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A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének időszakos kiadványa
A kiadvánv térítésmentes. sokszoíosílhaló

Idősek Nemzetközi Eve
Az Egyesüh Nem7etek szeNez€le tevékenysége soÍan

ér^keli a vi1íg néPssé8ének elörcgedésével kapcsolatos
gofulokal' e/eí l0go el U idő\ebb embfF| neMLl'o^
évének nyilvánílotla. Az idősek nenrze*özi éve jó lehelő
séget adott aÍa. hogy á koÍmányzat és az ldósügyi Tdnacs
olyan óem7.eti programot fogalnazzon meg. aÍnely ha.
zínkbm is u idős emberek go.djainak feltÍÁá! szeNe.
zódeseinet me8enjsodese| e' e|etnnóf8u}. dF/he|ó j.
vílásá' szolgáljiik' A hazai él olym prcgmok' akciók.
kezdeményeásek' fejleszlések szervezése. amelyek nem.
csak élmény,lercmtóek' hmem tánósan és kedve7íen a.la.
kítják ü idósek egészsé8ét és é]etminóségél' A nemzeti
ProBrm Ueme|len |c/c|| ! 8enemciok |o/onl \/o{tdÜ|
úst és a hmonikus családi életet' melyek a biáonsá8os
idős.jdés felÉlelei.

A Magyar Honvédr€gnél is halározoB száldék vÜ u.
ra. hogy aktívan Észt vegyenek az idósek nemz€úözi éve
nemDti prc8rmjának megvalósítfu ába'.

Emek a sáde|'lJ]<. Lomo|){8J| É|^. ho8v nemF.
giben a Humán F6.sopordónökég szakemberei me8t.o
galjnazák egy olyan cselekvlisi el8ondolást' mely kaP
csolódi} az idősek neÍzetkózi évének nemzeti pro8Tm
jáhol tnnek dz aldppmgrcmÁ c ponlo'iksábÚ. lo
vábbgondol]ásában rész' válalla Bajúísi Egyesűletek or.
sá8os szövetsege' a Honvéd#gi Dolgozók szakszeÍve.
rele és a HonvedszksENezt is. Az első tanácskozáson
'amelyen u említeft szenezelek képvislói is észt vet.
lek - Ang}al Islván alezedes' humán cspord6ni'k he
l)ene\ haígsü|}o',td. ho$ a kdondi ve/elés ebb<n U it
ben kiemelr fe]adahak rekinti Az idós emb€rek életni!ő.
fgéne| ja\i|d..j|.vono\ul d nemAi progÍam dlape|vei.
vel és célkitúzéseivel' A BEosZ alelnöke - dJ' l'vasi Gá.
bor ezEds jav&solta' ho$/ u érdekképvisele|i s7€Ívek
kö/Eműktjdc{ve| mine| e|óbb Ío8xlmyd.} me8 e\
hozzanak nyilvánosságÍa egy szándéknyilatkozalot'

A BEosZ - d HEf e$Üllmükü]é.i m<8á||aPodrsa
Szerint h táÍcá szinlen országosan képvise]j a honvéd.
)e8i nyusdiií'o| érdelei| .' e7 U ]dó.e\ \em/eüö/i
Evének Progrmjábe is éné'yesülni íog.

A leryek szerint ebben ü évben a KatonÚemzedékek
balatonkenesei találkozóján is napiEndre kerülnek a hon
védségi nyugdÍjasok életmin6ségév€l' szociális helyzeté
ve] kapcsolalos gondok és lennilalók'

Az Idősek NemzetkÖz Evének országos progmmjába
szímos olym kezdeményezés vÚ' melynek '.apróÉnz'
Íe'. váltása a honvédsé8 berkeib.n is me8va]ósulhat. llye
nek al idó.et ontjÍeJe/ődesér é' kral i\ i|a r me8vJ]óJ
'ó rcndezvények. a nemzedéki nyiloll napok' e idősek
ee.\/\.8me8órl.\el \loleald plogramok' a .egil'dg
szijksé81et és i8ényvizsgálalok' Ki mit lud? Ki milgyűjl?

Ez az év tehát rcndhagyó lehet a baÍáÍsi e8yesiiletek,
J honl éd.'egi n) u8dÚa'ok é|cldbfn i.. ha |c/dcmcn)e/ő
szelleÚben minden helyórségben okos, megvalósíhaló
prc8rm készü1 u Idősek Nemzetközj EvéÍe.

A kaposvárl mérleg
A fuagldr honúdsefuE n.Ralak.usónok 150. é'Íotdulójóra .nlékeziilk,

a Noszlop! Gólpór NlugóIonón'úak Klubjóndk aeí pru8runjoít i Íó1<ht
eq,ek jegJéb.n rendezJék. Besaánoló közg!űI,ésnk előlí az elesetl bdjdirsak
enlékóré kopjaÍa a,a||ak a hel,őfiégi khlb u.Iva.ón.

Pá\zLÚ líván nyugállományú ez.
redes. a klub elíóle levéteíy eszten.
dőról készílhetett méde8et' sikerüll
kijzérdeklódéye számot laíó prcg
lmsorozalol ijsszeállÍei. anit Ú is
bizonyít' ho8y na8y Észvétellel zajlot.
tak az escDóDyek' Mindiíí hozzálelÍe:
- Á 2' gépcsített hadosztály ós a me
gyei kiegészílő parÚcsnokának kész.
séges segíGge alápvetó€n hozzájánh

a rendezvényeink sikeéhez. és Nedves lstván alezÉdes. á helyórségi klub
i€'€atója is mindcnt mcglell, hoBy jó1 érezzük ma8unkat' Néhóny emlékez.
Les esehéntt idé7f,t1 fel: Fodor Lajos a1táboma8y' vezérkÚi fó!ökhelyetles eló
adását a NATo-.saLlátoZás menetéról és TaVár jövójé!ól. @ a1l.ö1di kiképző
központban ierr ldtogalásl. a debÉceni kirándÚlá\l. a katTndeÚzedétet bala.
tonkcnesi és a dunántúli klubok székesfehéfláÍi ralálkozójír'

-Aki katonának ál1' e hivatíst választ' s ez u elkólelezellsé8 nem szűíik
meg á n)'ugdijba vonulá$al' a hadscre8 sosa' élele' technikai fejlódése ma is
mindúnyiuíkál éÍdekeI. JT volt lalálkoni a mai hivalásosok]Ql - lrangsúlyoz'

A leívésEnerelek erósijdó krpcsÓlariinat |onrNsÍgát - a nagyatúdi és
maÍcali bajllírs i e8yesülefiel, a lszári verenin repülőkkel váló lendszeles lalií'
kozókjelcntóségét méltatta vé8ül Piiszror István, a Noszlopy klub elnóte'

süLó Tmás vezéűmagy. a 2. 8éIEsítetl hadosztály pmncsnoka Íidvözölte
ezután a köz8yűléÍ' lrr vÓltm tavaly' dikor ve7elősége1 válszrofiak. s a
me8valósull 8udag prcgmsoÍoan bizonyítja' bogy tiváló enbelekE bízták
a k1ub i.ányítását állapílollá me8 . táboÚok' s í8éíe' hogy a jóvó évi €Nek
valón váltását h límogatni lb&ia'

Pájer T@ás ezredes, a mccyei hadkicgl'szílő padcsnoka elmondta' több
niíl !4oo honvédsélinyugdíjas vo somogyban. fe1c Kaposvlírc' él' s érde
keikel a Noszlopy'klub dicséfubs buzgálommdl képvircli' najd e üdü|ési tá'
mogat]ís' a kegyeleti kölrsé8ek}'ez való hozzájánlás és r segélyezés lehetősá

Dr l.vasi Gábor ezrede!' a tijbb mint hatvan tagszcNczctet öszefo8ó Ba.j
lísi Egyesiilelek oná8os szövetségének elnijkhelyettese ! kaposvári k]ub ki.
emelkedő munkáját méhálá' elisnerésiil kiinyvcsomagot adoli át RisztoÍ Isl'

E|őléptetésck ós jllal'nlk átadásán ked1t sor ezurín' Dr sabó János hon.
védelmi mini!7ler szalai Atpád nyugalmazoll tözszászlóst h.día88yá' dÍ Fe
Íeíczi László drdánábomok. megyei rendóriókapilíny staudt Líszló főtör
zsőrmestert zíszlóssá léptett elő' A HM hunÍn főcsopoífónöknek jutalmát
Fa.kas Jó.cf nyu8almuot1 alezÉdes, a klub drkán vehette á- A 2' gépesíerr
hadoszrály parancsnoknak jutalmát Bús Lász1óné és Ba]atonisíndor nyugal
mazort llezÉdes érdenelle ki. Emlékplakeltet kapott Frocsics GyöEy rendőr
főtözsőmester Balo8h István őmagy és Gefuer Gyórgy t(ju szászlós. A klub.
vcrctősó8 aií'dékát kaPla Rezván Pálné. Fükas Béláné. Jdüsló Gyi4yné és
vd.8a,Káro]y 1ölözsászlós'

- Eíelmesen, taltalmasan, az idős kor méltósá8át meBőrjzve szeÉrnénk él.
ni. a Noszlopy.klub €nnek yEllemébcn lcvókcnykedik mondta zászavábr
Pászto! István' Munklík sikeéhez d |elÉlelekel d hadoszlíl} és a hadkiegé.
szítő Parmcsnoksá8 llímogatása. gondoskodása telemtette neg, A közgyúlés
nevéb€n ezélt síitó Tamás vezó!őma8yol és Pájer Tamás ezredeí . Noszlopy
klub risztelelbeli bgjává iogadjuk'



A Íehérvári bajtársak eInöke vezetőség laBjaival' meÍ a ma8ónyos ve?ákedés lendszerint
kudarccal végződik' F€héNárcn a nFgállom]ínyú kabnák klubja
bfuninc éwel ezelőí húsz tővel jött létre, s ma a létszímDnk
megba]adja a né8yszízat.

