repülőgépükkel 
repülték át az Atlanti-óceánt. Endresz 
György és Magyar Sándor 1931. július 
15-én, délután 5 óra 20 perckor szállt 
fel az Európához legközelebb eső 
észak-amerikai repülőtérről, az 
új-fundlandi Harbour Grace-ből. 
Eleinte vakon, felhőben, később 
sötétben repültek, iránytűvel tájé-
kozódva. Rádiókapcsolatot csak 
nyolc órával a felszállás után 
tudtak teremteni egy norvég gő-
zössel. 

Sikeres útjuk különös véget ért: 
a több mint ötezer kilométeren 
át kifogástalanul működő motor 

a magyar légtérbe lépve akadozni 
kezdett, majd az üzemanyag-ellátás 
teljesen leállt. Mint később kiderült, 
a pilóták korán kapcsoltak át egy 
másik üzemanyagtartályra, és lett 
volna annyi üzemanyaguk, ameny-
nyivel elérik a mátyásföldi repülő-
teret. A repülők tehát Mátyásföld 
helyett Bicske közelében, Felcsút 
és Csákvár között siklórepülésben 
landoltak. Sajnos a göröngyös ta-
lajon a gép megbillent, előrebukott, 
majd balra dőlt, a bal oldali szárny 
megsérült, a légcsavar elgörbült, de 
személyi sérülés nem történt.

A két óceánrepülő 26 óra és 20 perc 
alatt 5770 kilométert tett meg, és három 

világrekordot is felállított: 
a kedvezőtlen időjárási vi-
szonyok ellenére 13 óra 50 
perc alatt, óránkénti 250 ki-
lométeres átlagsebességgel 
ők jutottak el leggyorsabban 
Amerikából Európába, és ők 
repültek legtovább az öreg 
kontinensen.

A Bicske Város Önkor-
mányzata, az Óceánrepülés 

Emlékbizottsága és a Bicskei Magyar 
Sándor Repülő Egyesület szervezésé-
ben tartott ünnepségen Vargha Tamás 
kiemelte: „A pilóta és navigátora fan-
tasztikus teljesítményükkel világhírnévre 
tettek szert, és nagyon nagy mértékben 
hozzájárultak a magyar repülés – és egy-
általán a repülés – fejlődéséhez. Sikereik 
öregbítették Magyarország hírnevét, és 
ezért mi, a mai magyarok köszönettel tar-
tozunk nekik, hiszen nemzeti identitásunk 
építőköve a múltunk tisztelete és annak 
átadása az utánunk következő generáció 
számára”.

Az Első Magyar Óceánrepülők emlék-
művénél koszorút helyezett el többek 
között Vargha Tamás parlamenti állam-
titkár, Tessely Zoltán országgyűlési kép-
viselő, dr. Simon László kormánymeg-
bízott, a Fejér Megyei Kormányhivatal 
vezetője, és Farkas Bertalan nyugállo-
mányú dandártábornok, az első magyar 
űrhajós is.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: KÁLMÁNFI GÁBOR 

(FORRÁS: HONVEDELEM.HU)

A ceglédi Dózsa György Honvéd 
Nyugdíjas Egyesület 2022. június 
16-án nyolcadik alkalommal tartotta 
meg a csemői vigasságokat a szép 
templomtéren, ahol közel 70 fő rész-
vételével, dr. Lakos Roland polgár-
mester úr támogatásával, a hagyo-
mányoknak megfelelően szabadtéri 
sport- és ügyességi játékokkal kom-

binált páros versenyen vehettek részt 
tagtársaink. 

Az időskorúak által teljesíthető 
nyolc ügyességi játékot állítottunk be, 
és az első három helyezett páros, ér-
tékes ajándékban részesült. A hely-
színen elkészített ebéd elfogyasztása 
előtt köszöntöttük a második negyed-
évben kerek születésnapjukat és 
névnapjukat ünnepelteket. A délután 
fő eseménye volt a tombolasorsolás, 
amelyen számtalan, a tagság és az 

egyesület által felajánlott ajándék ta-
lált gazdára. 

A nap legnagyobb ajándéka azon-
ban az volt, hogy egy jó hangulatú, 
kiválóan szervezett rendezvény kere-
tében összejöhettünk, és a mindenna-
pok egyre súlyosbodó gondjai mellett 
megtapasztalhattuk az összetartozás 
és a barátság értékét. 

SZÖVEG: LUKÁCS ISTVÁN NY. ALEZREDES  

Első magyarokként repülték át az óceánt

Csemői vigasságok
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A   Marcali  Bajtársi  Egyesület  július 
9-én  tartotta a hagyományos családi  
pikniket a  somogyfajszi horgás tónál. 
A  ragyogó, de  kissé  szeles  időben  
ismét  sokan  eljöttek a rendezvényre. 
Velünk volt  a  szlovén tiszti  szövetség 
lendvai területi szervezetének  nyolcfős  
küldöttsége  és  részt vettek a Marcaliban 
tevékenykedő  társegyesületek  dele-
gáltjai  is. Megtisztelte rendezvényünket 
Koppány Zoltán Miklós ny.  százados, 
a Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetsége (BEOSZ) Dél-dunántúli Régiójá-
nak vezetője.

Először  Szentes  István,  az  egyesü-
let  elnöke köszöntötte a megjelenteket,  
majd  Koppány  Zoltán  ny. százados em-

lékplakettet  adott át  dr. Mágenheimné  
Tóth  Ildikónak, a  marcali  bajtársi  da-
lárda  művészeti  vezetőjének  a dalárda 
2022. évi  eredményes  tevékenységé-
nek  elismeréseként.

A  hivatalos  rész  után  megkezdődött  
a  horgászverseny. A halak iránt kevésbé 
érdeklődők számára kirándulást  szer-
veztek  a  környék  nevezetességeinek 
megtekintésére, míg mások a légpus-
kalövészeten mérték   össze   tudásu-
kat. Eközben mesterszakácsunk, Bog-
nár György  és segítője hozzákezdtek a  
babgulyás elkészítéséhez.

