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HOGYAN TOVABB?

G ondolatok a sziiv etsé g munkdj dról
I997 ben LeÍleink szeÍinl löbb .|lkalo is adódik 'najd

helyzetűnk megbeszélésére.'jov6beni fehdataink meg!iIatásá'
Ía' Régió éÍlekezlerek. N}ugíllomínyú katonák ll' oÍszágos
találkozója (n]ájL's). Katonanemzedékek Vl, találkozó.j.l (szep.
Lcmbe.). válásztmányi Lllés (nove be4. hogy csak a legtbn'
tosabb.rkrt cnrlít!em. MindclckÍc kószLllni éÍdemes. sót köte.
lczó,

ÁmikoÍ har é!vel ezelótt ősszejÓI lek a szöVetség alapíló
tlgjai azzll a szíodékka|. bog),l honvédelelnérl, a kalonai hl.
gyományok ípolísáért. x katonanemzedékek összefogásíért.
tagjaink érdekképviseletééÍt lenni akalókat egy tábolba - a
BEosz.ba tőmor'tsék: lreIyesen döntÓttek' Akik lkko| egy.
be.q],űltek és kinrondták a szóvetség megaIakulását 1: l2 t.lg.
szeÍvezei; 2500 fő tag). s akik azóta hozzllnk csatlakoztak
( l997' januári adalaink szerint: 5'1 tagszeNezet. 7' l09 fó tag -
közte l' l70 hiviltásos katona|) terveinket örönlnleI lbgadtik. s
lzok vé3bezvitelét szükségesnek lartottÍk' Befeieztük tátsa
daInli bolyongásunkat. máta örönnnel Ílltlpíthiltiuk neg. bo8y
a munkánk il ánl i kezd€ti édeklódés növekedett..l tenni.lkaús
végigkíséÍte inmár több mint fél évtizedes nriíkődésűnkei' és
nincs okom kételkedni benne. hog) ajővóben is kísérni fogia'
A napokban űdvózóltük a Kiskó|ösi Nyugdíjas Klub (Kor'
mány sándo|). és a Veteún TűzszeÉszek é5 Aknakutatók B j'
tárSi Egyesülete (szabó Pélel) belépési színdékát'

A BEosZ - onökkel
kózósen és az onók bi.
zalmából| - ha nel l l  is
mindig a l €getedménye.
sebben. de mindig teÍv.
SzeÍűen és szakszerúen
dolgozotr. Azt hiszenr.
bizonyos egéSzséges ón.
bizalommal. de nem az
igazság Íovására m€gál1.
apíthat]uk: bogy az el .
mú1t évek hon\'éde lm i
n eve l ó  munká j ának .  a
k  a t o  n  a  n  e  m  z  e  d  é  k  e  k
összefogásáoak, a nyUg.
állományúak érdekképvi.
selelének, S még jó né.
hány legéÍtékesebh tett a
mi kőÍÍinkból ker i i l t  k i .
és  így  m inden  ok  nk
megvan a bajtársi egyiitt'
örvendezésre' KóSzóoet
onóknek, a munkánkat
egyÍe el istnertebben tá.
mogató HM és MH szer.
veknek. szenrélyeknek.
az együthűködő szőveG

TISZTELT PARANCSNOK URAK!
A BEosZ 54 lagegyesÜ|ele az elmú|t éVekben országos

szöVelségbé tömó.ü|Ve bizonyította |éljogosuhságál, |églt]mi.
tását' sokat lettek a hazaíias' honvéde|mi nevelés' a törté.
ne|mi' nemzeti és katonai hagyor.ányok ápo|ásáé(, tagjaik
szociá|is támogatásáért, egymás é|etének te|]esebbé téte|é'
éd'

Ebben a munkában Önök. és az Önök á|ta Vezelet| szer.
Vezelek fo|yamatos, ha|ékony segítséget nyÚjtottak. Részt
Vetlek a k|Ubok' egyesü|elek rendezvényejn, he|yes dónté.
sekre nspirá|ták az együltműködőket' megteremletlék a e.
hetőségét a kó]csönös tá]ékozta|ásoknak, kalonai fe|adatok
bemUtatójára hívták a kieme|kedő munkát Végzóket' A BE.
osz E|noksége nevében köszönöÍn munkájukalI

Kérem onöke|, |egyenek továbbra is a BEosZ tagegyesÜ.
]eleinek támogatói és segíiői, a jöVőbeni egyÜttmŰködés -
kÖzös érdekekel íéjismeró - kézdeményezői'

KÖsZÖNET1EL;
sipos Géza ezredes

BEosz 6lnök

ségeknek és egyesiilereknek' csak így, egyiitt SikeriiIhetett a
velünk szembeni korábbi bizalmatlanságol csökkenteni, és ér.
1ékes szimpátiákat szerezni'

