
Miryen érzései' qonllola|ai whak'
anikor dvil létére ÍőoszhjlJveze|ő letÍ a
H onvéd? I ni M i nis zté r i unlba, ?

- Megtiszteltetésl éÍezlem, ámikor fel
kéÍtek' vál]aljam el ennek a fóoszlályn'k a
Yezetését' olyan kihívás volt ez a szá.
momr4 amelynek minden eddigi tudásom
és éleltapasztalatom alapján meg akadam
felelni. N€kem tanári és szociológusi vég
zettségem van, tanulmányi felügyelókénl'
majd tudományos kutatóként dolgoztam

az országos P€dagógiai lntézetben' szak.
mai munkám során már koníban is mint
szociológus kapcsolatban voltam a bon'
védséggel' e|s6sorban a katonai tanintéze
lekk€l' Civil létemre azl hisz€m gyorsan
be tudtam illeszkedni a katonai kömyezel.
be, hiszen a koÍábbi munkám is fegyelme.
zettségetés megfontoltságot igényelt.

- Főosz|ályveze|ői kine|,ezése ulán nc.
Uek yoltak a leq:főbb célktűzései?

- Mindenekelőt aÍa lörekedlem' hogy
a munkatársaim segítségével alapos átte.
kintést kapjak a fóosztályunk meglehető'
sen szeÍeágazó munkájáról' a sikerekről.
de a gondokml is' A f.6osztályunknak az
€gyik fó te lete a táÍsadalmi sz€rv€zetek.
kel váló kapcsolattaíás és én kezdetl6l
fogva nem a formális' a protokolláris. ha.
n€Ín az élő kapcsolálok kialá}ításáÍa töre
kedtem' Természetesen kijzelebbrőI is
m€gism€íkedtem az egyik legnagyobb
honvédségi társadalmj szervezet, a BE'
oSZ munkájával' vezetóivel'
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A Bajtársi Egyesületek országos Szövetségének időszakos kiadványa
A kiadvány lérílésmentes' sokszoÍosítható

A katonanemzedékek összefogása közös ügy
,Humánus éktszemlélet, kapcsolatcremtő képessóg, maggs szintíÍ úrsa-

dalontudomónli képzeuség.,, Ezek a kafőbb jeueDaőí szekkovszky Ernő.
ek' aki! az 1998 mójukúban tijftént kormáryváhús uÚón neveztek ki !, Hon-

údelfii M i ísztériui, Tóísadabni Kapcsol|,tok és KulÍuráns F őosznúba veze-
tőjauk, Bfu a Íőosza,l! több fiint száz táfsadalmi szervezet tevékenJsógót se.
gíli' szekkoyszk! Ernő e títkoljr,, hogr miuaín 1998 őszén BalaÍonkene-
sén, a kaíonanemze(ukek halodik fuankozójó megís erkedett a Bajtáfsi
Egyesületek orsvÍgos szi'vetséqének sokszínű és ta ah,,as teyókenlségéyel,
szefiéllesen is megkiikinbőzÍetefr ÍigJelnet Ío|dííoí a megalakulóslinak tize.
ltik é|,Ío tülójáfa készül6 níf sa&llmi szenezetÍe.

Amíkot felkerestefi szekkovszk! Ernőt a Honvédelmi Miniúénunban'
afta kéríem' hog! köíetle ül be szelgessünk a Tbsadalmi Kapcsolatok ós Kul-
tu4ílis Főoszúil! célkilűzéseiró'l' wlamí t a Bajaúrsi Egyesiibek orsaúgos
szövetségének teyéke lségéró.l' A beszéIgetós sofón miniknekelőft ana keres'
tem vá|Aszt, ho*! a Íőoszaí|, és a BEosZ teyékcnlségébe hol v,n ak a ta'
ulko&isí Dontok. a közös törekvések.