A  délelőtt   hamar  eltelt. A horgászok  
most eredményesebbek voltak,  mint a  
tavalyi évben. A felnőttek  horgászver-
senyének első helyezettje  Gelencsér   
Miklós, a szlovén küldöttség tagja lett, a 
gyerekek között Bihari Barna lett a leg-
eredményesebb, a légpuskalövészetet 
pedig Koltai-Tóth Andrea nyerte.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: KŐRÖSI ANDRÁS

A  Marcali  Bajtársi  Egyesület  családi  piknikje

Emléklappal köszöntötte 90. születésnapja alkalmából 2022. 
július 28-án Oszlár Béla nyugállományú őrnagyot, a jánoshal-
mi Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület tagját Szalay-
Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, dr. Ruszin-Szendi 
Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka 
és Gáldonyi Sándor őrnagy, az MH Katonai Igazgatási és 
Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-Kiskun megyei 
Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetője. Az elismeréseket 
Mosonyi Viktor hadnagy adta át, a toborzó iroda jókíván-
ságaival együtt. A város vezetése nevében Kovács József 
alpolgármester, a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület 
nevében Györgypál Csaba ny. alezredes, az egyesület elnöke 
meleg szavakkal és egy-egy szerény ajándékkal köszöntötte 
Béla bácsit. 

Oszlár Béla az elemi iskola elvégzése után Mezőhegyesen 
mezőgazdasági gépészként végzett. A sorkatonai szolgálatot 
húszéves korában, Orosházán kezdte, majd egy év múlva, 
immáron tizedesként Szegeden folytatta. 

A Bem József Légvédelmi Tüzér Tiszti Iskola elvégzé-
se után, hadnagyként Szegedre helyezték. Ezt követően 
hosszabb-rövidebb ideig különböző beosztásokban szol-

gált Jánoshalmán, 
Kecskeméten, majd 
ismét Jánoshalmán, 
Taszáron, megint 
Kecskeméten, Sár-
bogárdon, majd újra 
visszahelyezték Já-
noshalmára. Egész-
ségügyi okokból, 
századosként innen 
vonult nyugállomány-
ba 1973-ban, mint a 
45. Rádiótechnikai 
Ezred 2. rádiótech-
nikai századának 
törzsfőnöke. Őrnaggyá az egyesület vezetésének javaslatára 
2006-ban léptették elő.

Béla bácsinak kívánjuk, hogy szerető családja körében, jó 
egészségben még sok évet éljen meg. 

SZÖVEG ÉS FOTÓ: GYÖRGYPÁL CSABA
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A Kispesti Obsitos Fúvószenekar 
évek óta – mintegy missziót telje-
sítve – vesz részt az ország keleti 
peremvidékén elhelyezkedő, hát-
rányos helyzetű kistérségek, kiste-
lepülések mélyszegénységben élő 
lakosságának szórakoztatásában. 
Ez év június 25–26. között Kovács-
vágás, Aranyosapáti, Vámosatya 
és Szamosszeg kistérségekben 
folytattuk missziónkat. A térzenék 
és koncertek műsorait úgy állítottuk 
össze, hogy azok minden korosz-
tály számára érdekesek, szórakoz-
tatók és figyelemfelkeltők legyenek. 
A hagyományos magyar katona-
zene (indulók) mellett népdal-fo-
gantatású fúvószenei műveket, 
filmzenéket, operettrészleteket és 
szólisztikus darabokat játszottunk. 

Az elő helyszín Kovácsvágás 
volt, ahol falunapon, emléktáb-
la-avatáson lépett fel a zenekar. 
A szervezők egy dottót biztosítot-
tak számunkra, amellyel „körbevo-
natoztuk” Kovácsvágást és csődí-
tő-zenével hívtuk az érdeklődőket. 
A rendezvényről térzenével bú-
csúztunk, és indultunk a következő 
helyszínre, Aranyosapátiba.

Vendéglátónk és kísérőnk, Nick 
Ferenc ny. alezredes, a kultúra lo-
vagja és az Adrianus Falvak Kultú-
rájáért Alapítvány (a továbbiakban: 
Alapítvány) elnöke volt. A Kispesti 
Obsitos Fúvószenekari Egyesület 
missziója (Helybe visszük a kul-
túrát) megegyezik az Alapítvány 
küldetésével, így a helyszín kiválasztá-
sánál ez volt a fő szempont. A zenekar 
célja, hogy részt vegyen az ország keleti 
peremvidékén elhelyezkedő, hátrányos 
helyzetű kistérségekben, kistelepülése-
ken élők szórakoztatásában. Ezzel is 
szeretnénk hozzájárulni a magyar fúvós-
zenei kultúra megismertetéshez és meg-
szerettetéséhez, a lakosság által tovább-
ra is igényelt katonazenei hagyományok 
megőrzéséhez és továbbadásához az új 
nemzedéknek.

Aranyosapáti Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében, a  vásárosnaményi járásban 
található, a Nyírség keleti és a Beregi-
síkság nyugati szélén, a Beregi-Tisza-
háton, a Tisza bal partján. Lakosainak 

száma 2200 fő, amelynek 50%-a roma 
származású (ez a tény nagymértékben 
befolyásolta a műsorválasztásunkat). A 
koncertet – a nagy hőségre való tekintet-
tel – az emlékpark fái alatt tartottuk meg. 
A hőség ellenére is szép számmal érkez-
tek érdeklődők. 

Következő helyszínünk Vámosatya 
volt. Sajnos az esti hangversenyünkre 
is jellemző volt a nehezen elviselhető 
hőség. Ebben a kisközségben jártunk 
már 2017-ben és nagyon szép emlékek-
kel és szeretettel érkeztünk vissza, hogy 
újra találkozzunk a község szeretetre 
méltó lakosaival. (Amúgy Vámosatya 
országunk keleti szélén, Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében, a Tisza jobb part-

ján fekszik, területe 29 km2 és 
a lakosság száma mindössze 
556 fő.) 

Az Obsitos Zenekar fogad-
tatása, a helyszín megválasz-
tása várakozáson felüli volt és 
számunkra örökre emlékezetes 
marad. Az önkormányzat, élén 
Szász József polgármester 
úrral, mindent megtett a za-
vartalan fellépésért. A falu la-
kosságának összlétszámához 
képest nagy volt az érdeklődés 
és a részvétel. A zenekar fel-
lépését végig vastaps kísérte. 
A látogatás végén a faluháztól 
a vadászházig mentünk, ahol 
igazi szabolcsi káposztával és 
vadpörkölttel kedveskedtek 
nekünk vendéglátóink. Ismét 
felejthetetlen volt számunkra a 
közönség programunk iránti  fo-
gékonysága és szeretete. 