A BEosZ Sokrétű' d€ egyben közös: valanlinek a hiánya
menrén szervezódt i ink'  o1yan szi ikség1et €ket je1enítettünk
meg. amelyekelaz állam. a táÍca nem ludott. nem akaÍt felvál.
Illni' Ma íh,ál1a1unk á1lami feladatokat, karitatív munkát vég.
zűnk. önkiiejezésÍe képesek vagyunk, érdekekel és értékeket
képviselűnk. és még lokálpltrióták is vagyunk. A BEosZ ere.
je ab|rln van. hogy közösséget képvisel. SzolidalitáSt tanúsít, s
együttInűködik máS szervezelekkel' Legitimitásunkat - műkö.
déstink tá|sadalnli (politikai) feltételeit - a tagok aktivitása.
tészvéteIe biztosítja' De I€ kel1 számolni azzal az illúzióval,
hogy .1z olyan láÍsadalmi szervezet, mint a BEosZ, képes ön.
állóan létezniI szánlunkra létfonlosságú a HM. a katonai veze.
tés. a tagszervezetek anyagi támogatÍsa központi és közös
é|dek a szövetség nuDkájának automatikus pénzügyi éS tech
nikai se8ítéSe' A szövetség nemcsak saját tagjaiért dolgozik.
hanem hltáss l van a MH közel 30 ezres nyugállonányú ta8.
ialra. a tartalékosok €zreire' a tagok hozzátartozóin keresztül
az állampolgárok rízezreire: a központi és a tagszervezeti tá.
mogatás nem a szóvetség ta8iainak szóló adományI

Köszönetet szeletnék mondani azoknak a hivatásos kato'
níknak.közalkalmazottaknak mindazoknak akikszemélyi

jövedelemadójuk ]% át a
BEosZ javára szántÍk'
Nem tudom. bogy össze'
sen bányan is vannak _
r €mélem tagjaink mind
így dóntóttek - d €  azt
. ,hal lottam', hogy pl.  a
.iobbágyi alakulat bivatá.
sos ál lományának közel
80E  - a  m inke t ,  v a l a -
mennyiűnket választott '
KöSzönet nekik és köSzö.
ne| a Szervezőknek: Ha.
]ász Lajos elnök úrnak
külön is'

Mint említettem. l997
a  munka  éve  l e s z  s z á '
munkra. Hogy mir6l fo-
gunk beszélni. miben keu
közösen szót érteni, s mit
megcselekednünk p|og.
Iamjaink Során. onőktől
is függ.

KöSzönöm f igyelmü.
ket. s várom értékes véle-
ményüket, javaslataikat'

s. 0.
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Tdjékoztató
Elnökségének 1997. évi munka

A szövetség az 1997. évi levékenységének kialakításakor
az Alapszabályzatában meghatározott célkitűzéseket és az
l995' évi közgyűlés határozatában megfogalmazott feladato.
kat tekintj alapnak.

A BEosZ 1997. évi f6 feladata: a hazafias és honvédelmi
n€vel& hatékonyabb és szélesebb körű folytatása, a történel.
mi, a nemzeti és a katonahagyományok ápolása. honvédelni
jellegű kulturális és spoÍtrendezvények úmogatása, á létmi
nimum alatt' vagy aköÍül élő cs. ádok anyagi segítése' Ki.
€m€lt feladatunknak tekintjük a hivatásos éS nyugállományú
katonák és bozzátaÍozóik éÍdekképviseletét' érd€kvéd€lmét.
(Elsdsorban a HoVET és a Nyugdíjas szervezetek kéPvise.
letén ker€sztijl.)

A szöv€tség 1997' évi tevékenységének alapvetó mód.
szere: országos jel]egú rendezvények szeÍvezése; folyamátos
tájékoztató szervezó munka: régiós munka támogatáSa, a
tagegyesü]etek tevékenységének koordinálása, s€gítése, szo.
ciális jultatások eszközlése.

AZ ELNoKSÉG KIvoNATos NAPTÁRI TERVE
I. FÉLÉVRE

Január:
_ Elkészítjük a SZJA 1qo'val kapcsolátos tájékoztatót,

megkezdjük annak szervezését'
Pályázatot készítiink az országgyűlés Költségvetési Bi.

zottságához pónzbeli támogatás elnyerésére'
- Folyamatosan részt veszünk a tagegyesület€k évzá.ó

közgyűlésein' (cegléd' székesfehérvár, Keszth€ly, Tata)
- Kja]akítjuk a BEosZ 1997' évi tevék€nységi és kijlt.

ségvetési teÍvét'

Február:
- Részt veszünk a tagegyesületek évzáró és évnyitó köz.

gyúlésein (Jobbágyi, Pápa' salgóta4án)
- osszegezziik és elnökségi ülés terjesztjük az évzáró tag.

gyúlések lapasztalatait, köv€tkezt€tés€it, valamint a ta8egye.
sü]etet javaslala iI a BEosZ munIaj'ira vonaü07óan'

Allásfoglalást alakífunk ki a HovET további munkájá.
val kapcsolatban.

Március:
'Tájékoztató (Hírlevél) elókészítése a BEosz Elnókség

és a tagegyesületek munléj]írljl'
Kidolgozzuk a,,Katonaelődein}.' címij tablókiállítás III'

iitemének elkészítésére szóló €l8ondolást.
Május 2 1.i felterjesztés€k

II. FÉLÉv VÁRHATó FELADATAI

Jú|ius:
- Katonanemzedékek Vl' találkozója a kon€epciójának'

főbb mondaniva]ójának és nagybani elgondolásának kialalú
tása'

- Katonaelódeink című kiállítás anyaggyűjtése'
. Dél-dunánlúli Íégió értekezlet és tájékoztatója' (júljus

11 . )
_ A várpalotai v. csörgeiemléknű ünnepélyes átadása.