U8y |udon' ho?y rtdúbbb é\iiJalú Bugállonlinyú lis:lek dLi{
a l i 8 f un1uk kö2ö1te lek'

Valóban ez a fó gondunk. ho8y a hatvÚ év felettj obsiÍosok
vmn.} többségben a klubbm' A kissó keserij ötven e8ynéhány éves
n)!8á]lomiínyí katonák rendszerinl munkít kercsnek a civil életben, s
nem vesaek észl a klubeleÉben, mondván ,'niérűnk ma 'nég.'
Ugyanakkor a szízötven 16s nóla8oza! Kjss kNánné verelésével.
.agyon ak!ív tIunkát vé8ez, s mi kijlön is öNendeles, a mi
klubunkbÚ .a8yon.Jól ézik Ínagukat a katonaözvegyek' A magukra
mdadt kalonal'e]eségek itl közösséget szenezEk' odafigyelnek
eg}másía és a rászorulóknak se8ítséget nyú.j'anak. Klubttíkbán igen
népszerű az obsilosok borbemutatEa is' Ebben az évben máÍ sorr
keÍítiink a boÍgeneÍíis mc8vá6ztásrá'

- A kazs$lés b.szórnolóiából ki|űnl' hogy a klub leqnóPszeúbb
)"nde.\,éh!ei d ki )á,ltlu l.isok

va]óbm' a múlt é],ben nagyon sok oÍságjáró kirándulásr
Íendezlün-k Taszánól opusztszerig, TibÚylól Pannonhalmáig
sokfelé megfoÍdultnt uubtagjaink' srcrcncsérc a száEft'ld Vezerkar
pámcsnoksá8a mess7,emenő€n segíti Pro8rmjainkat: u l848/49'es
szabadsághücrr emlékezve az ó közreműködósükkel tudtuk
ne8rcndemi a tatai. a na$/oroszi' az ercsi és a kiskunhalasi helyőBég
baÍfisainak lalálkozóját. Je11eÚző az is, hogy divatba jöttek
klubunkban a kiscsoponos kirándulások. csókakőre vagy
Ba]atonfu'edÍe Éld.ául 20-25 fős csoportok mentek- Az onághlíat
! múlt évbe' szinte valamennyi klublagunk megnézte' aho8ym soke
voltak kíváncsiak e l848/49'es szábadsághaÍcot idéz5 kálílásra a
Hadöíéneti Múzeumbm'

- Millcn te,reitek vnndk'l
- Ez az esztendő az id6sek éve 1esz' sEretlrénk ü eddigiekné] is

szinvona]asabb pÍogranokkdl kirukkolni' lft. a 'IsÍj Kaszinóban,
vá]tozallÚul mjnden szerdán és csülórlökön k]ubdélutjnunk vm. s
még változatosabbá a}aÍjuk lenni a nyugdíjasklub szekcióinai
revékenysé8ét' A híradó ia8ozat kezdeményezése alapján Éld.íul
létÍehozzuk a nótaköÍ, va]amint .'Ki ho1 j]íÍt?'' címmel !öbb
alkalomma] kitdÍást sz€nezünk' Regionálisrcnde4ényeinkkel p€dig
lovábbra is segíteni szereménk a BEosz munkíját'

K. L,

la( egyéíelmű Línogatást fog élvezni
nyugdíjasaink körében'

Vél€ményem szerinl nagyobb vitár
fog kiváltani a Magyar Honvédség Nap.
jánat szeptember 29-r€. ill €rve a ''Bai
táJs'' megszólítás bevezelésének javasla.
la. újbóli átgondolása' Jó magam ahhoz a
korosztályhoz taíozom, a}i nagyobb lör.
ténelmi jelenóséget rulajdoníott a Pá.
kozd-sukorói csatának, mint a Buda
visszafoglalásának' Lehetséges a töÍté.
nelmi tévedésem. A megszólítás javaslar
lal reljes egészében egyetéÍek.

Megítélésem és véleményen rövid
közreadásával az! kívántam aláhúzni' a
Bajtársi EgyesüLetek ofszágos szövelsé'
ge jó úton jár. amikoÍ olyan jóI sz€rve.
zeti, taÍáltnábÜ és módszereiben sokat
nyúJtott ta]ílkozóval járulr hozzá a kúo.
na nemzedékek kéZfogásához. szüksé
gesnek ítélem meg folytatásál. a több
éves tapasztalatok hasznosítását' Kikérve
a BEosZ KISKUN rcgionáis szerv€.
zethez táÍozó' a találkozón észt vevők
véleményét' megköszönjük' hogy észt
vehettünk a Katonanemzedékek hetedik
találkozjján'

Deli Jó,seJ n}á' ezrcdes
klub eLnök

A hetvenéves Jobbá$/ Anlalm
ósszel' a bdlalonkene*i üdű1óben
r€ndezet! katonmemzedékek
találkozóján figyellem fcl' Az
e8yik szekcióülésen olym szépcn
éS meggyőzően blszélt a
srekesfehéNáÍi bajtínak kalonai
hagyományokrt ápoló levékeny.
ségéÍól és közóssé8teremtó
i8yekeztéről' hogy a szünetb€n
üjlan Kvű1 löbben is elkéíék a
névje8yét' ..Aki hetvenéves
kon{ban ilyen kezdenlényezó
szellemben vezeti

nyueállományú klton.tk klub]át. uzal érdemes köZelebbÍől is
me8ismerkedni.' - gondollm' anikor átvettem a Jobbágy Antll
nyu8álományú eredes névkáíyáját' Azon mí! me8 sem lepóltem'
amikor megfordítotm a névkáÍtyát' a köveüezőkct olvdhaftm a kis
k.nonlap hátolddán: .Jobbágy A.lal, a FejéÍ megyei Tenis^zövelség
tőtitkára.''

A hervenéles klubebók tehál nemcsak a febédáÍi obs;losok
vezére8yénisége' hanem mi érdcmdús sportoló első embeÍe a
mes/ei tenisEzők szövetsegének is' Azok kóá a nFgállom|ínyú
katonák közé tartozik. akik obsitos korukbm is tevékenyek,
szenezókészségűkkeI és kezdeményező készségükiel elismefl
veretói egy íagyobb kózös#8nek' A febéNlíri nyugá]]ományú
katonák klubjá!á]( ,-ínzámadó kózgyűléún egybebmgzó voll a
véleÍnény: .'csak a dicséÍet hangján lehel szólnj a k]ubelnök és a
vez€6ség egósz évben végrett munkájáÍól.'