Késő este érkeztünk vissza 
a szálláshelyre, Aranyosapá-
tiba, ahol június 26-án délelőtt 
volt egy kis pihenőidőnk. Így 
lehetőségünk volt Nick Ferenc 
ny. alezredes úr segítségével 
körbejárni Aranyosapáti neve-
zetességeit. Ezután indultunk 
túránk utolsó helyszínére, Sza-
mosszegre.

Szamosszegen – amely szin-
tén Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében található – első al-
kalommal vendégszerepelt az 
Obsitos Zenekar. Dr. Gergely 

Lajos polgármester mindent előkészített 
a hangverseny zavartalan lebonyolítása 
érdekében. A hőség és a korai fellépés 
(14.00 óra) ellenére nagy volt az érdeklő-
dés, és a zenekar meg is tett mindent a jó 
hangulatért. 

A község 1850 fős lakosságára már 
nagyon ráfért egy kis lazítás. Az utóbbi 
időben a határ közelsége miatt 700 mene-
kültnek nyújtottak segítséget és 250 ukrán 
menekültet fogadtak be.  Szamosszeg 
közönsége – a közeli viszontlátás remé-
nyében– nagy szeretettel és elismeréssel 
fogadta a zenekart.

Az Obsitos Zenekar misszióját – remé-
nyeink szerint – 2023-ban is folytatni tudja!

SZÖVEG ÉS FOTÓ: SEPCSIK T. SAROLTA NY. ŐRNAGY                                            

Helybe visszük a kultúrát
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Ünnepeltük már a 200. év-
fordulóját, amikor a magyar 
katonai felsőoktatás első 
paragrafusaira emlékeztünk. 
Ünnepeljük most létrejötté-
nek másfél évszázados év-
fordulóját, amikor a magyar 
tisztképzés megkezdésére, 
a Magyar Királyi Honvéd Lu-
dovika Akadémia tényleges 
működésének elkezdésére 
emlékezünk. 

Idézhetnénk most évszá-
zadok törvénycikkeit. Az 
1808-as VII. törvénycikket, 
a karok és rendek óhaját 
például, „… hogy fiaik és 
utódaik nem csak erővel, 
hanem annál hathatósabban 
tudománynyal is tudjanak 
hazáért, ősi alkotmányért és 
a felséges uralkodó házért 
harczolni… az akadémia a 
felséges asszonynak (I. Fe-
renc, e néven magyar király felesége) 
a magyar nemzet iránt tanusitott sze-
retetének emlékét megörökitendő, Lu-
dovikának neveztessék”. E történelmi 
jelentőségű törvény elvárásai szerint: 
„… Ez akadémiának főczélja leend, 
hogy benne a magyar ifjuság azon tu-
dományokra oktattassék és oly nevelést 
nyerjen, melyek által ugy a rendes had-
seregben, mint fölkelés alkalmával is a 
haza hasznos szolgálatára alkalmassá 
és képessé legyen. Szabad lesz azon-
ban a benne nevelt ifjaknak állami szol-
gálatba is lépniök, hol érdemeik szerint 
kellő tekintet lesz rájok.” 

Az országgyűlés alsótáblájának 68, 
felsőtáblájának 67 követe félmilliónál 
is több rénes forint adományt tett a 
magyar „… nevendék ifjúságnak kato-
naságra való készítésére, és a katonai 
Academiára”. A közadakozásban részt 
vevők, alapítványt tevők törvénycikk-
ben rögzített névsorának élén Ludovika 
királyné állt, aki a koronázási ajándé-
kából e célra ötvenezer forintot ajánlott 
fel. A „… kizárólag a magyar ifjaknak 
a katonai tudományokban leendő ki-
képzésére szolgáland” Ludovika létre-
jöttét segítette Mikszáth ama Különös 
házasságának grófja, Buttler János 
egyedülálló, 126 000 forintos alapítvá-
nya is. Emlékét szobor őrzi a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem mai, Ludovika 

téri főépületében. (Prof. dr. Padányi Jó-
zsef vezérőrnagynak, a Hadtudományi 
és Honvédtisztképző Karon működő 
Katonai Műszaki Doktori Iskola veze-
tőjének korábbi kutatása szerint ebből 
az összegből közel háromezer jobbfaj-
ta puskát és több mint nyolcszáz lovat 
lehetett vásárolni akkoriban. De vissza 
évfordulónkhoz.)

A „magyar királyi honvédségi 
Ludovika-Akadémia felállitásáról” ismét 
rendelkezni óhajtó 1872. évi XVI. tör-
vénycikkben áll: „… Az 1808. évi VII. 
és 1827-dik évi XVII. törvénycikkek 
értelmében Pesten fölállittatni rendelt 
magyar katonai intézet mint magyar 
királyi honvédségi akadémia állittatik 
föl, és Ludovika-Akadémia nevet fog vi-
selni…” Az egyetemek értéket, tudást 
teremtenek, ugyanakkor hagyományo-
kat ápolnak és adnak át a fiatalabb 
generációknak. Ez különösen igaz a mi 
esetünkben, amikor az 1808-as alapítást 
követően, 1872-ben kezdődött nemzeti 
honvéd tisztképzés jubileumi esemé-
nyeit nyitjuk meg. Ezt dr. Deli Gergely, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora 
mondta nemrégiben, a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem hadtudományi karán 
elkezdődött „száznapos” (az idei tiszt-
avatást megelőzően száz nappal meg-
kezdett) ünnepségsorozat nyitányán. 
Hírlevelünk egykor „tisztképzőpadba” ülő 
olvasói, a BEOSZ-zászló alatt sorakozó 

tagszervezetek nyugállományú katona 
tagjai – katedrán innen és túl – tanúi 
voltak eme értékteremtésnek, tudását-
adásnak, értékbefogadásnak és tudás-
szomjoltásnak. 