(vitézi Rend, KLKFTü. tanszék)

Augusztus:
_ Katonanemzedékek vI' találkozójának előkészítés€.
- Katonaelődein} című kiállítás III. ütemének elkészítés€.
. október 23 i fe]terjesztések.
' szociológiai felméÍés kezdemény€zése a nyugállomá.

nyú katonák helyzetéÍől.

Szeptember:

_ Katonanemzedékek vI. találkozója Balatonkenesén'
Tervez€tt időpont: Sz€Ptember 27-28.

- ''Katonael6d€ink'. című tablókiáuítás I]I' iircmének
negnyiúsa. szeptemb€r 27.

Április:
- Megkezdjűk a Íegionális tájékoztatók előkészítését-
' Tiszántúli Íegionális ért€kezlet {Tervezett időpont: ápri.

l j s  1 l . )
- Kidolgozzuk a ,.Kalonael6deinl('' cínű tablókiállítás IIl'

üt€mének ibrgatókönyvét' sze.zódés.tera€zetét'

Május:
- A MH nyá' kalonáinak Il. országos találkozója (120 fó).
(Kiegészítve a közeli években nyugdíjba vonuló állomány

képviselőivel.)
]deje: május 30.
Helye: Bolyai Katonai Fóiskola
- Eszak.magyarországi Íegionális éítekezle!. tájékozlató

Jobbágyiban' (május l4.én)
-Elnökségi szintű találkozó előkészítése a Hosz'szal'

Június:
- Észak.dunántúli Íégió katonapolitikai tájékoztatEa. (Jú.

nius 27.én' Tata) (E]nökségi ülés)
- Kiadjuk a 2' sz. HíÍ]evelel (tájékoztatóo
- Au8usztus 20.i felterjesztések.
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október:

- sZA l 7o'val kapcsolatos átutál.:ok végrehajúsa.
_ Válásztmányi ülés beszámolójának elkészítése'
- Elgondolás kialakí!ása a BEosz további feladahiÍa' kü.

lönós tekinleltel a Magyar Honvédség megalakulásának l50'
év|ordulójára.

- Kiadjuk a 3. sz. HíÍlev€lel (tájékoztatóo

Nov€mbcr:

- Elókészítjük és megtaÍtjuk az éves választmányi ü|ést'
(NovembeÍ l4.) Besámolás és feladat megszabás'

- A tagegyesületek jelzései alapján elkészítjük az évzáró
közgyúlések ütemteNét'

_ 'Honvéd Bál.' '98 el6készítés€.

December:

- Kiadjuk a 4. sz. Hírlevelet (ájékoztatóo
- Részt v€szünk a tagegyesületek évzáró közgyűlésein'

Áttonoó ie||egű,
Ío|yomo|os Íe|odolok

. Folyamatosan, a HM.mel egyiiffníkijdve részt veszünk a
töíténelmi és nemzeti ünnepünk alkalmából Íendezett megem.
lékezéseken' koszonízásokon.

- Részt veszünk a katonai vezeÉs áItal készítend6 jogsza.
bály1ervezelek előkészítésében' intézkedés-tervezetek véle.
ményezésében.

-KiemeIkedő ka|onai évÍordulok megünnePlése'
- A tagegyesule|ek java\la|ai aIapján. a. 'BAJTÁRsAIN.

KERT'' Alapítvány Kuratóriumával együttmúkMve, figyelem.
mel kísérjűk a szociálisan rászoíuló hivatásos és nyugdías ka.
tonák életköÍijlményeil' különös tekintettel a balesetel szenve-
dett családokÍa. Rászorultság függvényében segélyben része-
sítjiik 6ket.

- Id6szakonként írásos tájékoztátót (híÍlevelet) adunk ki az
Elnökség munlájáÍól' a tagegyesületek életéÍ6l'

- KezdeÍ.éryezznk ̂ z átlagon felüli társadalmi munkát
végzők külőnbijzó szintí elismeÍését' konkét javaslalokat ké.
szítünk az illelékes szervek felé.

_ Folyamatos kapcsolatot taíunt a tagegyesülelek e|nőkse.
geivel.

