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A Bajtársi Egyesületek országos szövetségének időszakos kíadványa

A kiadvánV téíÍtésmentes. sokszorosítható

A negyvennyolcaslcrével. több s/tiz mű
cnrléképiilelével. vriÍ.
negy €dé\,e l  vn|( iban
kel1enrcs n leglcpc lést
okozotf- A szép l.ekvé
sú. tóíéneln] i  Ievcgő
Jű város l94j' .lLlsusz.
tus 29'én zzLll híre.
süI l  e l '  hogy i l l  l öÍ k i
tl szlovák |enlzcli Í.l
ke]és' ill voh a katm.li
és paÍt izána1 ku1alok
központ]a' Ncnr vélet
len. hogy ebbcn a ví
rosban épű|t  Í € l  a
szIovák Nemzcl i  Mú.
z€um modem ópülete.
.lnely a város műenr.

katonaelődiik
a ,nvomű0an

|ókei meIletl m.i is sok néZől vonz' Az eDlléktura resztve.
!ói a múzeunr c1ólerébe koszorúl helyezlek el abban a lu.
dalb.rn. hogj. ll s2|ovák ftlkelő}. oldalán mintegy 800 n]a'
gyar paíizdn él szökött katona haÍco]t.

Liplószenlnlikl(ison (Liptovsky Mikulás) az em]éklúÍa
Észtvevői a k lonai t'óiskola kollógiumában kaptak szti|
lísl és kitűnő ellri|ísl' Abaráti tbgadtalÍs után az esti óriík.
t]ulr löbben fió8.ln'tl i\ vállalkozltLk' ho8y felkeÍessék a vá.
Ios szélén. a Vág Íb1yó közelében .i1ló.48.as em|ékművet.

A tőbb minl 500 kiloÍnéleres ril cgyik legemlékezele.
scbb élménye il Branyiszkól'hígóhoz kölódik. aho| llt49.

Wb

A Bajfuirsi Egr.siilQÍlk orÍu;goÍ s.iiyat\igi,rck szcp
k?zden,ényzésc you' hog} cnl"Ahi.li! s.eftP.Pi! s.lovÍiki.
óba. A kínínd lás so|.í,, - Koná.onról Kassái? -felkeres.
tiik azokat azenlókhelJeket, nebek ki,.elébe 4Ie$vn-
nrolcas honvédsereg katondi sút,|o! cla|óba ?fiízedel.
neskedt.k. A hagr,onányőnés jegJében sze ezet kénru.
pos enléktúra résztveúi rendhLg}ó élnt rekkel gaz.Ia.
god|ak' s o ,|eyes had|i;rtó ész, dr' Tólh sándo| !|}l8á o.
nónJú ezÍedes núfuide.ő ,ag!.fliz'atai )Jouán hileles kó-
p?l *aplak a szabadldgha.c honúds?reg.i,lck had,,nzdu.
l al a i.ő l. h e l ú á lj g'r ö I

Az emléktúra clső íi]]omása Komíron (Komúmo) voll.
Az cmléktúra résztvev6i jóieső érzésscl velték ludonásul'
ho8y a volt lisztikaszinó meI|ól a gondosJn csinosíto( vÍ.
Íos centrumába, a váIoshíza elótti térre kerüh vissza Klap
ka Györ8y tábomok szobra. amclynek lalpiizatára elhe.
lyezhe(ük a BEosZ koszonjját.

Léva (kvice) f€|é ha.
ladva csupán rövid időÍe
á||l meg az .lutóbusz
Nagysal|ó (Tekovské
Luzany) kőzelében. ahol
l  l  t l49' ápÍi l is l9.én a
szabldsághaÍc egyik
syóztes csatája zajloí. hl
nincs se emlékoszlop, se
emléktábla, így csupán
néma főhajtással .ldóz.
tunk a csatában e|eselt
minlegy hétszíz honvéd
emlékének-

Az emléktúÍa c]6ké.
szítóje. sztanó Céza
nyugállom|ínyú vezóÍ6I.
nagy' a BEosZ ügyveze.
tó alelnöke szavát rdIa.
hogy Beszt€rcebányán és
LiPtószentmik|óson meg.
lePelések vámak r.ink'
Nos' Besztercebiínya
(Brnska Byslrica) nagy
körüllekintéssel és szak.
éíelenm€l felújíolt fő.

t.ebruár 5 én. Guyon Ri.
ch.ird ezÍedes vezelésóvel,
!z óbecsei 33. zászlóalj ós
két _ zömében sz]ov.rkok
ból Íl1ó - beszteícei újonc
zász|óalj honvédei fényes
gyóZclmet arattak. l944
decembeÍéig itt az egyik
úlklnyarban emlókmű
idézte a negyv €nnyolcas
hoDvédek hősiessé8ét. Ma
..csak.. a Panizánem|ékmű
íll a he8y átjáÍójánál. Az
emlékezés koszoníjál így
csupán az útkanyarban álló
esyik fenyőfa kiálló á8ára
helyczhettük el.

Pedjg a késóbb honvéd
tlibomokká |en Guyon Ri-
chárd katonáik megéÍde'
me]nék. hogy ne csupón a
slepesVáraljai teme1őben
idézze egy halalmas sírkó
hősiefuléküke1'

UDVOZLET
A BEosZ. mint po]]liklliPÍnoklól |üggellen. dcmokrati.

tU iJn tnü l i  ' i  Io/erdekü l : i l ' ]dJIm| ' /en c/Cl '  .  |n inI  J  mJ
gy.lÍ k.ltonai ha3yomán),ok tipolója 8 ezer |ős lugsá8a üd
vözli .lz új összcÚtelű Par|nmcnte| és Kormán}l. grítulíl a
honvédclni ttirca hivalalbll lÚpc( új vezetoiric*. Neplnt
jobb élclé| biztoSító cÍcdn]ónycs Inunkát kívínuIlNl

Bízunk lbban. hogy a H(nrvédclnri MiniszlériUtll iontos
szerepel luh]doníl a BEosz.nak a honvédele r ü!)c társa.
da1mi Iímo8ltotlságának mcgs^rlezésób€n' Remóljük. és
'zon leviin}i. hogy a szölelsóg tagairól..tz ált.llunk ktpvi-
seltekről nc l.clcdkez7enek me! dontéseik elókÚslírés; ós

Tímog.thi Íbgjuk a Il]\4 ki'ZóÍdekű szándéklil. lóruma.
rnkon. kr ,|( .u lxr . , rnkbJn rncHclcn i r iu\  r  non!cdrtcrn erde-
Lei l .  h iv ju| cs vJÍiuk J  IIM c\ r  | l \  K ve le ló| l .  {/u lenó l l
rendezvénycinkre. és lehcló!ó lcsszijk. hoey érdekcikel. vé.
leményükcl kifeilhessék'

Katon.le1ódeink sze]l €nrisÚgc és példái szcrinl \lolsÍljuk
közóscn h l.ínkat. a Magvar Kii1lársaságotI

:jipos Gti:u ?1{tus

K. L.
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'llSZTELT NYUGÁLLoMÁNYÚ P'{LYATÁRSUNK!

Az l990<s évek közepé(ől jelenlős ítalálolá\on Úenl keresztül a
Magyú Honvédség szeryezetc és műkódésének szinle válmennyilel.
tétele' mijelenlós nódosulásotai hozotl a honvédsé8el illelőeí és a
nyugállományúaldal _ hozzátdÍozóikkdl 'vlló Íi]glalkoás. róluk va
ló 8ondoskodás feladarai és ielrérelei teÍij|etén is.

A vállozások kózül hogy csá} a leglén}egesebbeket vegyük szín
ba. meg kell emlÍeni a továbbijelenrős IéLsz{fu.sökkenést' lmely ka
tÓnai szeNezetek' Palinás he]yőségek Ine8szűnését eredményezte. ez.
zel nehezíve a kÓríbbi gondoskodósi fomák váliozadan műkijdésá'
Jelentősen me8vál(ozon a gondoskTdást vélzó szenezEt is' Mind a ka
tonai szervezetekben. mind pedie a lradtiegésznési szeNezeteken belÜl
ezt a tvékenységet sámos más feladalok 'neuelt - a csókkenő létszá'
úú hufu'i! sreNek vógzik. reményeink szeri e8yre na8yobb eredné.
nyességgel'sa gondoskodásban résresülők'ne8elé8edéséÉ' k8intább
ralán a 8ad6á3i teltéLelek szűkülésén túl ajogikömyezet váhozoll.
ami annak köszönherő' ho8y a Magyd KóztáBaság Padamenlje 1996
ba elfo8adla gyűjtőfo8alommal élve . 'jo8álási töNényeket.' A
tóíénr€k sreuemének rca]iálása}énl pedig Úolá miniszted Éndele.
tek és egyéb belső yabályozók sokasága született'

o$zegyűíöttük eokal .lz ismerelanyagokal, 'nelyek seefthernek Ú
eligüodísbó. niíd a Égebben nyugállománybm lévők' mind pedig
azok számáÍá' akik épp€n csa} átvették u .'oBsIToT'.