' Mikar leflá] d S.éIarFhó],úrcn a nlugállonláryú kalohák
kllbjának ekő e,1ba"? kéÍdez|eÍn Jobbágy Anlaltól. mikor
befejeződöt a jó hÚ8ulani köz8yűlés'

E8y éwel ezÉlótt víasztottak klube]nöknek. de mÍ azel&! is
ho*/ú dö d|d Fw| \enem a \erlóf8 mUnL.Ebü Fv|irde\ig d
sz.íÍelóldi had*re8'pÜmcsnokság ügyvileli ircdájónak veretóje
voltaÍn' i.nEnem e in \e]t.]o I N4eI löbbsegdl' es e/ e|jn)í F]en|en
a k]ube|nofu ltrndo]}' \é8a\éne| '.' tn mál a me$e| lenis^/o\eré8
lótitkámként Íne$Úultm, bo8y a lblrdalokat meg kell osztani a

REFLEXIO

Kenesei tanulsdgok
Heledik alkalommal vettem Észt a

Katona Nemzedékek Találkozóján.
Meggyőződésen szeÍnt a találkozó leg.
rangosabb volt eddigi története son{n
nem csupán a Íészlvevő vendégek meg.
ítélése alapján' hanem mondandójában' s
Ínódszerében egyafánt. Annak ténye'
hogy az 1848/49 es fonadalom és sza.
badsághaÍc' a Magyar Honvédség 150.
éves történ€te a íigyclcm középpontjába
kerúlt még in}ább megerősítette a részt
vevdket abban' hogy a BEosZ ós a hoz
z.t taíozó szervezetek. a hivatásos ktto
nák' a hjzai és külföldi személyiségek jó
iÍánybaÍ haladnil tönénelmi hagyomá.
nyaink ápolása lerén. Megítélésetn s7-e.
nnt helyesnek bizonyult a résztvevők
sokszínűségének meghívása még akkor
is' ha dz eltelt l50 évnek a órténéseit, s
benne a katonák megíté]ését másként kö.
zelílik meg az adoit történelmi időszakÍa
vonatkozóan' Egy dologban azonban
mindenki egyetéÍtell: a haza védelme
mindnyájunk Íélelóssége.

A vitlík sor.ín különösen a találkozó
második napj'ín iaúolt regionális megbe.
széléseken kapott na8y hangsúlyt a haza'
fiságkérdése. a társadalom külónösen a
fialalok köréb€n végzelt nevelőmunka
tanalma és gyakorlata' A nagyobb nem
zeti ünnepeken kívül - március l5.' au'
gLlsztus 20'' oklóber 23' - folytatunk.e
keliő figyelmet e fontosnak ítélt kérdés.
re? A nemrég elfogádott iskolai alaptan.
terv tbglalkozik'e elegendően' s bátorí
tást nyújt'e a töÍéne]emmel foglalkozó
ranároknak? Azt már le sem merem ími,
a magyal történelem egységes m€gílélé.
séh€z nyújt.e kellő támogatást? Teszem
ezl azéÍ' mivel ma istalálható különbőző
nézel az ]8,18/49 szabadsághucbm részt
vev6 tábornokok mesítélésében, még in
kább á húszadik században töÍténtek íel.
fogásában és megítéléséb€n. Vallom. a
Katona NeÍnz€dékek ialálkozója Sokat
tetl ebben az iÍínyban'

Az elhangzolt javaslatok egy Észóról'
ami a záruzóban elhangzott' Magam is
egyetének a nyugdÚasokat érintő lánács.
kozás összehívásával. A szenlendÍei első
tanácskozás óta sok minden történt. s je.
lenleg is tanúi vagyunk á bennünket érin.
t6 változások e]őkészítésének. Ez ajavas



A BEOsz 1999 ÉW FEuDAT És RENDEZvÉnr rnnvnzrrt,
lunun u uuörsÉa ]998. nnuuuru ijLÉsÉn urcyon fuvÁ

len hozzátaÍozóik kÖében az éÍdekvédelni
és érdek}épviseleti tevékenysé8€t, feltámi a
szociális gondokat' problémákat, Íészt ven.
Ír eok megoldásában.

4.) A Íegionális munka fejlesztés€'
5') Bekapcsolódás a Civil Padanent

nuÍkájába'
6.) Nen'etközikapcsolatok áttekintés€

. A főbb feládatok végrehajúla érd€.

a') A Honvéd Egylet€k mega]akítá.a
(íolymatos)

b-) A BEosZ választnányi ülése. Az
1999. évi munr.aterv kialaldtása' Az AlaP
szabály áttekintés, u elnökég kegészíté'
se' az új lagszeNeutek felvétele. (márc.)

c.) Az idósek neÍEtlózi Éve alkaiÍná.
bl a BEosZ progran elkésítése és annak
vé8rebajüísa

d-) Tagiánk és az általunk képvisltek éÍ.
dekvédelnének fej|esztése éÍd€kében me8.

I. A BEosz E|nöksége 1999. évre az
alábbi fő feladatok végr€h'jtásÁt t€rvezi:

l.) A hazafiság esményének további el.
mélyítése. a honvédelem LíBadalmi bízisa
szélesítése' a honvédelem célkitű#si meg.
Yalósíúsán.k segítés€' Részt venni az oBzá
gos és a Ma$/d Honvédség szintű mi[enni.
umi rendezvényeken. A tórténelmi és kato.
nai bagyományok ápolásával fol}'tahi e
1848 N sabadsághaÍc l50. évfordulójáníl,
és a MagjiÜ Honvedség negalakulásáról
váló meg€mlekeáseket.

2.) A hivatáss és npgállomlínyú kalo.
nák közötti egyijttnűki'dés eósítésével' az
e8yüvétar1ozás szellemének íejlesztésével.
a télelősÉgérzet növelésév€l' a NATo boz
vajó csat|akozás lényegének és gyakorlati
kéÍdéseinek me8é.t€tésével hozzájáÍulni
haz á'k honvédel'ni képességének növelésé.

3') Folytahi a hivat.ísos' a szeÍződéses és
a nFgállományú katonák. valarnint közvet

srereziik a N}'ugáltományú Katonák tü'
orsá8os fómát. (május)

e') Em]éktúra szeívezése u 1848 N szá.
badságharc f6bb csatatreinek színhelyeire'
szlovéniába' (augusztus)

f.) A millennium jegyében a Katonanem.
zedékck vm. dáikozója Balatonkenesén-
(októb€'

8') Részvétel a milleíniuni rcndezvé.
nyekkel kapcsolatos oBzá8os rc.dezveny€.

h') Folyamatos' éídeíni részvétel a HEF
munkájában'

i.) A|bumszerű kiadványban ne&jelen
t€tni a '.Karonaelődeink'' c- bárom Észes ki.
áIlít]ási myag válogatott dokumentumait.

j.) Felkészülés me8k€zdése' teNek elké.
sÍtés a 200cben megrendezésÍe keíiló
''MagyaÍ Katonák világtalálkozója' me8.
r€ndezéséhez' Iv ne8yedév

k) Részt veÚi a ''Névlelen magyár kato'
f, a emlékműve'' eÍüékhely kialakítÁsában.

l') Re8ionális értekezlelek - félév€nte iI.

n') HIRLEVEL megielentetése - 3.4

Elnöki levél
TIsZTELT BAIrÁRsAK!

A 'Mac,a| Horyed,, c. újsáq 1999. 6 4' száfuiba|l (jan,
30') mesjelent a HM pálJózati felhívása az 184849'esforra.
dalon és szaba^áeharc 15a. é'Ío|dulójának megün eplésére
és az állanalapí|,is milleniunÍa WIó ÍelkészüIésre' Kérjük,
hoe, tanulnóD,ozzálok O Íelhfuást és a páMza|okat kés,ítsé.
|ek eI a ne qadott határirtőre ' ( ] 99 ' íebrufu l9.) A pálJázalok
elkészítéséhez írodánk mindennan 8 ]2 is konzultációs khe.
|ősége| biztosít |eleÍonon vag} s;enébes;n' A rendezvén}eket
éves ten€nekben |enezzé|ek be'

szíyes Íisyelnekkbe ajónljuk e lap édek,édelenmel Ío8.
lalkoú összeó ítását' aneb rótunk k szó!.

n r* ,*
Folytatódik a BalaÍonkenesén bemutato|t,Katohaelőde.

ink,,c' kióllítós vándorohaÍása az arsúg terüIetén'A labló so'
rozat az ]945. u,áni magyaÍ hoNédséqet nutatja be, napjain.
kig' A k|állLkis jelenleei urvonala: Jchruár: Tala' - nar.iuÍ'
salgó|aÍján és GyönByös _ április: lászberéq), ruijus. cec.
léd, u|óna szeÍetnénk a Duna_Tisn kózén lé,ő hel,ő|sé?ekbe
benutatni. Kérjük az iqényekt írásban bejelenteni a BEosz