- va|amennyi fontosabb lanácskozásÍól felje8yzést készi
tünk'

- Biztosítjuk az elnökségi iíoda fo|yamalos ügyeletét.
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TÁJÉKoZTATT A,.naJrÁnsunrÉnr
nlapirvÁly' xunlrinIuuÁNnx

TEvÉKENYsÉGÉRiL
A ''BaÍánainkén A]apítvány'' célja: a Magyar Honvédség

önhibájukon kívül hátrínyos helyzetbe kerüll aklÍv' valaminl
nyu8állományú tagiai és hozzátaíozóik karilalív segítése; a
honvédelmet. a hazaszeÍelet. a bajlírsiasságot népszerűsí!ó ku|.
iurá|is rend€zvények és akciók' valaminl €zek oklatására irá.
nyuló kiadványok támogalása'

A kuratórium újjáalakulása és a reszoíok elosztása l99ó.
auguszfus l2.én az okmányok és a tevékenység áládása-átvéle.
|e pedig 1996' szeptember 17.én megtóíént' Az elteh id6szak.
ban a kuratórium 5 alkalommal ülésezett és a kóveúgr6 fóbb
kéÍdésekkel f oglalkozott:

i) A kuÍatórium múkijdését szabá]yozó okmányok áttekinté'
se, az esetleges módosításul.Ja jÍányuló javas]atok megtáÍgya.
lása;

. a gazdálkodással és jótékonysági rendezvényekkel'
együttműködéss€l összefüggó kérdések;

. a ''Honvéd bál', el6készítésével' megszeNezésével és le.
bonyolíúsának hpasztalatai;

. a benyújtott egyéni és lagszervezeti pályázalok elbírálása'
a támogatások odaítélés€.

A Bájtfuseinkért A|ápí.Yány
kuralóriulna límogatást nyújtol(:

. a BEosZ által szeFez€tt - Katonanemzedékek v' orszá.
8os Ta|álkozója m€gsz€rvezeséhez 275 €zer F| össze8ben;

. a Misko|ci H€lyőEégi NyugdÚas Klub Íészérc 30 ezer Ft
összegben'

. a Talái He|yőrségi N}ugáuom]ányúak Klubja Íés?lrc 30
ezeÍ Fl összegben;

. a kuÍalórium iÍodahelyiségei köziizemi díj hátÍa|ékának
kiegyenlítéséÍe 60 ezer Ft ósszegb€n]

. a ceglédi Dózsa Győrgy Nyugá|lomá'yúak Klubja részé.
rc 15 ezer Ft összegben,

. DÍ' MolnáÍ Károly nyá. o. vórgy. l03' szÜ]etésnapja al.
kalmából szeÍvezett rcndezvény biz|osíásáÍa 5 ezer Ft össz€g.
ben,

. l0 f6 egyéni segéIyezésérc 50ezeÍFt összegben,

. a D€bÍeceni Nyugdíjas Egyesület ÍészéÍe 30 ez€r Fl
összegben'

. a Jobbágyi Nyugállományúak Egyesiilete íészéÍe 15 €zer
Ft össz€8b€n'

. a Pápd NyugálloÍn|ínyúak Íészére 30 ezer Ft összegben,

. a Hatvani II. Rákóczi Ferenc Nyugállomlnyú Egy€sül€t
észér€ l5 €zer Ft összegben'

. a salgótaÍjáni N} gáIományú E8yesület részére 15 ezer
Ft összegb€n'

. az orosházi Nyugállományú Klub részére 15 ezer Fl
összegben.

A kuratóriÜm köze| 600 ez€r Ft.ot í.élt oda e8yéni segélye.
zés és a honvédelmet' hazaszeretetet, bajláÍsiasságol népszeÍÍ.
sító rendezvények' ákciók lámogatására az elmúh hét hónap
a1att,

szajkj I si,án alezredes
kura|óriun |i úra



A''Kotonoe|ődeink'' ú|io
A ta8egyesű1etek folyanatosan

szervezik a,,Katonaelődein}'. tablóki.
állíús bemutatását' Több helyrdl igén-
nyel jelenl*eztek a kiállításra. J€lenl€g
á kiállítás Dél.Dunántúl helyőrségei-
ben van' a közeli hetekben kerül szé-
kesfehérvárra.

Teívezett útYonala: Pápa, Győr.
Tata.

A nyári hónapokban szentendr€,
Vác' salgótalján' majd 6sszel: Jászbe-
rény' Cegléd, ezt kóvetően a Duna.Ti-
sza köze' Kérjük ennek megfelelően
teÍvezzék a kiállítás bemutatását' Ügy-
intéző: Tóth sándor nyá' ezÍedes, had.
történész' (Elérhető a BEosZ iroda
címén)

Hogyon kéliük segé|y|?
vá]tozatlanul gondok vánnak a se.

gélykéÍe]meket illetden' Hiányosak az
adatok' ezért késik a kérelmek elbíÍálá.

Isméte]jük: két alapítványhoz lehet
segélykéÍelnet benyújtani:

- A Magyaí Honvédség szociálpo.
lilikaj Alapítványhoz. A Kuratórium
negyedévenként ülésezik' Ezéí kérjiik,
hogy a kéíelmeket: február l5.' május
15., augusztus 15., november 15 ig a
BEosZ irodájához küldjék meg.

''BAJTARsAINKERT,, A1apít
ványhoz: Evközben ugyancsak ne
gyedévente ülésezik, címe megegyezik
a BEosZ IÍoda levelezési címével.

Kérjük' ho8y a következó adatok
fe]tétlenül szerepeljenek a kérelmek.
ben: nyugdíj ősszege (házastársé is)
egészségi állapot (orvosi igazolás) havi
gyógyszelkiádás'  vagyoni helyzet
(egyéb fontos iÍíormációk.)