Tudományos igényű emlékezés ide, 
nosztalgia oda, a tisztképzés régmúlt-
jának felidézése mindenképp kedves 
időtöltés azoknak, akik a főiskolai, aka-
démiai arany, gyémánt, vas fokozatú 
diplomáik díszokleveleivel a kezükben 
sorakoznak fel Szentendrén, avagy Bu-
dapesten, a Hungária körúti kampuszon.     

A „tegnap” törvénykezési, pedagógiai, 
hadtörténeti fordulópontjait, a magyar 
nemzeti tisztképzés évszázados tudás-
tárát nem kívánjuk minden részletében 
ideidézni. Több kötetet adna ki bármely 
történelmi részlet elemzése, akárcsak 
a hajdani váci alapintézménytől a bu-
dapesti Ludovika téri épület felava-
tásáig, „legújabb kori” megújhodásáig 
tartó út leírása. Kezdenünk illene jó 
Zrínyi Miklós író és hadvezér úgy 1660-
ban írt Tábori kis tractájával, melyben 
olvashatjuk: „… dolognak lelke a rend, 
a hadban is… a rendet teszik penig jó 
hadi tisztek s törvények.” Tették is volna 
e rendet az elmúlt korok jó magyar hadi 
tisztjei, ha ama jó szándékúnak tetsző 
1808-as paragrafusok, királynéi és „ren-
dekből, karokból” érkező nemes érzelmű 
adományok rénes forintjai az udvarbeli 
gáncsok útvesztőjében nem vesznek 

Magyar tisztképzés: 150 éves „menetgyakorlat”

téri főépületében. (Prof. dr. Padányi Jó- tagszervezetek nyugállományú katona
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homályba. Tegyük hozzá: a független, 
nemzeti, magyar nyelvű, teljes mérték-
ben felsőfokú tisztképzés szolgálatában 
álló Ludovika működésére csak a triano-
ni békediktátum Magyarországán nyílott 
lehetőség. 

Álljon itt most mégis egy történelmi 
adalék ama zöld út példájaként! Azon 
a százhuszonnégy évvel ezelőtti bé-
keidőbeli őszön, mintha sohasem lett 
volna másként. „Mint mindig”, Ferenc 
József ült a magyar trónon, és az ország 
neve napján köszöntötte az uralkodót. 
A Ludovikán, az Orczy-kert nagyrétjén 
is szentmisét tartottak, és mint azt Mik-
száth lapja, az Országos Hírlap írta, „… 
az ünnepély egyúttal megnyitója volt az 
akadémia idei tanévének.” Hanem az 
1898 őszén tartott tanévnyitó mégiscsak 
más volt, mint régen. Ekkor indulhatott 
útjára a főiskolai jellegű magyar tisztkép-
zés egy volt ludovikás, Szurmay Sándor 
akkori első osztályú vezérkari százados 
emlékiratának szavai szerint. (Vitéz báró 
uzsoki Szurmay Sándor ny. vezérez-
redes, egykori honvédelmi miniszter, a 
Monarchia legismertebb magyar hadve-
zére nevét az MH Budapest Helyőrség 
Dandár épp tíz esztendeje, május 20-án 
vette fel.)

Országos gyász, visszafogott névnapi 
köszöntés, szerény akadémiai tanévnyi-
tó volt akkor, 1898 őszén. A királyné, a 
Lajtán innen igencsak közkedvelt Sisi 
Genfben merénylet áldozata lett. Az Or-
szágos Hírlap nem is tudósíthatott volna 
másként: „… Ünnep volt a mai nap, 
amelybe azonban még nagyon belenyult 
a mélységes gyász.”

E tanév kezdetekor debütáló akadémi-
ai intézményi rendszert, mint említettük, 
Szurmay Sándor 1896 októberében be-
fejezett emlékirata alapján alakították 
ki. A Ludovika Akadémia Közlönye rá 
két évre jelentette meg Szurmay A hon-
védség fejlődésének története annak 
felállításától napjainkig 1868‒1898. című 
könyvét. Az akadémiai változásokról írta 
Uzsok majdani hőse: „…. Mivel a tény-
leges tiszti szükséglet födözését czélzó 
összes eddigi rendszabályok a csapatok 
szervezetének kibővitése folytán elég-
telennek bizonyultak, sőt ezen rend-
szabályok föntartása mellett a fönnálló 
tiszti hiányt beláthatatlan idő alatt sem 
lehetett volna megszüntetni, a honvé-
delmi minister 1897-ben alkotmányos 
tárgyalás végett egy új törvényjavaslatot 
nyújtott be, mely a honvéd-tisztképző 
rendszernek teljes újjászervezését vette 
czélba.” Tegyük hozzá: a Monarchia 

gépezete a korábbi paragrafusokkal is 
a képzett tisztek hiányát próbálta mér-
sékelni, ám az Udvart jószerével csak a 
dinasztikus érdekek érvényesíthetősége, 
a (közös) haderő harcértéke, s nem a 
magyar nemzeti érzület, kiváltképpen 
nem az önálló magyar haderő létrehozá-
sa vezérelte. 

A Ludovika alapkőletételének (1830. 
június 28.) centenáriuma alkalmából ki-
adott történeti összefoglaló idézi ama 
emlékiratot: „1. javaslat: 1 akadémia 3 
évfolyammal (Budapest, 100‒100 növen-
dékkel, ez összesen 300 növendék), 2 
hadapródiskola 4 évfolyammal (Nagy-
várad, Pécs, 100‒100 növendék, ösz-
szesen 800 növendék), 1 főreáliskola 3 
évfolyammal (Sopron, 50‒50 növendék-
kel, összesen 150 növendék). Kiléphet 
évente: 90 hadnagy és 184 hadapród, 
összesen 274 fő.”  