*n*
1999' éyben a REosZ szenezelile9 |oyább nőtt' |aglélszá'

na jelentősen emelkedett, uc,anakkor anJaqi.pénzügyi lehe'
|ősi8?i szűkiihek Az elnbk:ég sz?rcln? ez i|ben az országo5
rende,yén,,k nellett - naqJobb an,aei seqítséqet n,újtani a
|aqeqJesületeknek' 1998-ban több min| ó5 Íőt Íő1e8 (jzve|}e.
ket - részesítexünk seqéIyben,24 Íő| pedig kíilönböző Íor á'
ban jutalomban' Ezérl i9né|elkn kérjük a vezelőséget, ho{]
ezekben a napokban lö|té|lő adóbevlások során Íejtsenek ki
propaeandit' Íelkérésl az adoÍi,etők (yáIlaLkazók, e8Jéni adó.
be|,all.ást keszítők) körében' hog} az SaA lqa-á| a BEosZ
adószánlájáru ajánlják Íel. Amen }ibe az adott yárosban,
Mzségben a yá altazók és adóJizetők na?yobb létszánban
ajljnlják fel a BEoSz adrószánlájára s7']A.juk ]Er á|, és ezl
kéljiik írásban közölni (D,órcius 3 ) 'id, hog, e tage?,esü\etek,

kl bok részere a ,ámog1tást, i et,e se4élyeket ennek megfele.
Iően tudjuk yissnforgatni' Az saA ]qt6al kapcsola|ban
nellékeljiik a tájékoztató an,aqoka| és közöIjük adószánun.
kat:19021959-1-4i

t * * , k
1999' éyben a Belü8yminisz|é|iu.n pénzijq,i ,ímoqa|ás|

í8ér| azon klubjainknak' ahol a laqok kö,ölt BM dol?ozók,
rendőrök, pénziierőrök, !íizoltók vannak . EzéÍ| szükséses'
hoe, Íebrujr 20.i8 ninden szeneze| kíildje el cíntinbe a yok
BM á ománJú szenébek néysorá|. Ezt a nóysofiÍelte|jeszljük
o BM.hez' nivel ettőI Íii88 a tómoga,ás méiéké

l r i r *
KözöIjük, hog, 1999' éyi vólasztru1nJi ültsünket' előrelát

halólaq mórcius 26.án tartjuk, nel,en a tagegyesüle|ek 2I|1ö
keí yesznek részl a Ból,ai János Katonai Műszaki Főiskolán'

ABEosz elnöksége éws tenének ne&feklóen a N}ugállo.
mán}ú Kdtonák ]II. országos Fó|ufuit ]999 májusóban ler.
\,e,zük egrendczni' ErrőI részletesebben a márciusi vólasz|.
ruiryi ülésen kívónunk tájék,ztatást adni' Napiendjére ja.ras.
la|okat ö rönne I Íoqadunk'

* i l i F
Az ENsl Kö77,úIése l999.eI az l(!ősck Ncn7?lkö.I Evenek

nyili,áníloÚa' A na ar kormán, ruir elkészítette sajót nenze.
ti programjó|' s a honyédelni tórca k elkészíti dlapteflét,
nelyhez uirja a BEOSZ cseIekvési tervél' ja1)aslatait' Az el-
nök'séq kri,hogy e tenhez, s anruk meqyalósí|ásáhozTi is Íe
eyét€ k neq észrcútebnekt súban, .raqJ írásb1n 1999 Íebru.
ár yé8éi8. olyan proqranokat, akcióka|, kezdeménrezéseket
|,árunk, anelyek nencsak élményterentőek, hanen tartósan
és kd,ezően a|nkhják a |agok eeészsé8ét, éIeÍninőséqét' erő'
sílik a katonai ?enerációk közótti szolidornást, a harmonikus
családi élet?l, elősegítik a klub, az eUesüIet szefleze|i me?'
erősödésél, a kalonai és ciyil szene2elek egJtittnűködését.

Budapest, 199. f€bruár 3'

BajtáÍsi üdvijzlettel:
sipos Géza ezÍedes

elnök

3



rÉrszÁzÖrvnN nólÉrrBrÉs

H elyzetkép a nyugdllomdnyú katonókról
A H unúnsz!|gólali C sopodőnökség

nen,fégiben - ',obsi!os,, cún,iul - meg.
jelcntetett eg! híónlpóí,ó l.iadvónJ,,
amelJ Ía,1al,,,aza, nindazoknl a h,.vnos
ísnen.eket',net,eket a n'ugállonón!ú
kolonó*nak' a yeÍ,k kapcsola,os rcnde.
bukíő| és bek6 subóbzóból' fudni iI-
Iik. E kíadvónnJal pórhuzamosan, a
nyuEótl,nónJú k^tol|ók élatkörülmé-
nJeiÍő| usziia eg! rész]e.as' adalgazdag
helyzelelenvés, an.b renéIhetőIgg eb-
segíi n,aj.] c8! reá|í,abb, hiklesebb kép
kiala,.í,Í!Í|, i|12ty. a szoci!ál* gondosko-
djs k nnivauína* sú b!,vót.ut'

Ang]at Istvón alez,edessel' a hunán.
szokólali csopotfőnök hel,etteséve|, e
té n"Íní l b e sú lge tii n k'

-A honvédség vezeÉse a nyugál|omá-
nylakat - a szo|gálati tóNényben negfo'
gá]rnázottaknak megfele|ően - az aktív
szolgá|at befeje#se után is kalonána} te.
kinti. E felfogásnak megfelelóen igyek.
szik segíleni gondjaik megoldá'sát, nyitott
Javaslataika, és lehetőség szeíint támo.
gatla azok megva|ósulását. Ez a kiindÚ|ó.
pont a humánszolgálat munkÁjában. En.
nek szellemében jelent meg a nyugá]lo.
mányúaknal szóló tájékoztató' ennek
szeltenében készítettük e| - a hadkiegé.
síő párancsnokságok scgítségével - a
nyugát|oÍnányúak élelköriilményeit vizs.
gáó helyzetelemzesl _ hángsdyozta be.
szélg€tésünk elejénAngya] István.

- Az elnúl| óvekben njbbÍék adat is
negjelent a nyugállonánJú kato|,ák szá.
fuiról ' i et\,e szociáIis helyetiik jellenzó.
irőI. Az új helrzelelenzés bi,on,áru Pon.
tos adatokat taflalnaz.

valóban' a hadkiegésílő parancs.
noksígok és a humánszo|gálar munkaláÍ.
sai segítségével véeÍ€ ninden eddiginé|
Pontosabb képünk van a honvédseg szo.i.
ális gondo2rísi kőréb€ taÍtozók számáról
és h€lyzetér6l' Az elmú|t négy évben - a
hadeór€form' a létszámcsökkentés kó.
vetkeztében - t'sszesen 5160 fó keíiilt
n}ugál|ományba' uganak*or z|7 4 ny üc.
állomáÍyj kalona temetés€rc keÍült sor. A
műt év végi adatok szennt köz!| húsz€.
zeÍ - pontosan 19 472 a szolgálati és
ÍokkÁnmyugdíias katonák szÁ,n^, ezEnkí.
viil6639 katonaözveg}Íől és 77l nyugál-
lománÉ jogokat kapott' r€habilitált kalo'
náról kell gondoskodnunk.

Mi je enzi a n,uqá omlanyú kalo.
nók átla8élelko|át' illet'e eqészségi á '

- A nyu8álományú kfionák ádagé|€t.
korá bvábbra is alacsonyabb jelen|€8
61'l év - a tá$ada|mi átlagnÁl. A rcnde|.
kezésre á1ló adatok azt bizonyítják' hogy
a vizsgá]t állománykategóriához tMozók
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több mint a fele az elmú|l tíz évben k€Íült
nyugálloniínyba' köze| €gyharmaduk pe.
dig alig öt éve. A nyugd('as katonáknak
minl€gy 43 szá2aléka részesül l0 évnél
hosszabb ideje nyugellálásban'

A nyugálloÍnányú katonák egészségi
állapotín egyóÍelÍnűen megmutatkozik a
szo|gáhn évek a|ani feszített, stÍesszes
é|€rvite|' valamint a po|gáÍi életb€n meg-
szokottná| fokozottabb pszichikai. fizikai
igénybevéle| negatív hatása' Egynegye-

dük Í€ndszeres' mintegy 50 sázáléIruk
Pedi8 idóközönkénti orvosi el|átásra sz!-
rul' A |e&ie €ÍÍ\z6bb b€legségek közé tár'
lozik a magas vémyomás' igen gyakoÍiák
a mozgásszervi és éfíendszeÍi megberege.
dés€k. Altalánosságban megállapítha.ó,
hogy ez az állománycsoPoí a megszo-
kottnál s,ákrabbaí szorul kóÍházi keze-
]ésre' illetve egészségmegbÍtó oÍvosi be'
avatkozáya' Áz ulóbbi idóben fokomtt
igényük a kiilönböó Íehabiliúciós keze.
lés.kj€.

A bpasaalatok szerint, a2 egeszségi
á]laPolot ill€tóen' igen kritikusak a nyug.
dÍjazást követő hónapok' amikor _ a2 új
életviteLe tijíenő felkészülés, felkészítés
hiánya miatt - sokaknát következik be va.
lámi]yen betegség. Jobb helyzetb€n van.
nak azok' akik elfogla|tságot, i||etve mun.
kalehetőséget találnak Ínaguknák.