Nyugó||omónyúok
íótumo

Május 30-án, délelótt l0 órai kez-
dettel tartjuk a Bolyai Katonai
Múszaki F6iskolán a MH. Nyugállo-
Ínányú Katonáinak II. országos Talál-
koáját, amelyen a nyugál]ományúákat
éÍdeklő id6sz€rű kórdésekról, az új

nyugdíjtörvényról kíván.unk szólni.
Kérjük, hogy minden tag€gyesüle|tól 1
f6 vegyen részt a tanácskozáson, ame
lyen Égión}ént egy.egy fő részére le
het6séget biztosífunt hozzászólásoka'
A fórumra el6zet€sen kérdéseket lehet
tbltenni, amelyeket kérjük' hogy május
]5. ig íÍásban juttássák el a BEosz
iÍodájába' Itt közöljük' hogy a BEoSZ
iroda leve|ezési címe a köv€tkezó:
1554 Budapest, Pf. 65.

AmiÍ o pólyózo|okló|
fudni kell

várhatóan áprilisban jelenik meg a
HM Társadalmi Kapcsolatok és Kultu.
Íális Főosztály pályázata az 1997' évre
vonatkozó hazafias' honvédelmi neve'
]ómunkával' kulturális és sportjellegű
rendezvények finanszírozására' Kér.
jűk' figyeljék a Mágyar Honvéd.ban
megjelenő éÍesítést, és nyomban szer.
kesszék meg a pályázatukat.

Ugyanakkor változatlanul és fol)a
matosan lehet pályázni a ''BAJTAR
SAINKERT'' Alapítványhoz. az A|apí
tó okiratban megielölt témá}bán'

Melyek o sikeres
pó|yózot titkoi?

A Lámogatásszerzés főbb |épés€i:
1. Egy ,,eladható.' érvelés kidolgo

2' Tények és szárnok'
3. A m €gbízhatóság bizonyílása

(Támogatólevelek beszerzése).

4. Támogatásszerzés
- Meg kell válaszolni, hogy mit, mi-

ért, miért pon( Íni '  hogyan, mikor.
nennyiéÍ?

- A támogatónak látnia kell, hogy
,Érdem€í' és .'biztonságoí' minket tá.
mogatni, és hogy mit tudunk nyújtani a
támogatásért cseréb€. (Késóbb megkö-
szönve tájékoztatjuk ót az elvégzett
feladatról és eredményeinkól')

- Attekinth€tden' logikusan. egyér.
teinűen és konkrétan kel] fogalmazni'
Nem szabad ,,sokat" markolni. tilos ki-
íekesztő Yagy kioktató hangnemet al'
kalmazni' Az a szervezet követ hosszú
távon sikeíes támogatássz€rző stratégi.
át, aki nem gyors' ,,lerab]ó'' módon ke
ze]i fonásait'

Lehetőség van két/vagy több tag'
egyesület egy közös programjáía szóló
támogatás kérésre is '  (Regioná1is
együtlmúködés|)

sok siker| kíyánu k lánolalásszenő
erőÍe szíÍéseikhe,!

Régió ér|ekez|etek:
l997' április 1l -én Nyíregyházán
l997' május l4.én Jobbágyiban.

Napiíendek:
]. Tájékoztató a szövetség helyzeté.

Íól. közeli feladatairól' (Ea': Elnókségi
lag.)

2. Tájékoztaió aktuális kérdésekÍól.
Ea': Péter László €zds' MH Hszcsí h.
(Ínb. csí)

3. A íégiókhoz tartozó klubok,
egyesüle@k munléjána} tapasztalalai.
Konzultáció.

Köszönet
a HM Tdrsailalmi Kapcsolatok
ó s Kultur dlis F ő o s zÍtÍly án ak !

'|997' l|' fé|évtő| a H|vl TKKF vezelő - dr' Koós Anna úrhö|gy _
döntése érle|mében a BEosz E|nöksóg javas|atára, a szövetség
tagegyesü|etei számára 1.1 db Magyar Honvéd című |apot a H|\4
központiIag megrende|.

Köszönjük a Íigye|em' a gondoskodás' az egyi]ttműködés e
konkrét megnyiIVánu|ását!
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l. sPos GÉzA elnÓk
hányítja az Elnökség munkájá|. vez€ti a t€stületi üléseket.

fe]e|ős ,lz Elnökség' a válaszhány és a kÖzgyűlés határozatá.
nat. állásfog1alásának végrehajtásáéÍ'

LfvélcímIZrínyi Kiadó l440 Budapest' Pt 22'
Telefonr 333 9165/73-08
Fax: 314 2432142 45
2' szTANó GÉzÁ, ügyvezető alelnök
- A szerv€zeti - működési alapelveknek megfelelóen ellálja

az ügyYezető ale]nŐki t€endőkel.
3' CSERHALMI MIHÁLY alelnök

Dél.dunántúli regioná]is vezet6
4' ERDóS LÁsZLT alelnÖk

A szövetsége! képviseli a HovÉT.ban'
Képviseli áz Elnökségel a budapesti lakásgazdá|kodási bi

zotrsagban.
5' DR' t.vAsl GÁBoR alelnök
- A szövetség szervezési kapcsoialtartási munkájának lerve

zése, szervezése. a végrehajlás €lemzése'
6' DR' TÓTH sÁNDoR
- A hagyományáPolás és a hadtöíénelmel éÍinlő munkák

tervezese, szervezese.
A kijelölt társadalmi szervezettel a közvetlen kapcsolalok

ápolása' (MEAsz. HoHE' MANEsz)
7- DR' BoRoss DEzsóNÉ

KultüíáIis és sponÍnunka szenezdje a MH.en belül és a
nemzetközi bajtársi szeNezetekkel.