A centenáriumi kötetben a hadtör-
ténelem tárgyát oktató vitéz Czékus 
Zoltán nem fukarkodott a jelzőkkel: 
„… Szurmay, aki ismerte a honvédség 
fejlődését gátló nehéz viszonyokat, a 
nagy emberek egyik legfeltűnőbb tulaj-
donságával, látnoki képességével előre 
megérezte, hogy ezek az állapotok a 
honvédcsapatok harckészségét és egy-
általán a honvédség létfeltételét alap-
jában ingatják meg. Emlékiratot szer-
kesztett a honvéd tisztképző rendszer 
módosításáról és kibővítéséről, amely 
munkájával – egyéb nagy érdemeiről 
nem is beszélve – örökre beírta nevét 
a honvéd tisztképzés történetébe… 
Emlékiratainak megírásánál Szurmayt 

nemcsak a (honvédelmi) miniszternek 
(báró Fejérváry Géza) az előtte isme-
retes kívánsága vezette, hogy az újjá-
szervezésnél akadémiát is kell felállítani, 
hanem az összes katonai tudományokat 
teljesen ismerő, a legmagasabb fokig 
művelt katonai elméjének és magyar lel-
kének sugallata is. Tisztán látta, hogy a 
legjobb és legtökéletesebb tisztképzés 
az akadémiai, amelynél érettségizett, a 
kellő általános műveltséggel bíró ifjakat 
nevelnek olyan tisztekké, akik katonai 
tanulmányaik elvégzése után hivatá-
sukat, azaz, hogy a csapatot békében 
iskolázzák, háborúban pedig harcban 
vezessék, a legtökéletesebb módon fog-
ják majd betölteni.” 

Végül idézzük ama emlékiratot 
véleményező Bihar Ferenc ezre-
dest, honvédelmi minisztériumi első 
ügycsoportfőnököt, későbbi honvédel-
mi minisztert is. Szurmay „… javaslatai 
egyikét az akkori honvédelmi miniszter 
törvénybe iktatta, és ezáltal magának 
soha el nem múló babérokat szerzett. A 
törvény megteremtője tehát a honvédel-
mi miniszter; ő lehelt az eszmébe életet, 
de az eszme szülője a miniszter szerény 
munkatársa: Szurmay… Bár fájlalhat-
juk, hogy már 1897-ben nem született 
meg a teljes akadémiai rendszer, azért 
Szurmay 1. javaslatának, azaz 1 akadé-
miának felállítása is nagy vívmány volt, 
mert így is nagy lépéssel vitte előre a 
honvédséget a fejlődés útján és a nagy 
tiszthiányra gyógyírt hozott.”

SZÖVEG: M. TÓTH GYÖRGY

A Ludovika Akadémia főépületét ábrázoló fotó Szurmay Sándor A honvédség 
fejlődésének története annak felállításától napjainkig 1868–1898. című könyvé-
ből való. A Ludovikán, 1901 májusában tartott zászlószentelési ünnepélyről ké-
szült kép a Vasárnapi Ujságban, „Goszleth felvétele” megjelöléssel jelent meg.
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A katonaorvoslás hozzájárulása az orvostudomány fejlődéséhez

A Balassi Bálint Bajtársi Egyesület felké-
résének eleget téve prof. dr. Svéd László 
nyugállományú altábornagy tartott közel 
kétórás előadást 2022. május 5-én, az 
egyesület tanácstermében a katonaor-
voslás történetéről, arról, hogy a hábo-
rúk katonaorvoslása mennyire töltött be 
meghatározó szerepet az orvostudomány 
fejlődésében.

A járványok hosszú évszázadok során 
meghatározták a háborúk kimenetelét – 
emelte ki Svéd professzor. Hippokratész 
már időszámításunk előtt, 430 körül val-
lotta, hogy a pestis a háború betegsége. 

Az orvos tábornok elmondta, hogy 
az első katonai kórház még a Római 
Birodalom idején, i. sz. 14-ben létesült 
Avisóban, az első magyar katonai kór-
házat pedig a török hódoltság alatt, az 
1600-as években, a Szent 
Margit-szigeten hozták létre. 

Az előadásból megtudtuk, 
hogy az amputálás techni-
kai feltételeit szintén egy ka-
tonaorvos, Wilhelm Fabrici-
us (1606–1641) dolgozta ki 
és alkalmazta először. To-
vábbá, hogy Adolf Leopold 
Richter, a mai legnagyobb 
magyar gyógyszergyártó 
cég névadója volt 1830-ban 
az úgynevezett andermatikus (magyarul 
a kenőcsös) gyógyítás kifejlesztője. 

A katonaorvoslás egyik kiemelkedő 
állomása volt az 1853‒1856 között dúló 
krími háború. Itt vezette be Nyikolaj Iva-

novics, orosz katonaorvos 
a törött végtagok esetében 
a gipsszel történő rögzí-
tést, az éteres narkózis 
alkalmazását tábori körül-
mények között, valamint a 
tömeges sérülések esetén 
a sérültek ma is ismeretes 
és használatos osztályozá-
sát. 

A XX. század elején a 
katonaorvoslás önálló tu-
dománnyá vált. Az I. világ-
háború idején vezették be 
a katonák körében a  himlő 
és a tífusz elleni védőol-
tásokat. A lőtt sérülések 
kezelését is a háborús gyakorlat során 
művelték ki, melynek a lényege a seb 

nyitott kezelése volt. A második világhá-
ború „hozadéka” volt a polgári életben 
már kipróbált konzerv vérkészítmények, 
a vérplazma és a kemoterápiás szerek 
alkalmazása, valamint a penicillin alkal-
mazása a hadszíntéri, prevenciós ellá-
tásban. 

A második világháború után, 1950–
1953 között zajlott a koreai háború, 
melyben egy magyar katonai kórház is 
részt vett.  A magyar katonaorvosok az 
ott szerzett tapasztalatok alapján rakták 
le a rekonstrukciós, továbbá a plasztikai 
sebészet alapjait, és jelentősen járultak 
hozzá a sebészet és a traumatológia 
hazai fejlődéséhez.

Az   1991.  január 16. és február 
28. között zajlott ún. első öbölháborúba 
a Magyar Honvédség orvosi csoportot 
delegált a szövetségesek oldalán, amely-
nek dr. Svéd László orvos ezredes volt 
a parancsnoka. A csoport igen értékes 
hadszíntéri tapasztalatokkal járult hozzá 
a magyar katona-egészségügy fejlődésé-

hez (lásd  Svéd László: A magyar kato-
na-egészségügy az első öbölháborúban.  
Zrínyi Kiadó, 2021. 410  oldal). 