KÁPcsoLAT A HADKIEGÉSZÍTó
PARANcsNoKsÁcoKKAL

A nyugáIlonányú katonákkal foglalkozó honvédsé8i szeNek kózÚl
kiemelkedő helyel rölrcnek b€ a hadkiegészító Parancsnoksí8ok' ehG
so't'an hozzíjuk fordulhar á nyugáIlonányú katona jogvisenyáhj]
számazó kérdéseivel és felmeriilő 8oídjaival' Ezérl céhzctÍ rendsze
res kaPcsolalot kiépíteniés íennláídi a latóhely szennt ille!:kcs
hadNiegészíló PaÉncsnokságokkal'

Eííek negl'elel.En Íigycinck hivatalos inlézésér' a személyi adalc
kat laÍtalmüó okmányok megérkezése után a tcriilelileg illelékes had
kiegószÍló pmncsnokság leszi í' Ezéll n}ugánományba helyezését
k(jvetően c8y hónapoD belül szíveskedjen lelteÉsíi a - lakóhely sre
rinr illetékes - hadkieEé'zító panncsnokságot'

Ahadkiegészíó paldncsnoksógokon küIön srenezel hÜmánszol
8álati aloszÍily -' éldekvédelfui szakembeEk fo8lalkoznak a nyugállc
mányú katonák jármdósá8ainak biztosításával. on mindi8 bizalomma]
foÍdulhat hozájuk, melt me8éÍtésÉl. rijÍelenfrel és kelló szakmai hoz
2áéíése1 fognal segíteni ii8yei intézésében. kéÉki teljeílésébeí'

A hatékony és g)'os segítségnyújlásban az on közEmű*ódésére is
szükség vÜ' A humlíísblgálahál dolgozó szakemb€rek' a]*or ludnak
gyoBan eljími. ha mindi8 poítos, napra}ész ismeÍettel lendeikeznek a
gondoskodási kórbe taltozók lrelyzerélól' . s.lád i köIülmélyeiól. Ezétt
szíveskedjen minden semélyével kapcsolabs vá]tozáyóI - küIönörcn
fóntos a la}címváltozás bejelenlése gyoB lájékonatást adni, Az adat.
válozíí a hádkierészítő Parancsnoksá8nak személyesen a me8ye köz.
ponlbÚ, a helyóné8b€Í bnott tbgadíóiíkon, lelefonon, levélbeí is be
lehet jelenteni. de el Iehet juÍátíi a teÍületi lóelóadókon és a nyugdijas
klÚb aktivislíkon keEsztül is'

Á hadkiegészíló Parancsnoksá8ok külön fi8yelmel foÍdíóár azok
láÍo8álásiira' a}ik szociális helyelük, e8észségi állapotú. magú6
ha8yalottságuk. illeNe k(jrij|ményeik alapján le&jobba ftiszorulnat a
*8ílsé8É. Nem bizros' hogy minden kérdést e on szíÍnán a l%ked.
vezőbb módoí leszne| képesek megoldani. Bizonyán lesznek eselek'
amikor a lehetősé8ek hiínyábm, jelentós eÍó|eszítések ellenére sem si
kelül kéÉsét elképreIéseinek me8felelő€n elintézni. de jó sóra. megér
tésre még ekkor is számítha|'

A hadkiegészíő parancsnoksálok segílségel nyújlhatnal onnet:
nyugdíia inlézésébeni l.tásgÓndj! rendezésébeni sz@iális prcblémíi
ne8oldásábaniakatona e8észsé8ügyiszolgílbtásokigénybevételében:
a kedveznrényes üdülés bi7tosításában: és a ke8yeleri 8o'doskolás t+

EhlEz azonbü az sziikséges. bo8y Ón a hadkiegészítő püancsnok
ság illetékes nlunkatáBaitlájékoa6sa:

lelelepedési helyének esetle8es'ne8vátonatísi színdékiról; lakcí'
'ré'ek megvátoztatásá!ól: nyugdiias tözszámáróll a család helyzeé
bcn, körülményeiben beköletkeze( vállo7ásokÍólj üdü1ési i8ényéről'

HoNvÉDsÉGI NYUGDÍJAs IGAZoLVÁNY

Az on külónle8es lásada]ni státuszát nyu8áuomlínyú katona a
továbbia}ban is külón igüolvány fejeziki'

A hadkiegészítő pfumcsnokságon töíén6 elsó jelentkelskor (ha ezt
elnulasztotta. É1olja tninél8yosabbÚ) szíveskedjen nagával vinni 2
db' 4 x :l-es tényképel (fekete fehé!' va8y színes j8aolványkép)' ott ki.
állítják a nyu8díjas i8rolváryát' ami feljogosítja a Ma8yÜ Honvédsé8
gyógyíli in|ézeleinek, művelródés intézfrén}einek, sPonlétesítményei
netlátÓgltúsám.szolgáltatásikedveményesva8yiígyenesigé'yb€vé.

A kapcsolarr.íís fregkönnyítésc é.dekében célszerű me8adíi lalós'
telefonszáfiál. a humiinszolgálat szakembereinek' akik eÍ egyéb ádalá.
ival e8yürt bizaImasm ketlik'

ÁNYUcELLATAS

A nyugdiiat e8y meghatáJozorr idósza}ban hónapíjlhónapn kézbe'
síti a P6lás, vagy az o! kérésének megfelelően. a NyugdÚfolyósíló
lgügatTsíg átutalja a folyószámlájáÍa' A nyugállonányba helyezett ka
(on&at e ehó nyugdiia me8é''kezéséig sem lesz gondja, neí á nyug.
állTúányba helyezést követő 2 hónapn nyD8díj helye$ az utolsó havi
illetményének kétszercs személyi jövedelemádóvál csőkkentett.
összege illeti me8. úelyet az aktív szolgálalból lönénó elbo.sálássál
egyidejűle8 fizemek ki á katonai sreryeZtnél.

A töNény alapján jáÍó ívugellátáÍól a HM Pénzügyi száníló és
NyugdÚme8állapíló IgÚ8atóság haÉmzatri küld on'ek. mely ellen
l5 íápon b€lül ! honvédelmi miniszterhez lehel lellebbeái' A megálla
pírott havi elláá! Ö$zegéÚl. az esdékesség időponlj{ról a NyugdÚfG
lyósító Igügaróság ad tájékoztat]ís1' Az akÍv szol8álatból röíénó leszá.
noldskor kápoÍ Éí2zel úgy célszetÍ gÚdálkodni' ho8y ü első íyÚ8'
dÚát. a nyu8dÍjaást követő hmadik hónap 'é8éi8 kézb€sí|ik' illetve
ütalják ót a folyószímlájáÍ.'

NYUGÁLLoMÁNYÚAK ELISMERÉSE

A lörvény éttelmében Hszt' 204' s' - Ön nylEállományúként még
egyszer lehet69'get kaphat a rcndfokoatbm lóíéíő előléptetésre' Ere
azok'' nyíik lehetőség. akjk a holvédelem é.dekében attív €lisneÉ$
E méltó tevékenységet folytatnak' megfelelnek a tedezen rendfokozat
követelményeiíek(pld. negfeleló iskolai végzettsé8' lényleges szolgá.
lati visrcnyban folylaloÍ eÉdméíyes tevékenys'g).