8. DoBossY ANTAL
' Az elnökség scgítője a BEosZ inráge jának fejleszlésé'

9' DR' FÁRKAS TIVADAR
-A budapesli regionális szeÍvezó
l0' FEKETE JózsEF
- A Kunság.csoport regionálh szervezóje
11' DR. oAÁL ANDoR

Ellátja a szÖvetség éS az elnÓkségjogi képviseletél'
12' GÁL lsTvÁN

A BEOSZ ELNOKSEG TAGJAINN( MUNI{ATERULETEI.
SZEMETYES FEIIIDATKOREIK

. Az elnókség segíője '} szociálpolitikai munkd szeNezésé.
ben. az elóteÍjeszlésck feldolgozásában és a tapasztalatok elem
zésében'

l3' Dr' Herczeg otió
- Segíti az €lnökségi előlerjesztések szeÍkesztésél.
14. DR' HoLLó JózsEF

Az elnÖkség kapcsolatainak szélesílését segíri a MH kalo'

l5- KovÁcs ZoLTÁN
Képviseli a BEosZ! a HoVÉT űlés€ken a ht' éS szerz6'

déses állományl éÍint6 kérdésekben
. szeÍvezi és vezeti az Eszak régió Ínűkódtetését'
16- DR. NÁGY sÁNDoR
- A katonai lanintézelek |eló inínyuló Ínunka szeNez6je és

összefbgója'
segíti a Kunság'régió működletéSét'

17' sIMoN BÉLA
Képviseli a BEosz.la Nyugdíjasok országos képviseleté.

Képviseli a BEoszr a HoVÉT.ban a nyá' katonákat érin.
tő kérdésekben.

l8' szAJKó IsTvÁN
- Képvi.eI i  a/ elnök 'ége| d ' .BA"tTÁRsAINKFRT' A|ap||.

vány Kuratóriumában
_ Segíti a budapesti ré8ió működletésér'
19' VosTYÁR MÁTYÁS

Az ÉSzak'keIeti csoport regionális szervezője'

Elnöksógi nod,1 m nkatánai :
IVÁNYI NÁNDoR nyá. ezredes. elni'kségi titkár

A BEosz iroda €ítne:
1554 Büdapest' Pt 65.

Telefon: 33-22-500/78-92

A BEosZ bankszám|aszáma| l1705008.20411323

A BUDAI ÖNxÉnrnsnrnn
EMLEKEZVE

A Honvédelmi MinisztéÍium és a Budai onkéntes
Ezred Emlékbizottsága a Budai onkéntes Ezred me8a
lakuIásanak 52' évtorduloja aIkalmából kosZoruza.i
ünnepséget szervezett a véÍmezói emlékműnól ' A
Bajtársi Egyesületek oÍszágos szövetsége nevében
sz|anó Géza nyugállományú vezérőmagy és Dr Tóth
Sándornyu8állományúezredes szóvetségünkalel
nökei. koszorúztak
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Éleret ez Évexuex

Például Markel János
Malke| János nyugá||ományú aIezré.
des malkáns képvise|óie azoknak az
embereknek, akik h|valásszeletetük,
seqítókészségük és közé|eli buzgó|.
kodásuk aIapján nagyon sokan tisz.
te|nek. A pápai repú|őa|aku|atló| hét
éwe| eze|ótt nyugá||ományba került
obsitost 1991.ben váIaszlolták meg
a helyólségben a íegyveíes tes|ü|e.
tek nyugá||ományú kIubjá elnökének.
A köztiszte|etben á||ó k|ub€|nökkel
a pápai nyugdÍask|ub mega|aku|ásá.
nak 25. éwordulóia a|kaImábó|
beszé|gettünk.

' Pápán ho u ahkul| nug a '|rugdí

AkkoÍ víros slívóbcn vo|t ! |.cgylcÍcs
eÍők klüb.jl' A7 lkkoÍi kIubp lncsnok. Ju
hos sándor rIc7Íedes.  i jss/cvcrbu! jI l !  !
helyóAégbLn óló nyugi|ll'!Ínyú kltonjlrt.
rendóiöket és lűlohólrl' ;\ tlc.gJl kultiskor
mindőssze huvonijlcn \ohtlk| h.ltlltlÍosan jó
k0z05sé.!i sze|lenr a| tuIl ki l n|usdíjasok
új klubjában.