Amint erről a tábornok elő-
adása során beszámolt, a 
37 fős magyar katonaorvosi 
kontingens 1991. január 14-én 
érkezett meg az alkalmazási 
helyére, Dhahranba (Szaúd-
Arábia). Három nappal később, 
január 17-én, a hajnali órákban 
elkezdődött az első öbölháború, 
amely keretezi a magyar kato-
na-egészségügyi szolgálat rend-
szerváltás utáni első – az ország 

szempontjából is fontos – küldetésének 
háborús történetét. A magyar orvosok 
munkáját segítő nővérek hollandok, 
szudániak, Fülöp-szigetiek, amerikaiak, 
lengyelek és németek voltak. Szemész- 
és radiológus orvosuk viszont nem volt. 
Őket az Egyesült Államok hadereje biz-
tosította. 

Érdekes jelensége volt a katonai műve-
leteknek, hogy az iraki diktátor, Szaddam 
Husszein imaidőben nem lövetett ki ra-
kétát a szövetségesek állásaira. Miután 
pedig ilyenre naponta ötször került sor, 
lehetővé vált, hogy az egészségügyi 
kontingens tagjai pihenjenek egy kicsit. 
A résztvevőknek azonban szinte minden 
éjszakát egyfolytában gázálarcban kellett 
eltölteniük.

A Balassi egyesület tagjai nagy érdek-
lődéssel követték az érdekes előadást, 
amelynek végén többen dedikáltatták a 
professzorral a helyszínen bemutatott 
könyvét.

SZÖVEG ÉS KÉPEK: VÁMOSI JÁNOS NY. ALEZREDES

j

(Professzor dr. Svéd László nyugállományú orvos altábornagy előadása a Balassi Bálint Bajtársi Egyesületnél)



29

Ötnapos dél-erdélyi utazás a szabadságharc 
katonai emlékei nyomában
Egyesületünk tagjai a Magyar Falu Prog-
ram Falusi Civil Alapja keretében, a civil 
közösségi tevékenységek feltételeinek 
támogatása pályázati program alapján 
tartalmas kiránduláson vehettek részt 
Erdélyben.  A történelmi túrán nyomon 
követtük az 1848–49-es szabadságharc 
főbb történelmi eseményeit. A megemlé-
kezések során nagy segítségünkre volt 
történelemtanárunk és kísérőnk, az erdé-
lyi származású Szolláth Hunor.

A szabadságszobornál és a vesztő-
helynél emlékeztünk meg az aradi vér-
tanúkról. Máriaradnán felkerestük az 
emléktáblával megjelölt házat, ahol meg-

szállt Kossuth a szabadságharc idején. 
Nagyszebenben felidéztük a 1849. ja-
nuári és márciusi csatákat, amikor Bem 
váratlan rajtaütésekkel elfoglalta a várost. 
A Brassó főterén lévő Bem-emléktáblánál 
felidéztük Bem apó életútját. Segesváron, 
Petőfi feltételezett halálának helyszínén 
elhelyeztük a megemlékezés koszorúját, 

majd a honvéd tömegsírnál kialakított 
Petőfi-emlékparknál emlékeztünk meg a 
költőről. 

A tanulmányút során alkalmunk volt 
megtekinteni Vajdahunyad várát, Seges-
váron megtekinteni Drakula szülőházát 
(a bátrabbak felsétálhattak a híres Diák-
lépcsőn is).

Lehetőségünk volt megtekin-
teni a II. Géza magyar király ala-
pította Nagyszebent, az erdélyi 
szászok egykori kulturális és 
kereskedelmi központját. Bras-
sóban megcsodáltuk a Fekete-
templomot, és kabinos felvonó-
val feljuthattunk az 1800 méter 
magas Keresztény-havasra is. 
Keresztényfalván megtekinthet-
tük a remek állapotban helyreál-
lított középkori szász erődtemp-
lomot. Felfedezhettük a Barcaság 

legfőbb nevezetességeit, a sinaiai királyi 
rezidenciát, a Peles-kastélyt, Törcsváron 
Drakula gróf romantikus várkastélyát, 
Prázsmáron pedig az UNESCO által a vi-
lágörökség részének nyilvánított középkori 
szász erődtemplomot is.

Végezetül lehetőségünk volt autózni 
a világhírű transzfogarasi úton, amely 
a leglátványosabb részeken szeli át a 
hegyvidéket, és a Fogarasi-havasok vo-
nulatai között kanyarog.  Csak tiszta idő-
ben jó a kilátás, ezért kell egy kis szeren-
cse is ahhoz, hogy igazán emlékezetes 
legyen az út. Sajnos most nekünk ez a 
lehetőség nem adatott meg, de a gyö-
nyörű táj, a magasság és a néha-néha 
előbukkanó látvány örök emléket hagyott 
mindenkiben.

 SZÖVEG ÉS FOTÓ: KOPPÁNY ZOLTÁN, A MAGYAR 

VETERÁN REPÜLŐK SOMOGY MEGYEI 

EGYESÜLETÉNEK ELNÖKE
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Hármas jubileum jegyében történt meg 
2022. július 16-án a XVII. Szabadszál-
lás Helyőrségi Honvédtalálkozó: a helyi 
Honvéd Nyugdíjas Klub az egykori MN 
7260 Páncélos- és Gépjárműtechnikai 
Kiképző Központ hadrendbe állításának 
60., a volt MH Alföldi Kiképző Központ 
megalakításának 25. és az MH 52. 
Hunyadi Mátyás Javítóezred 1997-ben 
történt felszámolásának negyedszáza-
dos évfordulója alkalmából szervezett 
bajtársi találkozót. A rendezvény fő-
védnöke dr. Ruszin-Szendi Romulusz 
altábornagy, a Magyar Honvédség 
parancsnoka volt. A rendezvényre ér-
kezett, a városhoz kötődő katonák, 
polgári és közalkalmazottak a „Kikép-
zéssel szolgáltunk. Kiképző központok 
Szabadszálláson” címmel meghirdetett 
programsorozat részeként elevenítették 
fel az egykori helyőrségben települt ala-
kulatok történetét. 

A találkozó hivatalos megnyitója előtt 
a klub elnöksége és a meghívott ven-
dégek képviselői a Bercsényi úti teme-
tőben lévő Szabadszállási 
Honvéd Emlékhely kopjafá-
inál tisztelegtek az elhunyt 
bajtársaik emléke előtt. Ezt 
követően a lakótelepi park-
ban megkoszorúzták az egy-
kori 145. harckocsidandár 
emlékoszlopát és a helyőr-
ségben egykor állomásozott 
alakulatok emlékköveit. 