Miniszte.i vagy más ma8as szintű elismerésben alto. Íés4súlhel a
nyu8álonányú katona' ha a honvédelem érdekében huzdosább ideig
Kemelkedó tvékenységet folytatott. Az elismeésÉ a hárcm állmi iin.
nepen (máJcius l5'' áD8usztus 20.a.. októb€Í 23') a Honvédelem NáP
já!' valmi e illetó keÍek évfo.dulós születésnapjín' a tr{sádalmi
szervezet o6á8os vezetőségének vagy @ illetékes hadkie8észítő Pá'
rancsnokjavaslatára kerúlhel sor A nyugállományúak elismeÉse u
előléptetésen kívüI . általában a holvedeleméí kitüntető cín kiilónbí
2ó fokozatainat adományozísával történik'

T dj ékozÍató a nyugóllomdnyú katondk
é s hozzdtartozóik j ogairól, szociólis ellátdsdról



r\YUGÁLLoMÁNYÚAI( KoTELEZET'ISÉGE

Bizmyán Z oi számán is e|iogadhaló e a kövelelfiéíy' hTgy .
nyu8álományí ka|om c*lekedeteil lovábbB is @k @ e*ölcsi nor
nák' éíétet vezéÉÜék' aDelyek a hivdásos á]|ománybaí eltö|t.ilt src|.
8á]ati id6 al.ni kátoMi élemek. te!ékeny*gnek mérci vo|ta]. Jor€al
váÍható él a npgállmányb6í lév6 taton{tól' ho8y fudásfu' l!pá.aa]ala.
il a honvédeleD, a fesderes eiők hÚznáE Íordítsa' híven óÍiu a hiva.
ússként me8ismeí srcl8álati és almtilkot' vagy ha e8}enEMl visel
uíla be a katonal magatartás, alaki és udvuíiasság s2ábá]yaí'

RENDFoKoZAT- És EGYENRUHÁ.VISELÉS

A töNény Endelkezési Ennt - Hszt' 204' $'' 205' $- - Ón a n}!g'
álománybo helyezést követóen is jo86ult EndÍokozta nF8áumány.
R U|!|ó re&j€|ölésl törÉnó hlMálatán. iu€tv. egyenr'rlE vi*lésÉ.
azzál a meg}óÉss€|. h%y poütj}úi EndQvény€n abba' rem jelenhet

K|EcÉszÍIó EGYENRUHÁZATI ELLÁTÁS

Kie8észÍtő e8yemházaü elláiÁsÍa .}kor s2€rc2he1 on jogosultsá8ot'
ha aklívm levékenykedik a hmvédelem érdekéb€í' Kie8észít6 egy€nru.
házali el|átásbán e Ésresülhet a illetétes hadkiegégító Pamnok
javasla|áÍa - á}in€k a nyuaáuományba h€lyeésétól l€gal.íbb öt év elte|l
és.líív |áísada]tnj' k.zéleti t4ékenysé€et fol}'lat A kiegl'szíló ru}áz|i
eÜátást a i|l€Éks badke8ésíó pofan6nokságtó| |ebet kémi é5 kezde.
nÉnye'Eti e a tá^ada]mi *N€rel melyben on akív hMvédÉ|mi te.

NYUGÁLLoMÁNYÚ KLIJBoK

Kapcsolódjon be minél elóbb a Is}óhelyéhez le8körelebb eső nyug.
áuomá'yú klub (e8ysiilet) mudújába' Erek a szNeretek hivabtak a
hads€rÉg tény|eges szo|8álatából Kvá|l lQtonák és hozí1aíoóik óssze.
fo8{úÍ. és é'dekképvi€letéÉ' melyet a Bajú^i Eg}esület€k osá8c
szövelség€ (BEosz) és a Hmv& s?.krz.Nezet (Hosz)' a Honvédel.
mi Edek.gyezl.tó Fó'mm (IIEF) jélmít me8. Á nFgáüománybá ke.
Íiihek éÍd.tcinek eg}táetés€ valanint a ködikb.n megfoga|rnaíló vé'
leÍénynek' javaslaloloak a hadkiegészító pan'csrcksí8ok}oz löíénó
továbbÍísa sánÉn ém sz.Íek úÍán t.nénik' A uubok nélkiilözhelel
len *8í|sé8el nyÚjlamk a elitmeÉsi javaslabk előkészí|éséb€n' a szo.
ciális 8ondoása szmlók feltáÍásÁban' a s€gílségnyújtÁ ú6adalmiés
e8yéb önsegíó fomái'ak kialakílásábm'

A nyugálloíúnyú klubokÍól a hadkiegészíló pMnsnokságokon
t.phat tájékoztaiást. Ha kfuonár tá^asá8ára vágyik' keEsÉ fel valme'
lyik uubot' iÍ leh€tósége nyflik a voh ko|légáktal tÓÍténő k]íIkozísB.
a emlékek' élíÉnyek közös felelevenítá.re' a szt'adidő e€yün€s e|ól.

Aszoc us GoNInsKoDÁs FoRMÁI
LAIA$

A törvény Éndelkezísialapján Hszl.204' $' (2) b€kezdés_on vál.
tozádun feltótelek melleB npgálománybm is megtaí}atja a minisztéri.
m' illetve fegyveÍes szeN kezelés€ vagy íendelkezése alatt áüó la}.ás.
hoz való bédeti jo8ái'

Miniszl.ri Endélet a 20/1997' HM lEndele' 5. s. c) b€kezdé, -
gondckodik aÍó|' ho8y a n88álományba he|yezen karcía vag)/ óae'
gye egy a&aloÍEna| ÍÉgvaózÍrtíja l€te|eFdési h€lyéi l}o szándék.
kal sz'l8á|ati |atíí igén}tlhet olyaÍ lÉl€pii|ésen' alDl a hmvéde|'ni
sZP |.kÁssal 'End.lkezi|. Budalesen csa} ak.koÍ lelEtjogo$|t e cÚnen
|akása' ha koÉbbe oÍ vary há^táBl olt ÍEndelkezn ijnáIó lakás.].
illewe ha a2 utolsó szo|8áati helye BudaPll hc|yóBé8ben volt' Áz idé.
?'tt Í!nde|e' alapján - 5. E. (l) bekezdés'HM End.lkezísű laká.njo.
8GuIt a oyugálományú kalona élettása is'

Kf,DvEzMÉNYEs ÜDÜ'I,És

A ti'Nény (tlsa. 2o4. s' €) békézdés) . nyu8áümjnyú katoÍák sá.
mám is biío6Í'ja - hjzá$áMva| és eltáíott gyeÍnekéve| egyiitt a k€d.
veanény€s üdulélh€z vdó jo8o( Beutaló i8énÉ a következó éW -

novemb€r l ' és de@mber l ' között írásbr gívoskedjen jeleai a hadki.
egészíló Pmcsnolcságnak. Beutá|ót az elú és utósream i8é'yelhet'

A pihéÍésre Balatonkene*. Mátnház. Buják' Eíd6Hnye.
Ání.vólgy és L'v6beény központi üdülók igényb.vételét teNeáeti.

MÉLTÁNYoS NYUGDfu EMELÉS

Nyu8díja méltányos em€léséÍe a mindenkori löNényes emelé$ken
lúl íltalában akkor keúlhet sor' ha nyu8d4ának össz.ge nem halldja
mel - a2 évente me8álapílásB kerülő _ á mindeítori öÉ8ségi nyu8dÚ.
miDimum kétszercsá' Az emelésíE - €gyéni kéÉlem. va8y líÍsadalmi
szeNeEt kezdefuényezéséE il|eNe a Énde|kezése áló adatok a]apján
- a hadkiegészító pMcsnokságok készítenek el6terjesaést a HM Köz.
ponti PéMü8yi és slmviIeli HivaBl saiá]is Bizoltsá8á'ak. A nÉ|tá'
nyc nF8díme|ésÉ a fellétel.k |€nná||ásának *t''n €ló9('r a szo|!á.
lati nyugd|j InegrílaPftí9ál köveló 3 év elte|le üi{í. najd 3 évente ked.

SEGELYEZES

súlyc smiáis helyetben foíduljon bialomal a hadkie8észÍt6 pa.
r.ncsnokághoz - alüor is, ha körüIményei miatt e elÖÜáró szeív€kt6l
vá' *8ílséget melynek munkatáÍsai az tn kéÉsírc vagy a 'yu8állG
mányúal klubja a*tivislíinak' a huná'szol8á|át mun}átá^ainak . ke,.
demény.És're reg fo8ját vi^gáni a s€gítségnFjtás |ebetósé8eit. A
sBély üláítélé.énél a hadkiegészÍtó pmcsnok a l7ll9 . HM ÍEnde.
le' 13' $. (3) beke?nÁsének me8feletóen a keElÍnezó (éli'en) ráse
rulld8ál vszi l'$/e|embe'

Á humán fóc$poííónijk és. hadkiegésátó paEnsnok á|t.lszemé.
|yentént és a]katl@lként aÖató *8éIy le8feljebb a köászlvis€lői il|et'
ménya]ap (évente halárczák me' összegéig te.jedhet' Az MHPK, vXF
rendKvül indokolt e*tb€n ma8asabb össregú u ileünényalap kéu!z!.
Í€sét nem meghaladó se8ély folyósÍ|ását engedély€zheti' Amnna]i se'
8Ílsé8et i8éíylő es€tel kivéve a s€8ély elbíráásáE április' jílius' októtl€Í
és decemb€r hómPban kerül sor A segél',t szeméM jóvedel€madó ler.
heli' ezéí á hadkiegészító paÍancsnorság muüalíisán.k sív€sk€djen
me8aítni íyugdíjs ig@lványának v!8y nFgdíjszelvényének má'ol..
út. adóarcnGíó és lá^ádálombia6(ó enGító,jelét

Ázoka! akiknek a teljes jogú szo|gálati va8y rckk! nyu8díjá'al
összege nem ha|ad.'a mg e illeünénya|aP 80% á a17/1996'HMÉn.
de|.l ló. {' (2) bekezdés b-) pon'ja a]apján - évente egy a|t.loma|
mely a tárEy év auglszfus l5.én esedék€s egy*ri szociáis segé|y {a2
illehénya]aP 20% álak me8féleló) il|eti meg.

coNDosKoDÁs AZ ELHUNYT ÓZVEGYíRóL, ÁRYÁJÁRTL

Á Má8yd Honvádsé8 - Hszt' 20ó. s. a]apjá! a fe8yveEs szeN szo-
ciális goídoskod]ísímk köébe voDja a özve8yet és az árvá.