-A nrugdiasklub,nt a. élek sonin me'
b.k Iol|ak a Iqnépszerűbb rcnde.!ényi?

ortzá&iíIó knjndulísllink lollak u leg.
kedvelrebbek' (ősze8lól sú()spalukir bcjÍF
tuk 'z egész olszígol. Íc|kclctlünk sok fur.
dóhc]ycl is' De kedlc|lck !o|l k kenb rál
kör rendczvÚnyci ós !Z c8óslsógne!őrzősl
szolgáló ismcÍctgy.|Íípíkj c|ő Ísok is' KlU
bunk 1989 bcn t.qid lcll lr ,,Elclct lll tvck
nek|. '  e lnevcZésű oÍsl l i !os s l ö !etségnck.
]992.benp€dig kl bltlgstigu k cgycléÍlé
sév€l - csatlaloztunk BajlÍlsi Egycsiilelek
országos sz övc l t tgÍhcl .  A ro7galnras
progÍamok m€llell k|ubu k lij cÍénye a jó
közos5égi szellenr. Ill ncnr a koÍábbi lendfo.
kozrrok. karonai bioszrrisok vinihnuk. ha'
nem a kd7óssé8 éÍdPl iéhcn ! i ! lc l l  napi
munka és uónzellen scgíl(itó\/só8, Jubilcu
mi ünnepségünkijn. mergyőlódóscn szerinl.
neÍn a1aptdlsnul ÍlIlpíolla lncg dr. Fodol
Islvín á1lanlltkÍÍ úÍ' ho8y l pÍpli hclyór
sé8ben a nyu8á|lonínyúlk klubjl oÍs,ágos
viszony]atban is kivílfun mÍkülik'

- HogJan |ijr|é,|l a kl b t,é'wóLod!.

A vez€tőség 1994' j nuÍÍ 26.iÍr köz.
gyűlésnek alapszabli1y módosításl nyújtotl
b€ a klub nevének me8víhozllllísÍrlr.

A ré8i  név: Honvód l lc lyőI\éci

NiUgdíi ls  K lUb'  ̂ /  11] l lcv. :  I jc !]vÚÍc\
T.st i i le lcL N)Ugt i ]|onl l i l ]}ú KIUbj l '  ! /  r l l
jelcmclc. hogl x kluh rrgjr l.her I hon!JLl
ség. Ícndólsóg. ltjlo]l(íiig. !ti||l Ús pilrltisy
őÍség n!ugtilk)mlnl\ ú l]Vlic' li:lIh.|\.n.s.'
zí\zlóstl I\ L('!|l'iI lr^Í| sllil \lLi lll.!j.r'
lalannnl a lelv)Íohlt|\ |c]c\i!.i.\ !\tlIlnlI13.

Lj  ' zókh.|\|:  l r . i l r ! .  I l . | \óI\Ú! i  KIub.
IIu\7áI hp.3 ' .pÚ l . l '^/ lh l \/rht i |\  ó '  o|{hI
lI]' Íci.^.l (]l h.k.^ló\. rllrI b(j\'ii|. ! ].
ó\  | . lc l t i  n\Ugt i ||( 'ntÍr\ l i  l Js i r in!k nr .n l .
sÜ1nck a ldsdíi |.i/clú\ l.ijle|./.lhÚg !kjl'

^Z i l t lpsZ!hí|y In( jd()sí lÍsI l  k( j lg)ű lós

e l togadta és lc lh l l l Inr l / l t l  t l  \ . /c ló\é!e l '
hog\ a veszpfinr nr.3\.i l]íf(j\l:!llk kiiklje
me.! a váhozásr lcn ]l\t$|l|l()|.

-Kik és hoqlan segí|e|lct a pd?ai ntllg.

AZ alakulal Í!s1c|lnl nrűki)dó hcl)'óI
ségi klub ! mi .'ollho|lunk.'' t ||ub \tlcltjlc
Lóky G)olgy iglr7gltl(] Li|' Úv.k ól! sloÍos
nunkakdpcÍn.tb!n Í| l  kIUhU||kLaI s^m
élyes köZÍcműki)dósc. InódVcíiltr j úl'nulillii
sa mindig clcdnrónycs k] b plollll|llol pm'
dUká]'

RendszeÍcscn bill$Ílil x s1ilksógcs he.
lyi5égeket. nrc1yck slinlc tlIxpjll ldjÍk ko1.
1eklív muIrkínk lk. ol.g bllliíNi kól/ijncl-
teladózunk LókY Gyolgy i!l'l! lj úÍnxk'

l hlld\'lt!' l Irlt!ln\i! i'.'l. ]él. Pápa
\!tu\!rr l  nr j fd.nnrt ,^ a l . tJb./  l t '  oz i t .
\ le!\ fuk luk i \  ne!V.|L]u i||  c/ l  i t  \ jÍoí.
!n].]\b.n VoIo\rn k( i l ó( jú| lI  \ l i Io\  minden
'n lé7tr!n!Úh./ .  ( l .  lc ! lo] ' i | r Iun !nnlk on.