A nyugáIoÍnányú kalonák - és e álís-
n Jo8osult hozzítaíoáik - 75 százáléka
nagyobb vámsokban (a fóváÍosban és a
megyeszékhelyeken) é|; ez e|6nÍ jelent
az oNosi ellátás, a ktjzlekedés' a bevásár-
lás tekintetében' A megélhetési költségek
szempontjából viszont hÁEányokkal j]ár.
Jellemzó, hog)/ Budapesten lakik a gon.
doskodási köÍb€ laíoák közel 30 sáza.
|éka.

- Gyklan szin,a keríil a nyu8á o|||á.

A Magyar H onvódség Szociólpolitíkai Koncepciója
Részkt a temezetből

Idősgondozás

Az e8yre több idóskoníról való gondoskodás na8y kihívást je|ent a hon-
védsé8 számára, elsósoÍban a szociá|is és egészségügyi ellátások közötti
szakmai és szervezeti harírterületeken.
Fel kívánjuk válla|ni a nyugdíjas kor küszöbén állók esetében az id6s koÍ-
Ía va|ó tudalos fe|készülés, az önmegvalósító elfoglal$ág mogalapozásá.
na.k segítését' aktivitásigényük rámogalását'
Hozzí kívánunk jáÍulni egzisztenciá|is helyz€tiik stabiliálásához a (nyug-
dÚat éÍtékállóságnak megteremtésééí fo|yó po|itikai tevékenység)' a kí-
zishe|yzetek hatékony kezeléséhez (kegyeleti tevékenység' segélyezés'
stb. l .
Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani az idós egyedűl é|ő stabil egziszten-
ciális helyzetének megőÍzésére.
Meg kívánjuk teÍemteni a szervezet és a nyugállományúak, ill €we szeÍve-
zeteik - a nyugdÚask|ubok _ közötti együttmúködés jogi és költségvetési
XeÍelert.
Hosszabb úvú cé|kitúzésként me8fontoljuk a koÍszerű gazdálkodási el.
veke épü|ő' szakosított ellátó inlézmények (gondozóházak, idósek olúo.
na, nyugdíjasházak' gondozási központok, rehabilitációs intézelek stb') ki.
alatításának Iehelóséeeit'



nyú k!l|o,u'*Mk az orszá$os óiaqo| neB
halad, nyugdÍja. Efte yona|kozóan mit

A folyósított nyugdíj tjssz€gét illetó.
en nyugállonán}4j katonát he|yzete er6'
sen ditreÍEnciált. Az l994€s évh€z viszo.
nyítva a nyugdíjátlagok a tiszteknél 26
54l foÍintÍi'l 4| 872 foÍintra, a tiszt
helyetteseknél 24 758 forinÚó| 35 ó% fo-
rinFa emelkedtek' Ez év elejétó| kedvez&
en változott a katonaözvegyek nyugdíja
is.

Itt azonbán hángsú|yozni kell' hogy a
npgdíjas katon|ik a nyugdíj összegének
folyamatos emelkedése ellenére is sz€.
rény életszínvona]ra kényszerülnek' mi.
vel az akív évek alatli jövedelmük. a köl.
tözkütésekkel járó kiadások - melyek a
meglakÁrításokat is felemésztették - nem
tették lehetóvé anyági tárra|ékok képz€
sét. Kivételt kéPem€k azok' akik valami.
lyen munkát válalva ki fudják egészíteni
'iövedelÍniikel

Takarékos él€tvitelre kényszerítette
nyugdíjasainkat az is e8y észükné| na'
pi megélhetési gondokat okoz -, hogy a
katonaíe|eségek j€llemzóen nem táíozlak
a Ínagas kereserűek kózé. A gyakori köl.
tözkijdések miatt többnyire nem tudtak
szakterületükön kelIóen éÍvényesülni'
Ína8asabb beosztást' kedvezóbb nyugdíj-
pozíciót elémi.

Tovább Íontja a nyugdÚascsaládok
m€gélhetési köÍii|ményen a közelmúltban
m€gvásímlt lakások havi töíl€szlési rész.
|ete' valamint a panellakások tipikusan
magas rc^iköllsége (50-70 négyrclméle'
íes lakás asctén 20 30 ezer forinl)' A leg'
kedveá enebb he|yz€tb€n e|sósorb.u a
régebben l0 l5 éve nyugállomány'
ban lévő tisztek' tisztbe]ye[esek' il|etve
az €s,edül élők vannal.

- A n,ucá ofuinyú ko|oruik*al . n|itllá|l

I.en|itől Miskol(is s:únos hdJőrségben
n,ir ni|rsenek kufulúi ulakülalok' első
sorban a hadki?gás.í|ő Pa] anT,nksáeok
löűd,ek' U9 |udohl. hoqy ez a eondos'
koú's nen n\indenhol kialégílő'

- Hangsúlyozom' hogy a hadkiegészi
ió parancsnokságok nagy súly( fekletnek
a nyugállományú katonákka| töíénó
sz€mélyes kapcsola anásÍA' s e muntába
az ügyfélszolgá|ati irodákat' a t€rületi fó
elóadókat' valanint a baÍáÍsi egyesületek
aktivisát is b€vonják' Ennek sonín a hu-
mán sakenberck i'rra törckszenek' hogy
a helyszín€n ismer.iék meg a gondoskod.í'
si körbe Bíozók helyz€tél' életkörü|mé'
nyert.

A halékonyságot csökkenletÉ ü is'
hogy a hadkiegészít.6 paÍancsnokságok
humánszolgálati alosztá|yaiÍa moslaná.
ban sok olyan tiszt' tiszthelyetles keÍült'

ame]y peÍsze csak kényszeÍmego|dás. A2
elmú|t négy évben 858 nyugdías kalona
és | 4ll hozzífiozó klpott segélyt. A se.
gélyelsÍc fc|hN,)í]ható összeg bruttó
éíéke az évek sorín Íblyamatosan emel.
kedelt' 199li.ban erÍe n céIÍa összesen 8'3
millió tbrint ál|' €ndelke7-ésre' Ez€k azon.
ban az önkormányzati s€gélyekkel e1.
|entélb€n _ személyi jövedelemadó köle.
|esek' adóként 2L]9 szízalék a levonás'
Javasoltuk. hogyczck asgélyek is legye.

'Milf.|| !lis|,,? sílbt |és:esiilÍek o
ho \'ídd?nl iis\'éí i dő?n nú is akll]'
ryrcá onkh^]l kr1k,|ák?

A honvédcleméí aktívan tevékeny'
ked6 nyugáI|o'nányúak iránti figyelem
fejezddik ki abban. hogy 1996 ószétól- a
jogállásÍól szóló löNóny h,lúlyba lépesé.
tó|. l18 ii' k pla Íneg a Honvédeleméí
Kitiinte(ő Cín ktilönböző fbkozatál. 250
fó pedig í nyugál]ományba helyezÉskoí
eléínél egyel magasabb rendtbkozatba
lépett e|ő.

szó voh már arróI. hogy a nyugállomí.
nyúal a hadkiegészítd parancsnokságok
és a nyugdÚ,lzlsl mege|őző utolsó mun'
kahely (aldkuh0 útjÍtÍl lJíják a kapcso|a'
lot a M.€y.r Honvédséggel. A É8ebben
n},rrgá|lományba he|yezettek részéÍól ha.
lározott igény az. hogy a katonai szerve.
zetek a bíjtíÍsi egyesületekke| k.'zösen
évente rendezzenek nyugdíjasralálkozó.
kat' amijó |ehe6ségct biztosíl a pálya!ár.
sakka| tórténó lAlí|kozÍsrá' ! közös élmé.
nyek felelcvcníéséíe' Ez nem cs* ínya
giakon mú|ik. hiszen a lalálkozók Ínara.
dandó é|ményt adhahJ( mindkét íél szá.

Végezetűl hangsúlyozom: a Humán
csopoífónökség tovíbbm is nyitott a
nyugál|om,inyú ki'oník. klubok minden
olyan j!vasl!lÍr.' amely éle*örúlrnénye
ik javítását szouá|jA'

KaCsó lajos

akik koÍíbban más
szJ(teíiletcn dolgozlak.
Felkés2ílésük' szaktan.
folylmok szervezésé.
v€l' nov€mb€Íben m€g
k€zdódik. Nehezíii az
€Íedményes munkát az
is' hogy a szakteÍületre
vonatkozó b€|ső szabá-
lyozók egy része ela'
t'uh' ezeket módosíla'
nunk kell. Hamdosan
megiel€nik .}z ÉÍdekvé
delmi kézikönyv' amely
bizonyára hasznos se'
gítse8et ad majd.