A jogsZtrá]y - a n}'u8álományú katona ha]á]a *tén €@úlja a
házaltáÍsna]. (éIetlí6nak) @ i'zv€gyi nyu8díját' 8ymkének a2 áÍva.l
Iálásr.

A nyu8áITmi{nyú katona ózveg€ é5 e általa €ltánon 8yermek a
fegyver€s *N 8odckodásának éMként bvábbla is jo8osux HM
Endelkelsű lakásfa a kátona{gészségüs/i euálásra a kedvehényd
üdülésre és segélyben is Észeítheló'

A kátonai kötelnekkel ösu fü88ő bálerct következÉb€n elhultyl hi'
vatáss katom ádáellátÁban és?'siiló gyeÍmekét . u/199ó' HM Én.
delet ló' $. (2) bekezdés a') poÍtl alaPjá' évenc egy atalommal e8y.
sred sz@iális É8ély iüeti m€g'

A kes/€let hivatalG kifejezéskénl e elhÚ)'tt'íl - a hoaáanozó
egyeÉíése *Én káMai tiszt€letadássa| vesaét búcsúr A katoía re'
meÉsén á végdsaei*g megadá5ám ál|a|ábon Ej vagy szkAz alkot
dÍszll*Éte| A köaet|en h@á!aí@ók (szüló' báAtárs' 8]€nn.k) kJ'
vá'ságáE a katoMi vé8só tiszl.letadás mum léh€úég van a kÍon.a
vá]lási f€lekezÉrek megfeleló egyházi szeÍaíásE is.

A temetég me8sENezéséb€n a ki'ltsé8ek megl€ríüásében a hadkie8é'
szÍt6 pa@csnoksá8 co8ütód) kalonli .z€NeÉt jáÍ e|' mely kótele$égé.
nek akkor fud elegel teÍni, ha a haláles€E6l a lehetó le8Íóvidebb idón be'
|ül tájékoáatást kaP' Ezéí á halá]es€let élszeÍű a latóhely szerint i|leté.
kes hadhe8ésír6 patficsnokságon haladéktá]Úul bejelmteni. t továb.
bi teendó\t6l ott kaDható táiékozlatás'

H o r | ó d ve. é Í ka r H M,, F őcs opo't6 nijk é s'
H Máe 01 8ó I d n c sopoÍIÍő n i)k é 8



G o ndo lato k a s zöv e t s é g s zo cilÍlp olitikai te v é ke ny s é g é r ől
Az alapszabályzatban elfogadott elveknek me.gfelelően a

BEosZ működésének első percó6l kezdve' kiemeh feladdtkén!
végzi' scgíi az cgycsúlcLck és klubok éÍdekvédclmi szociÍlpoliti
kai tevékenységél'

A nehéz sazdasági he]yzet az alacsony illetmények éS nyugdi
jak kÓv€tkeztében. sajnos egyrc |öbb bajúrsunk kerül o]yan hely.
zetbe. hogy kénytelen eryszen szociális segéIyt kémi anyagi
gondjai enyhílése cóljául'

Aszociális Bizottság 1.elvál]altaés évek óla vészia hozzánk el.
juttalott kérelmek jogosságának vizs-gáIa!ít' elbírá|ását' majd az
elnökség állí\foglalásála] eljufulja az álapív'inyok kurukjriunrá

Az elmúh években ilyen módon több sz"íz. aklív és nyugÍllo
mányú tiszt. tiszthelyetles kapott ajánláSukfa segélyl valameLyik
alapírványtól'

I11 külön is ki kell emelni r Magyd Honvédség szociíílpoliti
kai' illetv€ a BEoSZ ákal léL'ehozotl '.BaÍálsainkén'' Alapíványt'
Az MH Szoc' pol' A]apítvány Kuratóriumában a BEosZ Elnök.
ség Észéről Fekete József nlyá. ez€d€s tagként dolgozik. Kédük.
hogy kérelmeiket a szoc. pol' a]apítványhoz mjta kereszíil tel.
jesszék fel. Címe: BEosz 1554' Bp' Pf' 65.

Több dve' Idp'N^'|lJ|ai á]'|pjan J/onb'n á/ a \l:lemlhye '| '/l'
ciális bizottságnak' hogy sokan nem ismerik a segély kéÍésének le
het6ségét. fonnáit. illetve annak lecbnikai részletejt.

TagszeNezeteink ilyen iúnyú munkájához a seeítségnyúÍás
igényével közöljük (adjuk) áz álábbi infoÍmÍcióka!

* A saját intézÍnényi alapí!ányokon lúlmcnócn scgólyL a MH
hivatásos és nyugállományú lisztjei, tiszthelycrlcsei köZvellcnül'

vagy a BEosZ'on k€r€sztül a Magyár Honvedség szociálpolili
kai Alapítványától. illetve a ..Bajlírsainkért 

. alapítván}tól kérh€t.

* ozvegyek segélyezését csak kjvételesen és egyedi elb;nílás
alapján vógzik jz áIapítv'nyok. őket elsősorban d7 önkomlányza.
tokhoz ke1l irányílrni'

+ A segélyt mindenkinek egyénileg kell kémi. majd a helyi in
téanéDyi s7-ovetség. vagy klub elnökségén€k véleményezésével
meg kell küldcni a BEosZ elnöksógélrez. elnóksé8eiDk szociális
bizottsága a beérkezetr kérelmekJogosságÍ megvizsgálja. összcg
zj. nlajd véjenlényezésével megküldi az alapí|ványok kuratóriu'

+ A káElemnek tatalma7nia kelll a neve!' szÍiletési éx hely.
anyja ncvc. szolgálati hely. nyugíllonányba vonulás éve. pontos
lakcím'

* Az indoklásban ]e ke]1 ími' hogy miá1. illeNe mire kéÍ se'
gélyt. M egyén, vagy család anyagi helyzetét. havi iize|és. havj
nyugdÚ összcgól(a fclcségélis) á csálád egy fórc esójóvedelmét,
a gy€nnek€k SL{mát. élelkorár' betegség eseÉn annlr}.jellcgél és
súlyosságát'

* Mellékelni kej a kérelemlrez az ulolsó havi nyugdÍj szelvényt
(szelvényeket) a b€tegségről. ha..súIyos.. az oNosi igazolást'

Javasoljuk, hogy a kérelmeket 25 nappal elóbb küldjék be'
hogy íi negyedévenként soÍra kerülő kuratónumi ülésrc (ne8]ed
év végén) azokal el tudjuk juttatni'

Gál Is^,á11
s7otiólis bizollsb ?ll1öke

Az álápílvánJ cé|ja

A Mágyar Honvédség l990'ben hoz'
ta létÍe az Alapítványl többek közőtl az'
zal a céllal. hogy űÍnogasslt a honvédsé
gi nyugállományúakat (nyugdiasoka').
iu€lv€ a honvédség azon tagiait' csnlád
jait haláluk után Özvegyeiket -. akik
valamilyen esemény folylán rendkívül
súlyos éleLhclyzetbe. illetve htrlmozot
ian hátrányos helyzetbe keíülrek'

A honvédségi nyugá||ományúak
(nJugdíjasok) támogatása

E támogatássál aZAhpívány a szo
ciális rászorultságra tekintetl €l ' a meg
romlott egészségi állapolú' időSkorú'
egy€dül é16. illetól €g cSaládos nyugál1o.
mányúaknak (nyugdíjasoknak) kíván Se.
gítséget nyúÍanj'