Ebh.n ltiliirrjscn nr!! w.rrp jul u ijn

kormÍlr\ l.ll NISliltllC\lcÍiIl.]\. dÍ' Kovtícs
Zohán úm '

Csak e i i \  . fÚ\ . . ]  ludo| \^jIn i  l  \ .e\7.
plém nle3\ei }ItldIicsÚ./'ló plrlIlr!nl(rk Úr
n!\ é\ s7er\e7clóhc| (lo1!o/{' l|\l!c'nek !
íe|énk irÍn\ukj 5cgíló nnnl]'Íilttj]. 0k unva
gi!kk!l is segÍlik r tIvl]'.n\\úsi|!k.l'

s !ógü| d. nün Ull)lÍj Ítrhl r ki'\liincllcI
l rnozunk !  l ] l i lÍrs i  |] i le\ i i | . l .k  o ls l l igos
s2ö!elségó ek.l.tlliini\.Il Siposcóáel ök.
IvíIlyi NÍnd(Jfl 1iIktil t]trlinxk. hogy úllnut .
1Ísaikklll és jtlVrsIxltliIlI l|lycIcIIbc !élelé.
v€l nres!l|.\tllIltlk r Ii'i\ iigyót| !é:zelt
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NenZeLi ijnnepünk l|kllnibóla honvédclmi nrnriszlel a BEosZ
e1nÖkségének e|ó leÍiesz lésére cZrcdcssó 1éptc l te e ló  Ba1i  lÍván
(s,enles). Tóth EÍnő (NyíregyhÍz!) n)ugállonÍnyú alcz.cdeseket.
a|ezledessé |éplell € e|ő Hl|ásZ Lljos (]obbá.qyi) és Ncbrek Sándor
(S,ombalhely) nyugállonrínyú órnu8yokat. órnaggyá léptctte e1ó
Bo6os Elemér (TapoIca) nyugá|lonrányú százidosl'

A Honvédelemérl  k i tün le ló  cín eIsó |okoz l tÍt  k!Pt{ soós
SándoI (Gyön3yös). Fekele ]ó7se| (s7eiLendle) n)ugÍllomúnyú
ezrcdcsek A tlonvédc]enré!l kiltinleló cín második fokoza!ál
szatnríri Bálint (Zn]aeeerzeg) nyugíllományú aIezÍedes kapla.

A Zrínyi Kiadó klubblrelységében sipos céza e7redes a BEosZ
alclnökc. sztanó Géza nyu8á|lományÚ v€7érőmag} aszövetség alel.
nrke. valaminl lványi Náldor nyugálIományú elÍedes' €lnókségi
t jtkár kószrntötlc az elólé|ietetl. ilIelve kitünl €telt ba]lálsakal.

MÍ]-ubr]ET-l-ro
Építólpart és szolgáltató xft.

Tel./Faxi I4O-2316

Épületek és lakások
tervezése, kivitelezése'

felújítása

Felmérés-értékbecslés
Szrállítás

Megbízható' korrekt
kapcsolat

Bndapest, 1l3l Rokolya u. l-13.

A Bajtársi Egyesül€tek országos szöv€tségénék

PRoTEKcIi NÉLKÜL

csörtetet! közéjük'
A vezérkariak ijedten rebbent€k szét' csak az egyik

fiatal számysegéd kezdett €l nev€tni.
Müga min mulat százados úr? _ kérdezte dühősen a tábor.

Jelenlem ez az e]ső esei. hogy egy marha protekció nélkül
jütott be a VezéÍkaÍba'

ELIGAZITAS

A fo]yami flottillánál z új parancsnok eli8azítást taÍtott a
páncélos naszád fedélzetén a l €génységn€k'

MalrózokI szerehém l € sz ögezni '  hogy ez nem az én
hi ion. nem N a r ihcjolol , .  hdnem a mihajdnkl

A hátsó soÍban megszóla]t egy matróz:
Adjuk el.

ÁLCÁZÁs

A helyőrség pamncsnoka megtekinletle a tiszti kaszinóban
megnyílt kiállítást, anely az obsitos katonák új festményeit

Mond kérlek' nit ábrázol €z az új feslmény? kéídezte a
parancsnok az €gyik deres hajú amatőÍ múvésztól'

- Ez egy légvédelmi géppuskafészek...
- GratulálokI Ez agéppuskafészek kitűnően van álcázva.

A CSILLAGÁSZ

A harmincas években egy neves csillagász neghíváSt kapoft
a budapest i  Tiszt i  Kaszinóba' A társaságban €gész este a
lóveÍsenyról. a káÍtyáról m€g a nókJől folyt a szó' s a csi]lagász
meg1ehetősen félszegen viselkedett '  Amikor eltávozott '
megszólalt az-egyik őmagy:

UÍaim| oszinlén szólva én nem láttan semmi kü]ónőset
ebben a neves emberben.

A táísaságból csupán €gy ifjú f6hadnagy vette páífogásába
a csil]agásztI

Boc,as,anak meg nel i  u.a;ml \em (sodr,.
luga'/ el fogódol l '  dmikor i|| dnn) | .  \ i||agol ld l '
helyén..'

ha egy csil-

Kacsó Lajos gJlij|éséből

F€|e|ős kiadó| sipos céza ezredes, a BEoSZ e|niike. s;rk€sztő: raú]L'Jo6 .
Clm: 14,10 Budapest, Pf.r 22. .'