A József Attila Közösségi 
Ház Kálmán Lajos termében 
a klub tagjainak nevében 
Horváth Balázs nyugállo-
mányú ezredes és az elnök, 
Farkas Zoltán nyugállományú 
alezredes, valamint a közös-
ség tiszteletbeli tagja, Darabos József 
polgármester köszöntötték a mintegy 
kétszázötven fős bajtársi találkozó 
résztvevőit. Ezt követően Bozó Tibor 
vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Pa-
rancsnokságának törzsfőnöke a Magyar 
Honvédség jelenéről és jövőjéről, meg-
újításának feladatairól, a folyamatban 
lévő és már megtörtént szervezeti át-
alakításokról tájékoztatta egykori bajtár-
sait. A Honvédelmi és Haderőfejlesztési 
Programmal összefüggésben hangsú-
lyozta: a cél, hogy a Magyar Honvédség 
szervezeti kultúráját és haditechnikáját 
tekintve is megújuló, a nemzeti hagyo-

mányokat ápoló, önállóan és a szövet-
ségi keretek között egyaránt hatékonyan 
alkalmazható haderővé váljon. Feladatai 
végrehajtása érdekében korszerűen fel-
szerelt és kiképzett katonákkal, valamint 
hatékonyan alkalmazható és fenntart-
ható katonai képességekkel kell rendel-
keznie. A korszerű haderő megterem-
téséhez elengedhetetlenül szükséges 
a megfelelő és folyamatosan megújulni 
képes nemzeti védelmi ipar kialakítása 
és fenntartása.

Farkas Zoltán nyugállományú alezre-
desnek az egykori kiképző központok 
történetét összefoglaló előadását köve-
tően elismerések átadására került sor. 
Magyarország honvédelmi minisztere 
a Honvédelmi Minisztérium céljainak 
megvalósítását támogató tevékeny-
sége, valamint a Honvéd Nyugdíjas 
Klub érdekében huzamos időn át vég-
zett lelkiismeretes munkája elismeré-
séül a Honvédelemért kitüntető cím 
II. fokozatát adományozta Bilki Éva 
nyugállományú zászlósnak, a kitünte-
tő cím III. fokozatával pedig Derecskei 
Lászlóné munkáját köszönte meg. Az 

MH Tartalékképző és Támogató Pa-
rancsnokság parancsnoka elismerő 
oklevelet adományozott Fabinyi Gábor 
nyugállományú őrnagynak, Vermes 
László nyugállományú századosnak 
és Tóth Ernőnének. Az MH Katonai 
Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság megbízott parancsnoka 
szintén oklevéllel köszönte meg Gáspár 
Ferencnének, Nagy Andrásnak és Sallai 
Lászlónak a közösség érdekében végzet 
munkáját. Az elismeréseket Bozó Tibor 
vezérőrnagy, Baráth István vezérőrnagy, 
az MH Tartalékképző és Támogató 
Parancsnokság parancsnoka és 
Gáldonyi Sándor őrnagy, az MH Katonai 
Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság Bács-Kiskun megyei 
Hadkiegészítő és Toborzó Irodájának 
vezetője adta át.

A hivatalos program zárásaként a je-
lenlévők megtekintették Az altisztképzés 
másfél évszázada című vándorkiállítást, 
amelyet Kollár László főtörzszászlós, az 
MH Altiszti Akadémia kiemelt kiképző 

zászlósa, a tárlat összeállítója 
ajánlott az érdeklődők figyelmé-
be. Ezt követően a résztvevők 
volt laktanyájukban megkoszo-
rúzták az egykori katonaváros 
emlékét őrző márványtáblát és 
megtekintették a Szabadszállá-
son állomásozott katonai alakula-
tokhoz kötődő tárgyakat, valamint 
írásos dokumentumokat őrző 
Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűj-
teményt. 

A bajtársi találkozón – mások 
mellett – részt vett Dolányi Sán-
dor ezredes, az MH Anyagellá-
tó Raktárbázis parancsnoka, 
az MH 59. Szentgyörgyi Dezső 

Repülőbázis képviseletében Szép Ká-
roly alezredes, Hovány István őrnagy, 
a rendezvény lebonyolítását támogató 
MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi 
Ezred 38. Merász Mihály Területvédel-
mi Zászlóaljának törzsfőnöke és Hideg 
István nyugállományú őrnagy, a Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetsége Dél-
alföldi Régiójának újonnan megválasz-
tott elnöke. A megszűnt kiképzőszerve-
zetek egykori parancsnokai közül Spaics 
József nyugállományú ezredes tudott 
eljönni a találkozóra, dr. Végh Ferenc 
nyugállományú vezérezredes, Geller 
István nyugállományú altábornagy és 

mányokat ápoló önállóan és a szövet-
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Szabó János nyugállományú vezérőr-
nagy baráti és bajtársi üdvözletét pedig 
a klub elnöke tolmácsolta.

A rendezvényre kitelepült az MH Kato-
nai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság megyei toborzóirodája, 
az MH Anyagellátó Raktárbázis sátrá-
ban pedig korszerű kézifegyverekkel 
ismerkedhettek meg az érdeklődők. 
Fergeteges eladást tartottak a Teleki 
Néptáncműhely felnőtt csoportjának a 
táncosai, a programok helyszínein pedig 
közreműködött az MH 5. Bocskai István 
Lövészdandár hódmezővásárhelyi hely-
őrségi zenekara, amelyet Gömöri Balázs 
őrnagy vezényelt.