A pá|Jázatokkal szemben
támasztott követe|ménJek

Alapílványi támogatás! elnyerni csak
áz alápílványhoz benyújtott pályázat út.
ján lebet' amelyhez a megfelelő okmá.
nyok, igazolások máso1atát csatolni kell'

A szociálisan ÍászoÍulók egyszer; tá
mogatáSa elsósorban egyénileg pályáz
ható meg. A honvédségtól nyugállo.
mányba helyezetlek esetében az egyé'

A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Alapítvány támogatási formái' feltételei
Kivonat az Alapítvóny tójékoztatójóból

ni pályázal lehelősége mellell mód van
ara. hogy a hadkiegészítő parancsnoksá
gok. érdekképviseleti szervezet€k és a
nyugállományúak klubjai a hozzájuk el.
juttatotl kérelmek és a bozzá csato]t iga.
zolások' illelóleg az íkaluk végzett kŐr.
nyczettanulmányok alapján a támo.ga-
táSra szoÍulók megsegílése érdckében
több személyre vonatkozó' úgynevezett
..csopoltos'' pályázato! nyújlsanak b€'

Az Alápítvány jeIle.géből adódik.
hogy az általa nyújthátó lámogatás csak
olyan személynek íélhclő oda, akinél az
adott lámogatási formára vonaLkozó iel
lélelek fennállnak' A kuratórium azon'
ban egyéDi méI|egeléS alapján. méllá.
nyosságbó l '}neghatározol t fe l téle lek.
Íe figyelemmcl a úmoga!ás i'sszegét
magasabban vagy alacsonyabban is
megállapíthalja.

Szociálisan Íászorulónak általában aZ
tekinlhető' akinek (€ltartottainak) lét.
fenntaÍása oly n]értékben veszélyezte.
tell, hogy azt vagyoni viszonyaira is
tekint€ttel - csak külső segílséggel ké
pes biztosítani' A Szociális ráSzorulrság
tényét a pályázatban indokolni és iga.
zolni kell.

Az a]apítványhoz ben'.JLandó pályá.
zatok fekételeiről a hadkiegészító pa-
Íancsnokságokon részletes tájékoztatást
l €het kémi'

A kum!óIium ál1áS1bglalása sz€Íinti

anyagi támogatás ugyanazon személy
Íészére naptáÍi évenkéDt egy alkalom'
maL adható. Rcndkívül súlyos eselben
azonban a kuÍalórium egyéni elbíÍálás
alapján kivélell tehel. A kuralóriumi
döntés ellen - tekintettel annakjelle8ére

jogorvoSlati lehetóség nincs'
A kuratóriumj döntést kővetően a lit.

kárság gondoskodik anól' hogy .l megí.
téh támogatás' szociális scgély amely
adómentes -a páIyázó által Ínegadoll la
káscímr€ kiutalásra kerüljön. A titkárság
levélben értesíli azon szeméIyeket. akik.
nek a pá|yá7.tát a kuratórium elutasítot.

A pályázatokka| kapcso|atos
feladatok
A pátr|1zatok\t az Llrábbi le1,élcínre

ke ,negküId.ni: Magrar Honvédség
S zo c i áI p o li t i k a i A la p ít| á nr

1885 Rudapest' PÍ.:25.
Az alapí||,á t székhelle : 1131 Ruda.

pest, Lehel u.41.
1ua Érx oq"*t"na1
Postai teleÍonszána: 3322.500|7207

ne ék (A meuék egrben HMaz]'n és
FAX is)

A távhívósba bekapcsolt |,ótosi
szá :06/1/349-5713



Nagyváradtól Segesvárig

EmléktÚra ErdéIybn
A zínyi Mik|ós Nemetvódclni Egye.

tem Bajú6i Egyesúlele évcnlc 5.6 kirándÚ'
lí* szeNez a ta&jai és hozzír.nozóik szímá

Az l998'a. évbeÍ b€lcNeztük. hogy vé'
gigiá.tuk Erdély neveretes he|yeit és me8
emlékezünk az lE48/49<s szabadsághlrc.
valmintazl. és ü' világháború halcies6'né.
nyeiről'AHMe8y pályázalot hitdele|l me! a
Magya! Honvédsé8 l50' éve megtlníeplésé'
e. Mi is jelentkeztüík a pá|yázalra' o!öm
mel vettük' hogy a kirándulásunkla klPtunk
l00'000 Fr támo8átáí'

Az erdélyi kiftindulísoí r 94 íóvel 1998'
rugusztüs 2.l0'i8 vettünk részl. Két bussal
induhunk. A .zál|á5 Kolozsváíon a Beúlen
Kata refomátus kolléEilmbJn' vlllnint
sepsiszent8yöByön' a Mites Ke|emen líce'

Az elsó DP Na8yvá.adon mc8lckintellük
a PÜsÉki srekesegyházal és a Pusp(jli palo.
tál' Rövid szabadpro8rám kerelében ismer
kedtünk a város nevezetessé8eivel' csucsáÍ
Ín€gtetiÍtettük a Boncza kastéIytAdy EndÍe
felesége - csinszka szüleinek hjzÍt' Meg'
emlékeztünk az 1949 deceÍnbeíi csucsai csa'
tlíró1'

A második nap Kolozsváml ismerked.
tÍink. majd MaosvásáÍhelyen vórosnézés ke
ÉtébeÍ megt.kinlenijk a váÍosháál. a kul
túÍpílolát' a oíodox t.mp|omol. F€hé.egy.
háza me|len me8emlékezlünk a segesvári
csatáról' me8koszorúztul( Petófi sándor

A hamadik napon kirándullunk ! Káaó
lokba' Fe'kereltúk Zígonban Mikcs Kele.
men szülóbází' Megnéztük uz €m|ékmúZeu.

frot és meckoszoúzlu\ Mikes Keleneí
szobrjt' csom.kijÍósön !]].gnózlük a Kórösi
Csoma sándor em|é(művet és kTszoní he
lyeztük eI a szobni'íl' Kézdivósirhelyen
megeúléte7é'l taíol|un\ oábo. Aro'ról'
Me$ekintenüt ! velc t.pcsolalos emlékhe
lyekel és koszorút helyezlÜt el a szobláí'

A negyedik napon ít'nentünk a KárpíT.
kon és felkercstük iz Uz.völ8yél' 1944 ben
ezen a hely€n hősics h{Í.ot lb|ytu|ott a szé
kely hadosaály { szoljcl és Íomán csaPatok

- Á hatodik napon BrussóbJ kiúnduhunk.
Ulközb.n Lókósn.l mc!.í|llunt és Degcmlé
keztünk cábor Arcnró|. .kil ezen a helyen
ért halálos lövés' Brassóbín Línovtával fel.
hentúnk a cenk'telórc' oyönyöÍttjdtijnk a
tájbd' íegpihentink és cnrlékeztünk aÍóI'
hogy l89G98 kö7nll clen ! h.lyen á|ll a
Honfogla|ás l00o. évlbrdulóiírn efuex AF

Hazatilé FarkaslakoD mcgem|ékezÍünk
Támási AronÍól' tlsííjÍn koszoÍúl helycztünk
el' Korondon hosszlbb idől tijhötrtjnk' Is.
meÍkedtiink a í.lu é|elévcl és vísároltunk a
kü1önbö2ó emléklár8y!kból. . szép edéí)'ek.
ból' P6ajdon elDentünk . só hcgyekbez' A
kileícedik napon Ko|ozsváuól induhunk ha

Gyul.ÍehéNíron mcgekiílettúk ! Püspi'.
ki sEke*8yházal. bcnnc I Hunyadiak. 12á.
b€lla kiní|yné. Jónos Zsi8n]ond. BethlenGá
boÍ. II' Rákí5czi oyöÍgy síljail és a múzcu
mot' vájdahÚnyJdon mcgnéaük a vá.kas
lélyl' Menetlózben Íjegcnlél€aünk a Piski

a Dévai. a TemesvÍri cs.tíró! és á világÓsi
|egylerletélekől'

Melemléliezésl unTtlun\ amil' hogy a
l848-49.es |bíada|omban és szabadsá8
barcbM milyen szcrepel játszotbk a küIön.

Aradon flre8em|ókczlünk a 13 tábomok'
ról és toszorút helyeaünr el az emlékművü
köl' A h.rci és tijíé'elmi esenények!ől a
csaPatban lévó tórténész és hadtönénész tag.
jaink ta'1ottak szikszcÍű líjékoztatókal'

Baj nélkül tcltük rcg u kilencnapos és a
köz€l 3000 kn.es utut' A kirándulás szeNe'
zésébeí és l s.psiszentgyörgyról vezeteR 5
napos Prc8mm |evezetésében igeÍ nagy se.
gítsé8el .dtat a székely bajláB.irk és vea.
1.Úúk. DÍ szöls Dánie| nyugalmazon riszli

szívesen *!úüÍl bírkinek nagy |étsá
mú csopoíok szí''ím buszok rendelésében.
a biaosí|ós. a szí||ás és.z élkezés megs2er.