Milvn ór,ései' 8onllola,ai yokak'
allika| a BEosZ te|éke,Jsé8éwl negis'

- Bennem nem volt semmifé]e előíté.
let' fenntaíás, hiszen ludtam. hogy már a
rendszerváltás elsó évében létrejötl BE.
osz politikaÍnentes p.ogramot dolgozott
ki' Az alapító kózgyljlés íelhívása egyér.
telműen megfoga|mazta. hogy .'a szövet.
ség a hivatáSos. a nyugállományú és a tar.
tllékos káton]ík önkéntes társadalmi egye.
süIése' amely pártoktól és pártszerűen mű.
ködő politik.ti csoportosulásiól függeden .'

Ugyanakkor fontosnak lalálhm azt' hogy
ez a szövelség kieÍnelked.ő szerepet akd
vállalni a magyar katonai hagyományok
ápolásában és tagjain.} éÍdekiépviselelé

véqül is hogJan í|éli meq a BEosZ.
nak oz elní|k |íz évben úqzetl munh1ját ós
ni d|éIené }e a ',ho\ran to,jbbróI,'?

- En nem válla|kozom arÍa, hogy éÍté.
keljem a BEosz tíz éves tevékenységét,
hisz ezt a szövet5ég vezető lestülele -
gondos elemzés után is csak a követke.
zó időben végzi el. Annyit azonban €l'
mondhatok, hogy a Honvédelmi Miniszlé
rium vezetói összességében jónak és fon
tosnak tartják a BEosZ munkáját. de mi.
után ez évben a NATo tagjai is lettiink. és
napirenden van afegyveres er6ink szerve'
zeti és hadrendi stíuklúÍ.ájának áta|ákítása'
megfogalmazódott az az €lvárás' hogy
szükség lenne a szóvetség mozgáslerétki.

Korábban is igyekezlem meg1bntoltan
végezni a munkámat és ezrél örültem'
hogy a Honvédelmi MinisztéÍiumban a
politikai államtitkáÍ elnökletével létr€jölt
a társadalmi vélemény€zó bizottság,
amelynek én leltem a titkára' Ez a bizot|.
ság nemcsak a kitűntetések és €lólép|eté.
sek úgyén tanácskozik. banem elgondo'
lásl' állásfoglalást alakílott ti olyan kéÍdé'
sekben is. mint a honvédség l50. évfoÍdu'
lójáa való Ínegemlékezés' a hadisírgon
dozás új pÍoblémái. a honvédségi érdekvé
delem idószeÍű kéídései' vagy á millene
um honvédségi rendezvényei. Meggyőző.
dés€m. hogy ez a bizottság sokat segít ab.
ban. hogy a főosztályunk valóban körÍilte.
kint6en végezze munkáját és a társadalmi
szeNez€tek mozgáStere is b6Yüljón'



bóvíeni' ta.talmi munkáját újlagondolni
és szervez€ti életét megújítani'

_ A BEosz |nunkijábün rlil'"en újfel'

N,,Ieggyőzódésem, hogy a honvédelem
gondolatának erősíóse. a honvédelmi ne
velés a jöv6ben lársadalmilag is nagyobb
hangsúlyt fog kapni, s ezért a szövelség
nek i' elsdsorban az ifjúság fe1é kellene

A BEosZ a honvédeleÍn ügyél akkoÍés
Úgy szolgálja a |eBjobban. ha részt vállal
azokból a lársadaltni eróÍeszílésekb6|'
amely a 1ialalok, a felnövekvó katonan€m
zedékek hazafias, honvédelmi nevelését
szolgálja' En szenélyesen is mesgyőződ
tem arról. hogy a vidéki iskolákban milyen
ndgy sikere volt a BEosZ áItal létrehozolt
Karonaelődeink címiÍ vándorkiá|lítások.
nak és tudok arÍól is. hogy .jó néhány
nyugáIlományú kalonatiszt a baÍársi
egyesÍilelek ösztönzésére. jelenlós részt
vállall a helyi szakközép iskolákhin a la
nulók honvédelmi neveléSében' Most
azonban egy álgondoltabb, pontosabbln
kórvonalazott és általunk iS támogatotl
kezdeményezésekre 1enne szűkség, ame.
Iyek azt szolgálják, hogy a nahlok kót€.
ben vonzó legyen a katonai pálya' Tóbb
nyugati országban sze.zett tapasztalalok is
azt erőSítik meg' hogy a fiatalok honvédel
mi nevelését' a katondi pálya vonzóvá té
lelét csak tánadalmi összefogással leher
eredményes€n megvalósítani'