- Mije enzi a szoci-
álisa ús:o|uló nJus.
dijosok s, 8íl. sé l' at:"a8 i

_A szociálisan nism
ru]ó nyugá||ományúak
és hozát.nozóik anya.
gi lámogatását szolgálja
a segé|y€zes rend5zere.
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ua nak nehéz élethebz.tek' anikof
nen várt lia! ások neÍülnek ÍeI, a,ne-
bek oz ót|lrRos csa,futot' vag ahír egJe-
düa ó személrt kiilönösen megterhelk,
ás sai t' áthi!]4lha,a|lon probuna eu dl'
Wók. sok esetb. nincs is lihez Íordul.
ni, hiszN az e be.ek czt tapasn!,ljók'
hogJ a kijmJezenikben élők naguk is
néeélhe,ési got|dokkal ki^z*ödnek, ígJ
nincs nódjuk mée átme eti segí^és-

Mi há, a negoL,ís? KüWui alpas,a.
Iatok szen t' az ilyn jeuegű élethelrz'.
tekben segú|eni tud az önsegél}ezÍ pénz.
'ir. Enó1 beszélgeiünk Pusz1ai l4ios ez.
rcdessel' az önkentes pénz'ír Íőszer,ező.
jé,el.

Kik kezdeményez|ék a ''Honvéd'' ön.
se sé be ző Pé nztár ne qalakul|j'1t 2

- A ..Honvéd'' onténtes és Magán
nyugdÚpénztár. valamint a,,Honvéd''
Egészségpénzlír létrejötte és eredmény€s
műkMése nyomán -' a kedvező tapaszta.
lalokra építve a HoNvED szakszerve.
ze| és a HoDosZ kezdeményezéséÍe
kezdődötl meg a ''HON\ED . onsegélye
ző pénzÍ^Í szf,rr'ezese.

Az atapítás gondolaúhoz azonnal csat.
lakozolt a MH szociálpolitikai alapítvány
kuratóÍiuma ós a BEosZ elnöksége is' Az
1998' decemberi HEF ülésen mindkét ol.
dal t|ímogalta a téma szakértói bizottság
elé vitelé('

_ HoqJ.ln lehetn" összeÍoqlalni az ön.
se 8é l,e ző pó nzlfu niÍkö.]ésé|?

Az önsegélyező pénz!ár közösségé.
nek táejai felkészülnek ana. hogy maguk
és táÍsaik átneneti pénzügyi gondjail a
közösen gyűÍött t6kéből finanszíozz&'
Ez nem Ínás' mint nagy állami kedvezmé.
nyektel támogatott el6takarékosság a
rossz naF{)km' Ezt a szervezetet úgy hív.
jík: önsegélyező Énzt'í A pénzt.ír mű'
ki'dési alapelvei közül csJ( néhlínyat
emelünt ki: szolidaÍitás' önkénlesség'
kölcsónösség' önkormányzatiság'

A szolidaritás azt jelenli' hogy a Énz.
táÍ nindig az épp€n nászoruló segítségéÍe
sieI a közös tőkéMl nyú.jtott támogatással'
A pénztái tagságot mindenti Őnként vái.
lalja és egyb€n €lismeri' hogy kölcsőnö.
sen mindenkit megillet a segítség' ba ép-
pen Íossz helyzetben van' A Énzlár mű
ködtetését pedig a tagok közül válasáon
vezet6k végzik' ami az önkormányzatiság
elvének megfelel'

Kik alakí|j,ik ki az önkónes péh,|ál

- A pénzráJat a tagsággal j]íó kötele.
zettséget vállaló tagok a-lakítjík' Alapsza
bályukban meghatározzák a műk.idés leg-
fontosabb kt'vetelményeit, mely alapsza.
bály éwényességél és a működés jogsze.
Íűségél a bíóság hagyja jóvá. A megala.
kulással egy időben megválasztják a
p€nzlár vezetőségét (igdzgató hnácsát).
ellenórző szeÍvez€tél' Döntenek a havon
ta fizet€ndő tagdíról és a tagd4akból fel
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Onsegé|yezés fe|ső(bb) fokon
halmozódó tőke fe|használásá'ól (a Énz'
táJ szolgáltatásairól). A bavi rendszeres'
séggel fizetett tagdÍ is jelenti majd azt a
lőkét' amelyből szükséghelyzetben segít
ség nyújtható. A tagdíj adókedvez.
Ínénnyel (25olo) és társadalombiztosítási
jánléktól mentesen megfizeúeÍő pénz.

A lagdíjat neÍncsak a tag. hÚen anna}
munkáltalqa is megfizelheü részben vagy
egészben, míg a muntáltató á]lal fizelett
tagdí uLín is az adókedvezÍnényt a tag
kapja. A munkaadó az átvállalt tagdíjat
költségként számolhatja el.

Milyei szo|gáItatásoka| nyújlhat a

- A paletta rendkvül széles' A gyer.
meknevelési tárnogatás. idős gondozás, a
latha!íssal ijssz€fuggő költségektlímoga.
tása' gyógyszeÍ ártámogat|ís. gyógyászati
segédeszkÓzök ár'ínak !ámogatása' kiegé.
szÍő táppénz biztosítás4 átképzés' szol
gálali érdekből lörténő álhelyezés' áttele-
pülés segélyezései' Polgári éIetbe való
visszailleszkedés támogaúsa. temetkezési
segély. nunkanélküli segélyez€sen ke.
reszÜl az a]aluló közgyűlésen lehet meg.
határozni a szolgáltatási kört. A szolgálta.
lások kiegészító jellegűek. Tehát töÍvé.
nyekben megfoga|nazott szociális.
egészségügyi' munkanélküliség kezelésé
hez tapadó szolgálta|ások kiegészítésére'
vagy annak helyettesítésére adható'

A szolgállatások elsósorban Énzben
nyújthatók. de mód van természetben'
vagy személyes gondoskodás formájában
eljuttatn' a r.{szoruló ragsági kömek' A
szolgáltatások mértékének számáról.
módjáról a tagság dónt' amelyet a pénzt.{r
szolgá]talási szabályzalábán ri'gzí.

. Hoeyan gaztkjlkodik a pénztár?
- A befizetett tagdíja( és láÍnogatásokat

a Énztár háÍom alap közötl megosztja' A
megoszlás arányairól szintén a közgyűiés-
nek kell döntenie'

Fedezeti alap: a szolgálrat|ísok 1inan.
szíÍozásáJa szol8ál. Javasolt aúnya 85 70'

Műkijdé$ alap: a pénztár működtetésé
nek költségeir€ fordíthaló. Javasolr arány
lO Vo.

Likviditási alap: a műkiidési alap hiá.
nyainak fedezetét biztosítja. Javasoll
üatry 5 ok'

A míkódési és likviditási alap megta.
karílásai áIcsoponosíthatók a fedezeti
alapba' ezzel a szolgáltalásokm fordíton
pénz.jssz€ge növelhető'

_ A, alapleyékenységen kí\,ül nással
is Íoglalkozhat a pónz|á].?

Az önkénles' kölcsönös. kiegészító
biztosító pénztárakól szóló 1993' évi
XCVI' töNény lehetóvé leszi. hogy a
pénztárak kiegeszÍ6 vállalkozási tevé
kenységet folylassaíak, mel}nek hasznát

a pénzLír szolgáltatásainak fmanszíozá.
sából kell visszaforgahi' A tevékenységet
a pénzLár végezheti saját szervezelén be.
lül (amennyiben a tevékenység áfbevétele
nem h.ladja me8 a Énzlár lagdÍ bevéte'
Iéiek 2oqT.á|), vagy a pénztáron kívül
szeÍzett jogi személyiségű gazdasági táJ.
saságban. A tevékenységek köre sokétű
lehet' Itt emlíúető az oicsó boltbálózat
nűki'dtetése (pld' a tagok támogatlísára
adotl bonok in válthátók be.) De végezhet
a szervezet olyaÍ szolgáltatás is' ami a
szociális munkát segíli' (PI. a kerület szo
ciális térképenek elkészítése' közhasznú
munka szervezése. hajléklalanok ellátása'
stb') A pénztár saját szociális intézmény'
hálózalot működtet}Pt' Rendelkeáet sa
jál ingatlan vagyonnal slb-

' Kik ,Inogülha|ják a Pénzdirut?
- opt' 17' $-a szerint a penzíár táÍnoga.

toa lehet természetes szemé|y és jogi sz€.
mélyiség nélküli vagy jogi szenély'ség
gel Íendelkező társaság' áki (akik) rend.
szeres vagy idószakos lámoga!ást nyújta.
nak a pénzlímak ellenszolgáltatás nélkül.
Az a jog azonban megilleti a támogató1,
hogy a iímogatottak köÍét, vagy a támo.
gaLás célját a límogaLási szeÍződésben
meghatározza' A L{mogat& a törvényben
meghatározott adókedvezmény megilleti
a támogatás fejében-

Ki lehel ldgjd a Pénztárruk?
_ A törvény egzaktan megfogalm^zza'

16' életévüket b€töltött' magyar állampol.
gáÍok' vagy MagyaÍonzágon muntaváll.
alási engedéllyel Íendelkezó lermészel€s
személyek. a.kik vállalják. hogy a tagdíjat
rendszeresen megfizetik és a Énztlír alap.
szabályát magukra nézve kötelez6nek is.