Es1ók '|ános t|ó' eazd.s

r..n,.9_ L r_i
ri amerikai bázison

t'a
a

A Balassi Bálint Bajtársi Egyesü|et kiiíndulása a taszáÍi
amerikai katonai bázison k€zdődött' itl ''idegenv€zelónk.' Dí
Isaszegi János ezds. voh' aki nagy szakéÍtelemmel' a]apos he'
|yi ismer€tekkel és messzemen6 bajiírsi készséggel v€zektl
végig és mutatta b€ a katonai bázist. am€lyéÍ ismétellen kö.
szönetÍintet tolmácso|juk' E16s2öÍ a volt repüló ez.€d lakla.
nyájában néztiint körü|' megtekinlettük a íepülógép szabadté.

ri ..múzeumot.' és fejet hajtottunk a repülókiképzés során éle.
tükel vesztett magy'Í repülők emlékműve előtt' Ezt kóv€t6€n
a Íepülőtéren telepijló amerikai haÍcilechnikai eszközök be-
mulalására és megtekintésére k€rült sor Meg|ehetősen nagy
éÍdekl.5désse| kísértiik a harckocsik. a páncé|ozotl szállító jár
műv€k' a .'l0o kerekű.. trele.ek bemutatá$át. néhányal b€lül.
ról is ..tüze|esebb vizsEá|af. a]á veltük' Az amerikai katonák
szívé|yesen fogadlak és készségesen invitá|tak löbb olyan har-
cilechnikai eszközhöz is (amelyet azonna| e|k€zdlek k;takaÍ'
ni). aÍnelyeket már id6hiány mia( nem ál]t módunkban meg'
lekinleni.

A technikai beÍnutató után az amerik,li katona ..város'' mes.
Iekinlé'éíe kenjlI 5ol. zmely vJ]ójÍbun eg} sÍror '.város mrn.
dennemű szükséges szo]gáltatáSsal ellátv.L A sátrak katonáS
rendben sorakoznak €gymás me]lett. mindenütt rend és tiszta-
ság. A sátrak lakályosak. tiszták. m€l €8ek. katona onhonosak'
A katonák máguk vá]asztják meg ..lakólársaikat.'' Különös ér.
d€klődéss€l nézegettük a 400 sz€mé|yes óriás sátoí' amely-
b€n étkezd€. a büfé' a magazin és ajáÉkteíem van.

Ka'tosváÍon az Egyesülel képvise|6it Íogadu a hadosztály
parancsnoka. majd szívélyes beszé|geús után a íésztvevők
vámra s7-emélyesen taíott lájékoztatót a hadosztály feladata.
iÍól' szervezetér6l. a sorkatonák újrendszerű báziskiképzésé
ól '

Dt, I4!]1'.eg ot|ó n}á' ezds'
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TERVEZET
Együttmííködési keretmegá|lapodás

aZ Egyesített vezérkar (EvK) és a
Bajtársi Egyesületek országos szövetsége (BEosZ) közi'tt

A megáIlapodó lblek kerehe8állapodáí köhek aDak érdekébe'.
hogy a f€gyveres szeNek hivatásos állományú tagjainak szolgála
li viszonyánjl szóló ] 996' évi XLm. töNény X' fejezetéb€n Cutta.
lások' költsé8térítések. kedvezmények és támogat]ísok)' X]' feje
zetéb€n (A hivatásos szolgáati viszonyon álapuló társadalombi
tosítási ellálísok). XVII' és xv ' fejezelében (A nyugállományú.
akra vonatkozó szabályok, illetve szociá]is és kegye]eti gondosko.
dá5) va]amint u 1989' évi II' töryényben (az egyesülési jogról)
fo8laltak minél telje*bb méÍIékben valósuÜmai meg'
A k€retrnegállapodás aláíói kifejezésr€ junatják ü érdekek Úo
nos<'gá alapjdn \aló együUmu-ködé. |onlo{gal' egymÁ vu\e.
Én jo8aúak tivteletben tarlását'

Az Egyesítet! vezérkar
l ' A töÍvény vonatkozó ponljaiban érintett kéÍdésekben a döntés.
elókészít6 tevékenysé8né], a különböző kérclmek, beadványok el'
bírá]ásánál lehetőséget biztosí a BEosZ és#re !éleményezésre'
2' Buroslljd d BFosz |o/Eműkodesc| a hon\ édse8| ]o8vh/on)
be dol8ozókn' illetve honvédsé8i nyu8állományban levőkre vo'
natkozó szabályozás e]ókészíÉsénekmegismeÍteÉ#ben és |aye.
lembe veszi annak véleményét.
]' Az EvK szor8almuza' hogy a h€lyőnégekben működő bajlír.
si egyesü]etek. khbok és az alakulalok, intóanények folyaÍnabs
munkakapcsolatot taímak, s ho8y a kalonai sreNeEtek lehetó
ségeikhez mdflen segí$éget nyújtranat d BEosZ lagsltrveze€i
működesi feltét€leinek megleremtésében'
4. A2 E\'K vá]]alja' ho8y megteremti a lehetőségel egy BEosZ
iÍoda - Hosz.hoz' HoDosz.hoz hasolÍó feltéElek srclinti
biztosítására. 2 fő Ésdosla-lkozású alka]nmtl stáfusbe tőr1énő
foglalkoÍatásám' Évenle 40 e sz8k- km.. és l0 e autóbusz km. noF
mál elkülóníteÍen a BEosZ számám biztosí' Törekzik forásl
bizlosítmi a BEosZ HM ádekú rendeaényeinek lebonyolítísá

5. Válalja a BEosz képvislójének MH szintű vezet6i értekezle
teke, fontosabb katonai' tÍsada]mi Íendezvényekre' az együfimú.
ködés témáiban megtaíandó továbbkép#sekJe' bnfolyamoka

ABEOSZ

]. Vezető szeNén keresztül . Elnókség. támaszkodva a tag€8ye.
sületek érdek. és á1ékfelláÍó re!ékenységéÍe - rámogatja az EvK
veretóit a döntések €lőkészítésében' egyúttal véleményének ki
nyilvánításával segíti a végrchaÍáshoz kapcsol&ó döntési folya

2' Az éÍdekképviseleri szewekkel való együttÍnűködés rendszeÉ.
ben' valanint sa.ját fórumain megje]eníti a kalonai vezetés szak.
mai' humán eróforás 8üdá]kod]ísi érdekeit. uoklak nyilv]ínos-
ságol bizlosít'
3' Rendezvéíyein biztosílja az EVK vezelőinek, szakéÍtőinek je.
lenlétét. leheóvé teszik éryeik' véleményük kif€jlésér
4' A BEosZ kieme]ten kívánja segíeni a felsóoktatási intémé
nyek hallgatói és a hivatásos kalonák köÉb€n a nelrueti' honvé'
delmi hagyományok ápolását' az éÍtelmiségi a[itűd kialakílására
vonatkozó és a dsz!' mi a táÍsadalom tagjának aktív k.jzéleti 'e.
vékenysé8ére felkeszíló nevelómunkát'

t t *

Az aiáítók kifejezik színdékukal' hogy szükség esetén az együtt'
míktjdési me8ahpodásbm röEzítetleken kívül is a kölcsonös éF
d€keket szolgáló lémákórökben e8yeztetik álláspontjaikat-
Az aláíók jeien kereüne8ílapodás alapján kezdeményezik' hos/
minden olyan helydÍségben' ahol BEosztagegyesület mftődik.
ezen megá11apodás a]apján kÓssenek helyi. esetleg Íegionális szin.
tű me8állapodást'

Az együflÍnúködési kerctnegállapodásl az aláíÍó Felek a szokásos
módon külón.hilön khiÍdetik' és a tapaszlalabkal évenle összeg.
zik és értékelik'

véqh Ferenc ye,óre,"des
EVK, F. REoSz e|nök

A BEosZ Elnökségének 1998' évi t€r.
ve alapján. a magyar szabadságharc és a
Magyar Honvédség megalakulása l50.
évfoÍdulójáJól való méltó negemlékezés
céljából megÍendezósÍe keriilt szlovákia
lerületén törÉnelmi ismerteÉssel és ko.
szonízással egyb€kötött emléknjra' A r€n-
dezvény során a Észrvevők megismer.
kedtek a szabadsághmc jelent6sebb szlo'
váiiai csatáiról és csatatereiról' Az emlék
njra l99. augusztus G7 én keíült lebo
nyolításra 41 fő részvételével a
Komárom-Zólyom.LiptóSzentmiklós.
Bnnyisz és Kassa útvonalon.