SZÖVEG ÉS FOTÓK: GALAMBOS SÁNDOR 

(FORRÁS: HONVEDELEM.HU)

VÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNYEK

A Honvédelmi Minisztérium a vásárlói kedvezményrendszer 
nyugállományú katonákra és honvédségi nyugdíjasokra 
történő kiterjesztése érdekében megkereséssel élt meglévő 
partnerei felé. Ennek alapján a következő szervezetek vállal-
ták a kedvezmények kiterjesztését a nyugállományú katonák 
és honvédségi nyugdíjasok körére is:

   – InterSport (15%),
– Hervis (15%),
– Praktiker (10% kedvezmény minden hónap
   2. hétvégéjén, csütörtöktől vasárnapig),
– J. Press (15%),
– Danubius (15%),
– Kulcs Patika (5%),
– Stavmat Építőanyag (10%),
– Magyar Autóklub,
– Harmónia 99 Bt.,
– Formatex Kereskedelmi Kft. (Játéksziget),
– Zeller Zoltánné Ev. – Zeller Optika,
– Cívis P Kft. – Cívis Papír Írószer Bolt, 
   FIGYELEM! ÚJ ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ,
– Balatontourist Kemping,
– Fotohozman Műterem és https://fhdigital.hu webáruház,
– Flatco kedvezményes lakásbérlés,
– Balázs Sándor Ev. – Tavi Túra,
– Pátria Nyomda Zrt. – Pátria Papír,
– Spine Care Company Kft. – Gerinc Egészség 
   Központ – Evminov,
– Toyota Central Europe Kft. – Toyota 
   Márkakereskedés és Márkaszervíz,
– Balatontourist Kemping – Kedvezményes 
   üdülési lehetőség,
– Tündérrózsa Hajókikötő – Új! Kedvezményes 
    hajókirándulás,
– Fogászat – Lege Dentis Bt.,
– Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark, valamint 
   a Fogadó Az Öreg Préshez Hotel,

– Winner Gumi Kft. – Gumiszerviz,
– Budapesti Operettszínház (változó kedvezmények),
– 50% kedvezmény a zalakarosi Aphrodite 
   és Venus Hotel teljes árú szobaáraiból,
– 15% kedvezmény a Magas-Hegyi Turisztikai 
   és Sportközpont Kft. (Zemplén Kalandpark) jegyáraiból,
– Margitszigeti Szabadtéri Színház 
   (változó kedvezmények),
– 10% állandó és változó exluzív kedvezmény 
   a budapesti Átrium Színház előadásaira,
– Kedvezmények a Szépalma Hotel és Ménesbirtok 
   szolgáltatásaiból,
– a Budapesti Állatkert kedvezményei,
– 10% kedvezmény a KeS Papír üzletekben és online,
– 25% kedvezmény a Fővárosi Nagycirkusz jegyáraiból,
– 10% kedvezmény a székesfehérvári Diófa 
   Étteremben és a Kiskakas Vendéglőben,
– 5–15% kedvezmény a Regál Irodaszer 
   Szaküzletekben (Székesfehérvár),
– 10% kedvezmény a Salvator Étteremben 
   (Székesfehérvár),
– 10% kedvezmény a Nebuló Papíráruház szaküzletben,
– 10% kedvezmény a Netamin webáruházban 
    és üzletben  (Budapest),
– 15% kedvezmény a ProBody Stúdió 
   és Akadémia szolgáltatásaira (Budapest),
– 10% kedvezmény az Eldorádó Hangszerüzletekben 
   (Budapest) és Hangszer Webshopban,
– 20% kedvezmény az Aranybagoly Könyvszalonokban 

       és a Happily.hu online áruházban,
– 10%-os kedvezmény a Tisza Papír-Írószer Áruházban.

A kedvezmény igénybevételéhez való jogosultságot az ér-
vényes honvédségi azonosító okmány (szolgálati igazolvány, 
kormánytisztviselői igazolvány, katonai nyugdíjas igazolvány, 
honvédségi nyugdíjas-igazolvány vagy munkáltatói igazolás) 
felmutatásával kell igazolni. 

(FORRÁS: HTTPS://WWW.BEOSZ.HU/CIKKEK/VASARLOI-KEDVEZMENYEK/)



Mindennapi társunk, szövetségi emlékhelyünknek, megemlékezéseinknek helyet adó illusztris partnerünk az emlékhelyek napja 
alkalmából hét országra szóló elismerésben részesült. Szerényen hirdették: az idei, sorrendben a 7. emlékhelyek napja alkalmából 
a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely (KEMPP) különleges, a korábban meghirdetettől kissé eltérő programmal várja 
Önöket. Szabadtéri tárlatvezetés 175 év hadtörténelmében, a Harctéri élet az első vonalban – 1942 elnevezésű program, előadás 
a Donhoz vezényelt 2. magyar hadseregről, hagyományőrző bemutató a 80 évvel ezelőtti katonai felszerelésről, fegyverzetről, 
egyenruháról, hadtörténelmi foglalkoztató kisgyermekeknek és kisgyermekes családoknak.

Mintha mi sem történt volna. Eközben épp az emlékhelyek napján, május 14-én, Budapesten, a Fiumei úti Sírkertben a Nem-
zeti Örökség Intézetének (NÖRI) főigazgatója, Móczár Gábor – prof. dr. habil. Szakály Sándor, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti 
Bizottság elnökhelyettesének, a HOHE tiszteletbeli elnökének jelenlétében – átadta az Év emlékhelye díjjal járó herendi porcelán 
serleget dr. Görög István ny. ezredesnek, az emlékpark ügyvezetőjének.  

Ismeretes, az Év emlékhelye díjat a NÖRI alapította 2020-ban azzal 
a céllal, hogy „… a legaktívabb, az emlékhely státuszukat leginkább ki-
aknázó” emlékhelyeket elismerje. Móczár Gábor az átadón hangoztatta: 
a pákozdi katonai emlékpark és nemzeti emlékhely az elmúlt tíz év „… 
következetes, lelkes, igényes és példaértékű munkája eredményeként” 
nyerte el a díjat. A többi emlékhellyel való együttműködésük is mintaér-
tékű, emellett a környező térség emlékezetőrzésében, hagyományápolá-
sában is jelentős szerepet töltenek be. 

Hírlevelünk összefoglalójából nem maradhat ki, hogy a KEMPP csa-
ládjainknak feledhetetlen történelmi, hadtörténelmi programokat adó 
intézmény, számos „hivatalos” rendezvényünk szíves házigazdája, 
Szövetségünk emlékhelyét befogadó partner. Álljon itt most szívből jövő 
gratulációnk, és néhány emlékkép. 

BH-ÖSSZEFOGLALÓ (M. T. GY.)

FOTÓ: HONVEDELEM.HU, KATONAI.EMLEKPARK FB-OLDAL, BEOSZ.HU

Hét országra szóló díj