A ,,Ilon1)éd,, ÓnsegéI}ező pe zJ& az
öngondnskod]ás újabb intÍ,nén'e l^z a
honvédségnél' össúangban a koÍ,l,Íl|J
prugmmjíval' amelr a nyílvínítofu ki'
hogr a szoci,Ílis gondok megoaí&fian
nindefukelőÍ ax segítsiik' aki nugóé|t

A pén lnr bnejöt|éyel |o,óbb ko ze-
ríísödhe| a szpci,íIb |,ánoga,ás intéz.
ménJrendszere' a pónz,íjr haszlosan
ecészílhetí ki az állami seeébren^zer1,
jobb únziigli konstukcióban segílhetí a
s zo c ili lis g o n do k.ke z" lé s é t.

A ''Honyéd,, onsegébzÍ pónÚif szef.
,2ző bizot^ása yáia a kezdeménJezéssel
egyrér1ő eg}ének és szenezp|ek csa a"
koz!isl'1, a únz'ír nűködesével - szol.
gíltl]t.úsaival kapcsol,tos j avasürtokat.
Az énleni szenező nunka najrciusban
keznőaik el és ebben sokatsegfthetnek a
BajnÍni Egresüktek

K, L,



SEGIT A BEOSZ

A honvédelmi nevelés szolsálatában

Páltól' akit korábban egy hadgyakorlaton' a tatai harckocsizó
dandlír törzsfőnökeként ismeíem meg. Már akkor is kitűnt
liszl(láÍsai közül kiváló felkés2ültségéve|' kezdemény€z6kész'
ségével és közvellenségével.

olvenéves koromban. mint a Zínyi Miklós Katonai aka.
démia hadászati lanszékének he|yettes vezet6je. korkedvez.
ménnye| kerültem nyugál|ományba. és miu!án PesteÍzseb€ten
lakom' e|hatáÍoztam' hogy a kerüle. va]amelyik iskolájában
folytatom pedagógusi pályafutásomat. A Beoss Gábor szak.
munkásképzó Isko|ában ahol e|sósorbm autószerclóket ké.
peznek - szaktanáÍ hiány volt. s így ilt könnyen e| tudtam he.
Iyezkedni. Az i'sztönzést pedig mindenekeldtt az adla. hogy
t.elismeíem: áz utóbbi években a bevonulás elótti fialaloknak
Íendkívül hiáÍyosak a katonai ismeretei. s áz isko|álban meg
lehe.tósen lélován fo1yik a hazáfiás.honvédelmi nevelés

U$, |udon, ho8y negkez.hl|?k az iskolában a ka|onai ?á.

Valób{n' a legutóbbi fe|mérés szerint a végzős tanulóink
közül ijt fó jelentkezik katonai tiszthelyettes.képzó iskolába'
miurán a honvédségi intézmény€knél rctl látogatásaink soÍín
k€dvet kaplak a katonai pályához' Eme|lelt fontosnak mnom,
hogy isko|ánkban valamennyi lanuló hazafi as' honvédelmi ne.
ve|ésb€n részesül. Beszer€zzük a Zrínyi Kiadó témánkkal
kapcsolatos kiadványait' r €ndszeresen ellátogatunk a Hadtör.
téneti Múzeum kiál|ításaira: az utóbbi id6b€n kii|öntsen az
|848/49'es szabadsághficcal kapcsolalos isÍnerelek bóvítésé.
re töÍekedlünk'

- A lanánáÍsaid|ól niljÚ sqí|sée?! kaps, a ha:aJias hon.
tédelni ncvlésh?:?

számomra is ke|lemes meglepetés volt. hogy a tanáíár'
saim nagy többség€ örönmel vesz részt ebben a nevelói mun-
kában. A Bolyai.főiskolán rendezeB hadi|echnikai b€mutatóÍa
p.ldáül a tántestületünk tagjai kivétel nélkül eljöttek' egyre
gyakonbb látogatói ! Hádtöíéned Múzeumnak is. Most azt
terv€zzük. hogy tavAsszal' iskolai kirándulás k€Í€Iében' elláto.
gatunk az l848/49'es csaták színhe|yeire is. Ugy gondolom'
hogy Isaszegtől Komáromig. szolnoktól s€gesvárig sok él
ményben lesz résziink'

.'Négy évvel ezelótt. amikor
vojnits Pál me8kezdte tanári
munkáját itt' a szakmunkáskép.
ző iskolában' hamar felismeF
rem. hogy vele jelentósen meg
eróst'dötl a tantesületünk' Ha.
tározott fellépésével. e]mélytill
szakismereteivel. pedagógusi
elh;vltottságával' szervezó'
készségével egyaÍánr nágy te
kintélyt szeÍzctliezek alapján' a
következő évben. javasoham az
iskoIaigazgaló.helyel|esi kine.
vezésé'..' Röviden így jellemez-

te dí' Vojnits Pál nyugállományú alezÍedes pályalezdésél Bat'
ró Líszlóné' a pesleÍzséb€ti BaÍoss cáboí szakmunkásképz6
Iskola igazgalónő.je' Hozzáietle még' hogy h€lyett€se két év.
vel ezel6tt fe|vál|a|ta: a külvárosi iskolát a hazafias' honvédel.
mi nevelés €gyik f6városi .'támaszpontjává'' fejleszti'

Az adott szót csakhamdJ tetiek kijv€tlék' és amint a |eg.
Ülóbbi fél év eredÍnényei is taúsítják' ebb€n a pesterzsébeti
isko|ában egy Éldás kezdeményezés megvalósíásába fogtal(.
A hazafias.honvédelmi nevelés érdekéb€n együttműködési
szenődést kótótt€k a BolyaiJános Katonai Műszaki Fóiskolá.
val. a Fóvárosi Hadk'egészítő Parancsnoksággal. a Bajtársi
Egyesületek oÍszágos szövetségéve!' va]amint a Hadtöíéneti
Intézet és Múzeummal.

A? en|ített honvédsegi intézmények. szeÍvezetek s szerző'
désb€n kötelezettséget vállalták a szakmunkásképző iskolában
tanu|ó fialalok honvédelmi ismereteinek bóvílésére. a kalonai
pályára irányítás segítésére'

- Mi ösz|ön.ö|| arra' ho$ a. iskolai hon\'édel,,|i ?\'elés
zás |n,ője l?8\éI? -kéÍdeztem az ötvenné8y évesdr Vojnits

,.r Y-r>
.{}r. JoTTEK Á sZLovENEK

Megtanotta közgyűlésél a Maícali
Bajlársi Egyesület. FejéÍJános' a baÍáÍsik
elnÖke lartalmasnak íélte az évet. amely.
nek közéPponljában a magyaÍ honvédség
l50. évfordulójának megünneplése álh. I't
vollak a szlovén tiszlek ]endvai szeNeze.
tének képviselői is' Ve]ük 1995 óla van
kapcsolata a 52 la8ú helyi e8yesiil €hek.
A mlnká €lismercseként dí süló Líszló

des' az e8yesülel e1nÖke köszöntölte a
medelenlcket' majd Fiilep Is|ván nyugá|.
lomóíyú sz'ízados' a szeRezet tilkára szá.
molt b€ az idei pro8ramoknjl' Megláto8al'
lá.l( az ópüsztaszeÍi nemzeti cmlékhelyel
és a fóvÍrosi Hadtónéne'i Múzeum kiállí.
tását' Kiemelkedóen jó kapcsola'ok aln.
kuluk ki idén a marca]i és k posvári lest.
véÍszeÍvezetekkel. ProgÍamjaik megvaló.
sításához j €lentósé8e| segitségel adott !
megyei hadkie8észító pÜdcsnoksá8' Ki
á|lítást rendezlek Mo'tikok Nagyatád ka.