Az emléktúra résztvevőit az ercdeti ter.
veknek megfelelően' elsősoÍbán az elntjk
seg tagjai kepezrek. Emgl|etl kép!iseltet
Ék saiát táBságukat az Eszak.Tiszaí.nj|i
Égióhoz (aÍozó tagegyesületek, amelyek
ktjzveden kapcsolatot tartanak a szlovlík
szervezetekkel. Az enlékníníra részvéleli
lehetőséget kaptak más katonai és lá$a'
dalmi szervezelek' így a Fóv' Hadkieg.
Parancsnokság és a MEASZ képviselói is'

A szlov ákiai emléktúra tap asztalatu
A rendezvény a célját eléÍe. A kéEla.

pos 1úra soÍán a résztvevók tisztelegtek a
szabadságharc magyar és szlovák harco
sai és hőseinek €mlékén€k. felidézték a
rnúlt esernényeit' vissza€mlékezéseivel
hozzájáÍultal a katonai hagyományok
ápolásához' nemzeti múltunk jobb megis-

A rendezvényen a szlovák testvér szeÍ
vezet. a szlovák hivaLísos kat,onák szövei.
sége' messzemen6 segítséget nyújtott'
Külön köszönet illeli a Liptószendniklósi
Altiszti Akadémia Parancsnokságána.k
kontJét támogatását.

Az eÍnléknjra költségei a bet,ervezett
irányszámokat nem haladt]ík meg' A meg.
szervezés és a végrehajtás 3orán messze.
menően belaÍotfuk a gazdaságosság. a ta.
k.Jékosság követelményeit.

sztanó céfu nyá' yőrqJ.
t! BEOSZ üE,yezető alelnöke



Hagyományápolás
bajtársi összefogással

A katonai hagyonónlok |ipoLása elkepzelhcte|l.n a szűkebb katonai kö reze|, a
helrő|ség' cz al'kulat, aÍegtvernen |ij||é etarck és e,nukeinek íillzegríitése' gon-
do,nsa nékiil AftóI, hogt ennek a felada|nak a sz'dezésél is i,sszrÍogágit neb
surveze, nilJen lormóban tudja vag akaÍja IeIúIaIni' soka| lehch|e ór1ekeÜi ó'
vitatkozLi, aanban eg dolog biz'os; e ,rck a ,,Ú,,k'nnak a. elyóE.é,e elkepz.lhetet.
len a közvetkn kö.n}ezel Img}ofu'nrai,úk ápous|it, a negőr.xsre érdeD,es íÍ|isos
és ,itgi e,nukek Íeaolgoúsa Íehalab szN,néIrek, csopo,1ok aklíy |eyéken)séEe
nélkiil Ez a t2úken|sóg un)egében központi irón,íiísal n.i, is féged|ető. Ehhez
a téna és afelnda, iránt elhivalo|ts,ágot érző személlek naglon is sok e nergiát és i.Iőt
igénr|Í egóni vagJ| közns nunbÍjá,a yan sziik!ég' a i |ernólzetese e,n jelenti a
teljes nugÍ,ahagJatotts|igor és a Íeltótelek negterentésének elharylislit'

A ha8yomány. €zen b€|ijla kalonai hagyomíny fognlma nem
másl. mint a közős*gek cgyü'lélése során ki. akull Szokások.
magílaíásminr{k és éíékrcndek összessógc' nlelyek f€lismeí.
ségüktól és fudatos alkalmazásuktól íüggctlenü] bef.olyássa] van.
n.rk aZ egyes fegyvemcmek és helyóÍségek közÖsségi életére. az
egyén€k magatartásáÍa. érzelmeir€ és tevékenysógórc. A kllon,li
tÍadíciók a magasztos €szmék€n túlrnen6en mindi8 egyfaÍa ml]
galaíásmin!ít. éíékÍendd is magukbán |oglalnak. amelyek ru'
datos hagyomáÍyápolás esetén célinínyosan hatn k a közösség
hétkömapjana és ünnepeire. az egyén közösséghez ltrtén6 k.'l6.
désér€. A tadícióka| alkoló szokások az együl|es tevék€nység
soíán. az ismétlések á]lal a]akulnak' ill €tve vá|lo7nak. ezek a vá!
lozások egyrészró] megkönnyítik a közösség életének s7-eNezé'
sét. másrésa6l i €lentős emocionális köt&ést iclcntcnek. Téve
dés lenne a hagyomá'
nyokal alkotó szokáso
kal egyszeÍ és mindcn.
korÍa adortÍnk' vállozal.
]annak f€ltét€l €zni'
ugyancsak lévedés l€nne
a hlgyományokat a régi.
h€z va]ó ragaszkodással
vagy Éldául a Égi öltó.
zelekkel' viselkedési
szokások-kal ázonosítáni.
az emlékszoba va8y a
csaPatzászló. egyenruha
kérdés€ire leszűkíteni'
Az is nyilvánvaló' bogy
a katonai Eadíciók egyik
gcnerációÍól á másikra
töíénó átöfökítés€ az
ünn€p€k és a hé|közna.
pok együnes tevékeny.
ségei közepette valósul
meg és azo|ca a közel'
múlt esernényei n]indjg
is nagyobb batással voluk s vannak. mint a több száz évvel eze.
lőtt vívott hősi harcok felemlegetései' Mindeb$l érzékelhel6.
hogy a katonai hagyományok ápo|ása bonyolult és nagyon sok
eleméb€n nehezen meghmeÍfiet6. elóre leNczhctő foly.mat.
azonban aÍa érdemet a figye|met felhívni' hogy n napjainkban
megvalósult hagyornányápo|ás szokásrendjól a kövelkező gcne
Íációk is átveszik és saját tcvékenységükbcn a kapotl mjntáka(
éÍvényesíteni fogják. Tehát a ma végzeí h.€yomínyápoló mun.
ka minősége befo]yásolni fogja a kövelkczó generációknak
közvetlen mútlhoz való viszonyát. az el6dök ÉIdáinak és tenei.
n€k megörökíÉs€ és me8őÍzése érd€kében végzendő tevékeny'
sését.

,\z oÍszág ktiliinb(iló helyein különbi)^j intenzitással fo'
]yik katonai hns}onríryok ápolása. azonbín anól csak rész'
inlimlÍciók állnak rcndclkezéSre' A1ig isnrcíck a helyórség€k
k lon loÍén€tévcl |igltllkozó személyck és közosségek
czirí1nyú eredményei. nincs |óruma és szctvczcti kerete az el'
óÍ(cÍcdményekuagyobbnyi lvánosságelőt l i  bcmulaűsának 'A
tulaló és emlókápokj nrunka pénzügyi nchézségeiról p€dig
sz(ilni sem érdemcs. A hagyományápo]ís s7o*ásrendJének hl.
ányál jelzi az is. hogy ncnl épüll ki a cs palhagyományokal
ápoló ónkéntes csoPort(]k. a helyikalonamúll cÍnléke;l kutató.
gondozó klubok hál.)zll.l. !óledenszerű és rilkt a hclylörlénet.
lcl |'(]gIa1kozó lalírok. nlúlcumok é! az Iakulltok eÍnlékszo
lráit ópító katonák cgyülhrijködése. A mcg|óvő hagyomÍnyá
poló körök csak lalijlik lclkescdésc ós l.nr szeretete állal ló'

leznck és nagyon moíoha
kÖriihnónyek koz.jtl mű.
kodrck.  sz inre. .kegye
IenrkcnyóÍcn.. élnek- E8}
ctsy lakúeÍület hadtöíó'
ncli !ontllkozású anyagai.
\'lll x k lonÍk mellett na.
gyon s()k lanÍr. h€lytöÍé.
neli kulalli ioglalkozik és
sajníltltos módon nagyon
gyaktun ncm rudnak cgy
m'sÍí)l. lyakÍan nem épÍ.
tcnck c8yntís €Íedménye.
iÍe' Ezcn .l lerületen l €het.
ne crcdméllyt elérni.
amennyibcn a katonai ha-
.gyomínyok ápolásával. a
hadlijÍténeli emlékek
össlcgyűjlésével és megí.
Íásíva1 toglalkozó
BEoSZ lagok. aktív és
nyugdíj s kaloDák jeIez.
nék uZ czcn ir |erületeD te

vókenykedók€t. SegílcnÚk az egyébké|lt ilcn cs k Ínagányo
sun tevékenykedó h{gyonrányípokjkal- E8y ilyeo jeuegú''1ér'
kóp'' clkészítése se8ítnc ltltámi a ichér |oltokal. hozzájáru|.
hll z eg}ülhiíkijdós lóÍumainak kia|aÍílásához. a katona.
nrúh emlékeinck mc!óÍzéséhez.

lr' 11ü su Jó:seÍ d|cz'

U 'i' A has,onfuinyúPollj Csoporbk (s egyének tevé.
ku1!sésé1.ől s:óló illlbn i(ióka| kórrn a Hdd|örténeli
! |ó.e| és Mli:d l,u (HM 20.99) engen keresl'e beje.



baÍáli eg}iitlműkődést ]étcsítclt !z eszéki honvéd

A Pécsi Honvódségi Nyugállomány úak
Klubja az Eszék-Pécs közört tÖbb mint kéI

évl iZede lenn. | |o  tes tvéru. ]os i  | ' ' ' Pc \o| ' | |  kc]c I ibcn

]|]l!í

ü Még most is aktuál is
Bajtárs i  |evélnyugdÚasokka]' A Pécsre érkezeü delegációval l998 évfe

közős program killakílására keÍüh sor.
* * ' É

A BEosZ ú.j lagegyesüleÉ a most megalakuló Puskas
Tivadar Bajtási Egyesú]et ]esz' lmely nemcsak a
nyugállományú hÍradóliszteker. hanem az ide jelenlkező
hIvcrdsos |c lonlkd e.  ko/a| la lmJ/o| l  'í|  F oc ' /eIoE. ' '

* t e *
A BEosZ a székcsfehérvári nyugál]ományúak klubjának

köreműködésével $bb minl300 bajláÍsat hívotl'neg az
|848/4a.es IoÍÍddolom es s/Jb.d'íighJ|. pdlo/JI Unn(p.(E(Íe'

t ( * t E
Az összefo8ás napjáD a BEosZ budapeíi tagszervezeteinek

közel háromszáz ta8ja vett részl a FegyveÍ és Rendvéde]'ni
Dol8ozók Erdekszöletsége által szenezelt spolt és ku1turá1is

Szegedi tudódítás
A szegedi Fegyv€res Erők és Teslijletek Nyugá1lo'nányú lag

jainak klub.já'|5 |ó Íészvélelével az éves progrim ahpjln 1998'
július 28-30'ig háro'nnaPos kirándulásl szervezetl a MagyaÍ
Foradalom és szlbadságharc. yálaminr a Magya. Honvédség
'negalakulása l 50' évforduIója jegyében'

A pÍogÍam végÍehajlásában se8ítséget nyí'jtolt részúnkre Lclc
Béla nyá. ezÍedes úr' a Veszprémi nyu8állományúdk klubjl elnö.
ke' akinek a láÍsaságában fo8adott bennünket Arató Tamás
Ve. lpÍém vdro\ a lpo l8í in||e{qe'  R. ./|  \c l Iun| (g) m"ga. v in.
voíalú technikai bemutalón szenlkirályszabadján, a ..Bakony'

Másnap a pÍogÍam folytatásakélt Jobbág} Anla] nyá' ezredcs
úr a székesfehénári n}ugáuotnányúak k]ubja clnókének kísére.
téb€n székeíehéNá. nevezetességcit lekinletlük meg, majd e|u.
taztunk Pákozdra' ahol megkoszorúztuk az emlékmúvet'

A progÍam este l9 óÍáló1 folylatódot a velzprémihel}ijségi
klubban' ahol a két leslvéÍ nyugdíjas klub igen jó ban8Ü1atú va
csoÍa esten vetr Íétzt.

_  _  _  ____  -qLirLsllrflrKo
Építóipoli és Szolgóltotti Kft.

Tel./Fox |4o-z3ló

Épü|etek és lakások
tervezése, kivite|ezése'

fe|újítása

Felmérés.értékbecs|és
Szá||ítás

MegbÍzható. korrekt kapcsolat

Budapest, 1131 Rokolla u. 1-13.

tis zt e ft S z er fo s zt ő s ég !
!&n noníhattant et seúine|. ethúfiíort há! nliflt1efl

(ií.(.
A fldjífltí| szó B tcL.ű ,z!frlti iíézet aíta nonío[a.

tot, ho$ néháÍ, rölií fion.{dttat úi|oflíjdfr 
"ékt|ófllefleL a,B1.o5z .ítili r'at é,)érőt * a napok-,al negtar'

lJl! lbztl!l|. Közll|nlNóÍ' 9 kozn9üÍ*ln - űöfrony
fricIL - flejfl ioh telietőséleln, |iog! |iozzfuzó[isonba ezt

A, o k.\íb' úou a'RJ a<Z a.lluíJnI L,dtoln
t $ar u 't4ep. rtutt. o,ntrltt tot t. J.t.,etitt ..
[u[ tizött? ^bs, \ef, lita, fiofu d,tsLosz ett., t.íEa
lL!ítatLa óhtkiP6lé!é, nfu szotgátta a ton,léíeten
ij'!|eit 6 a taÚszefuezet&.éűefuétetúL, te jehtt,:s sze
nFr lttah o karonai iasaonanaof apotua ,eren u
A,íint M a telltóbbi kjzfuíi|isen is effian1zott ftnhno
sefl ú éíÍ!fuót.tefr t.rüt.tó,, tátof, a ta!ó6ti íehíato.
foL k;itnnöseí d óÚíÍap5ti s úíéft talszeruzetekzlo
,,atk9zfuábaí, Az .hnútt í ek'ben a í,iíéki tdlszet.,eze.
tek,lL - {,jng a nyu!átklúryúaLk!úqjdit ' n.f, azzat @
frétéL,d niÍték niít azt a í,],á|olbK L'e|ib!fl' Mi
^Út názáfl 4 saját óőfri.flÍ.öt tapuztatn(ezt ajelln'
s.qet ' ftaá ú66 dtkptofrfinIjalashtot tetteft a joBu.
rcd a(ÍkuÍ fu,'.'N ah4ufuLok nyunattonalyu tag]a,
fiakho?atiÍtazá'áfuL n dobal.Elszerisnesó|őL sdjl|os
!óbe beíóLL .fr löflÍ | ltór.bPu. r.héteh.ün, tn!,
a fro,t fie!., asztott új etnók'ó! s.á bdleszi Mokal a
iddi Jatokol la t!.Í.l ?z idai! hha6ozo okok frú,,
- nefr [ehltett ,ne,atld\i - frltr e6óőt soknan. Az et
flöksóB .Lazt ja,üto,l, holr ne n1ugo[jon |jek ajekn'
[:gi |1etqzetbe, re fr,|[b Llak'az rn!$'i flehé.'tleklu
utatjol, ftatsse ós tatátja nq az utat a fttáqa,istoz' A
kgtonaí lezetesne|.'bon!ítsa 6e, fiofu i'eflk lafljetefl.
Lósile a tsEo.|Z ak frutüson fet en[néryefut k ez
etisfreiseKse frafií dLlt' Mi ^t!|ít.B!ná.áfl c66en a
s zettefrÍen íobozuíÍi' A,B EosZ dnöfuórinel.f,i ^L!ií.
efulifufu fuiníe tánaBatóst fr.laí!flk'

,Bízofr qeflfle, ho'q az etkjl.tfuzenúj kiz'yítuek'
etóteieszt\ei ftfl' i!!eí Pess.itfrisLd |iafll.jéteft k:z.

sokat tuíf,éÍ-oftót íríi ó5 noí[nní |ios! a ?ni ktu'
'tíLtoínd iflltltt e.ck;t! 25 éd.t b fust ,nit!2f, etí'
ftáílrLfut íí6e|icítünnl. ít te$ és iLi ninnyáqal em
tifles floíÍ' szefttfléflk" ta ú etnöfuó' ta,iai tö66szor
fre'ktai @tnának' beíííiíkt, bizofl!ón éft ékr: lapa' z.
t aht o (fu Lt tt1u o zúna det x$íng 9 |1á z át ót.

Az gtó66i froníatóaí íebetett búetőseget a ,tírt2wt
s z eÍ Lu z ó s i! iae k.is í.kj áfl to n (fu b t og s li! un(ruü 6 en'
xa eÍ. jáÍfuÍ.ü laÍ tefretőséq, szílesan kijzftaíjuk
?úfuryIflÍ4 .ik.iinful' s '|akn ftzet . JqlMi n
düaL,|ian n 3,rosZ nd\ aind a la's.Cd.z .Rn|k'
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