A Nagyatádi Baj!áÍsi Egyesület kóz'
gyű|ésén megje|€nrekel kösZönlöte ormai
klván, a város polgáÍmestere' PajeÍ Tamás
ezredes, a megyei hadkiegészíló pÚancs'
nokság parmcsnoka és dr Lovasi cábor. a
Bajtári E8yesületek oBzágos szövetsé.
gének ale|nöke' Bosnyák Jáíos .llezÍed.s .l
humán iőcsopoífőnök nevében emlékp|a.
kenel adon át Ká|mán F€Íencnek és Fülep
Istvánnak. kiemelkedó egyesü|eti munká.
juk elismerésekénl' A hozzászólások és a
vita ulán a tagság €Ifo8adta a b€számolót
és a jövó évi pro8ramteNet' A Na8yatádi
BaÍársi E8y€sijlel kóz8yűlésc baráli va.

polgáÍmes'€r MaÍcali Emlékplakettet !do.
mányozott á civil szervezetnek.

Fejér János a MaÍcali BaÍársi E8yesü'
|€1 elnöke baÍáÍsai ne!ébcn megköszön'€
a polgáÍmesteÍ elismeÍésél. (soÍnogy Me'
gyei Hírlap)

TÁTAI KÓzGYÚLÉs

Január végén taíoía éves b€számoló
közryű|ésé' a 204 fős Nyugállományúak
Klubja. A közgyűlést megtiszlekék Ruchti
RóbeÍ' Tóth András oÍszág8yűlési képvi.
seló' és ott vol| Hetényi Tamás a vásros
po|8ármest€rc h' Homor Gyt'r8y nyugál
lományú ezrcdes a vez€tőség nevében
eredményes munkáról adotl sámo1. Ki.

emelte ]50. évfordu|ó kapcsán szeNezetl
reDdezvényekct és a he|yóÍségben lévó
dandáEal kia|akított e8yüümúködést. A
ta8sÍ8ot a BEosZ nevében Fekelc Józseí
nyugál|ományú ezredes kiiszónIötte és lá
jékoaat'a a je|€nlévókel szeBczett l999'
évi leNeiÍó l '

EGY SIKERES EV MERLEGE

Év€s munkájáól készített számvetést
pénteken a Nlgyaiádi Bajtársi E8yesület
közgyűlése. Az évzáó össz€jóv€telen több
mint szá7-an vetek Íészl.

Kálmán F€rcnc nyugállományú ezre.



Tiszte|t Adózok!

Katonák' rendőrök' köztisztviselők' közalkalmazottak!

Rendelkezzenek SZ'JA lqO.á\a| a BAJTÁRSI EGYESÜLETEK oRsZÁGos
sZÖVETSÉGE BEosZ javára'
A BEosZ felvállalta a kalona és rendórcsaládok kulturális igényeinek
kielégítését' szociális helyzetük javítását. a rászorulók' főteg özvegyek' áÍvák
segélyezését' l998.ban 53 fót' egyedülálló katonát' rendőrt' ózvegyet. árvát
részesítettünk 5 10 ezer Ft os segélyb€n és 20 nyugdíjasklub bajtársai egyesület
kapott 15-20 ezer Ft.os lámogalásl' a hivatásos és nyugállományú katonákat
közve|lenül érintó kérdésekról taÍot.unk fórumokat. országos j€ll €gií
r€ndezvényekkel segítettük a katonák' r€nd6rők és a társadalom közötti baráti
együvé tartozást erősílését'
BEosZ adószáma: l9021959 l.4l
círne: 1554 Budapest l35. Pf.: 65.
Adóbevallás hatfiideie: ]998. március 20.
ABEosZ képviseli a hivatásos és nyugálloÍnányú katonát és rendórök érdekeil'
KerJük dnyaiIag |\.egit 'ék a BLosZ működése

Köszönettel:

A BEOST EL\OKSFUF:

VÁLLALKoZóK! BETÉTI TÁRSASÁGoK!
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGoK! KFr-K!

. Ha gondolna| hazank hon!edelmere. b|/lon\dcáÍa:
- Ha egyelértünk a Magyar Honvédség és a R€ndőrség célkitűzéseiv€l:
_ Ha szeÍ€tnénk részt venni a honvédség. a rendőrség tagiainak. családtagiainak
szociális. kulturális táÍnogatásában'

Ha étdekli onöket a feeyveres testületek állapota' tagjainak. családjának
életkörülménye' és hozzá kívánnJ(jánlni m indezek javításához.

a SZJA 17..ról a Bajtársi Egyesületek oÍszágos szövetsége (BEoSZ)
(l554 Budapest 135' PÍ'.: 65.) javáÍa Íendelkezzenek.
Adószáma: 1902l959.1.4l
Adóbevallás halírideje: február 15'
A BEosZ célja: a hazaszeretet mélyítése' a honvédelem erősítése, a
biztonságérzet növelése. a katona és rendór családok szociális segélyezése' a
katona és rend6rözvegyek. árvák támogatása.
1998 bán áz SZJA l7o kal 53 fő' egyedül é16 katona' rendőt katonaözvegy' árva
ÍószesÜlt 5 l0 ezer forintos segélyben' Továbbá l0 nyugdíjas klub. bajtársi
egyesület Íészesűlt 15 20 ezeÍ forintos táÍnogatásban.

KöszönetteI:
A BEOSZ Elnöksése!

frF Sn
lu L€tél Nviresvhazaról u|[. 'u

EcYÚ]TMÚKlDÉsI
MEGÁLLAPoDÁS SZÚLE.
lETT

Rendhag)ó a Fep|ercs
EIők és Refulvódelni szen,ek nJí
]"qyházi Nyugllíjas klubj,ának
tö,Íénetében eddis né8 nem ta
pasztüh esené }ek yaltak |a.
nulni nenrégiben'

A ga,dasági óletben és a poli.
tihlban is ob divatos snkis nen
ke ].t|L|? e l a k| ubo| sen' Több min|
neqJed é$zázadnak kellet| ahhoz
eltelni' ho8} a ryhP9yhá,i heb'
ől.ség.pa|a tsnokág és a n,ue'
Ílíjas klub közö '"Eryünnúköde.
si meqálLapodás,, jöjjön Létre
most n,jr írásos Íorn"jban b. A
Hub |ezetősége és tags,ága ez|
mindannak tuldjdonítja, hop a
helyőtsé g.panncsnokság e8fi tt
él' egJíi gondoskodik' eseten.
kén| e8}ü|| doLqozik a Hubbal,
ami| ni klubtaqok naqJru és
ne 8| iszte lőne k é Úé ke lü k, kíilö
nösen nost, amiko| a katonai
szenezet nasa is el wnfoslaba
saját és nen kis Íeladatai|al (pk,
lil,áltás' áÍszeryezés)' A n1e8á '
a?odásl iih epéIles ke].elek kó.
zólt olajos sá]1do| e,re!1es' a
helyő|'ségparancsnoka és Tólh
Ernő nJá' ezrelles a Hub eLnöke
aláírásukkal hi|eLesí|e||ék' A
nqá aporl,jsban nindket íé! M.
|ele-.et|só8e| |állal a m,isikkal Na-
ló eqriittnűködesre, és egyrujs
szuyeÍé joqának tiszÍeletbe ta|

Tóbbek közöt| a helrőBégpa.
nn(snok bi,Íoshja a nííkóílési
Íehélelekel, a csapa|pihenő ese.
|e nkó n|i i 8é n} bevé|e lé|' rcnde zy é.
nreken yaló részvó|eL| a klub|aq.
ság részóre' A klub uq}anakko|
Íészt vesz a hiNatásos á oná J
nJuqdíjazásának Íe lkészítésében'
a 6dpatpihe|ó' heb)ő|.ségi klllb
pa|kgon!1oúsi és nó|aryúdelni

Az aláí]'ók kilejezik sz,jnnóku.' 
ka|' hoe!- a neqáIlapodásban
röszítet|eken kívül' kölcsönös ér.
dekkt szolg,iló ténnköúkhen
e $,e zte tik á I láspontj uk,t'

Beczó Pál ryá' alez.

n klublitkb I
|Jl,- -dlll

FELEÍv,4s
on ismeri a ZÍínyi Kiadó kiadványait' De akar.e kedvezményezett
lenni?
olvassa el felhívásunkat' és döntsön:
Az oÍszágos Zrínyi Könyvklt'b tagja leszekl

A klub ta&jaként:
_ könyveinket 207.-os kedvezménnyel kapja meg (a postai díj

a ZK-r terheli);
_ ha egy évre előfizeti a Magyar Honvéd címú lapot 207'-os, ha
félévre rendeli meg 107o.o9 árkedvezményt kap. Ugyanez a
kedvezmény illeti meg az Uj Honvédségi szemle előfizetése esetén
is.

Csak egr dolga van. Kesse Hanphel ]uditot a klubhtilózat szeÚezőjéí.
TeleÍo . 210-0099, Fax: 314.2432

Mi azo nal pos'ázz k a taggáeát ieazoló hi'r|}ár, és ki;t|}ykí álatunkat'