A, llóbbi é\'ekben ke\'!s szó esei a
lar|a|ék,s kdlonákúl' p?di3 közÍ do|l'
hogJ nű8 u kisebb Buraíi ors:rágokban is
igen jelen!ős s1ánúan \anlqk had|aÍo9
ha|ó funalékos kdlonák'

valóban' nemrégiben személyesen is
meggyóződhettem Dániíban arróI. hogy
milyen szervezetl és nrdgas színvonalú a
taÍalékos katonák képzóse. Az alaku]atok
risztjei rendszeres kapcsoldlbm áIlnak a
hozzájuk vezényelt tartalékosokkal és ami
kűlön figy€Iemre méltó a laÍ'talékos tisz.
teknek és tiszthelyelteseknek még jól mű
kődő tánadalmi szervezeteik' egyesülcte

IsmeÍeles' hogy nálunk a taíalékosok
új követelmények szerinti felkéSzítése az
elmúh évben nem valósuh meg. A taÍtalé.
kos állomány kijÉben a szolgálát népsze'
rűtlenné vált, mert a je]enlegi előírások
szerinl bevonulás esetén a többségük ke
vesebbjövedelmel kap minl a polgáÍi élel
ben' a bevonulásuk gyakran veszélyeztelik
munkJhelyÜk megtadását és nincs 1blya'
matos k.|pcsola| az illetékes k{tonai szeF
vezet és a tartalékosok kőzött' Ezré1a NA
To kőverelményeknek megfelelően a
Honvédelmi Minisztérium vezetése úgy
dóntött. hogy gyök€resen át kell alakílani
a ldJtalékos kalonák képzési .endszerét és
nrozgósítását. Bevezetésre kerű| az ..akli.
vizált lartalékos.' kategóriá és a l Íalékos
tiszthelyetles képzésre is sor keíül'

A hadsereg korszerűsílésével, létszám
csökkentésével csökkenni fog a tartalékos

kaloník száma - köÍülbelül a kétszerese
lesz az aktív állománynak , de képzésük.
ben minőségi javulás fog röÍténni. Min'
dezl azéí elemeztem i]yen Észletesen,
mert az elvárásaink sze nt a BEosZ nák
's szerepe| kellen€ váUa|nia taÍalékos ka
tonák honvédelmi neve|ésében és a láÍsn
dalmi szervezereik öss7-€fogásában.

A kalon|1i ha?Y,únyok ápolúsában
ntu eddiq is jeltskerlet a BEOSZ. Ezzel
kuPcsoldÍban mily új elúrások Íosal.

- valóban a katonai hagyományok Ípo
lásában példamulató éS igen sikeres kez
deményezései loltak a BEosz.nak. Kű
lön elismeÍés illeti a szövetségel azén is'
mert baráli kezet nyújtolt a égi hadsereg
sokíig elmaraszlall lisztjeinek. és íigye.
lembe vette az ő tapasztalátaikat is'

A katonai hagyományok ápolása terén
továbbra is ví.juk a jó kezdeményezései'
ket' am€lyeknek oÍszágos visszhangja
van' A főosztály anyagilag is lámogatni
1o&ja az ilyen tör €kvés€kelés a Hadtöíé'
nelmiMúzeum is segít€ni fogja ezl a mun
kÍt. Fdosztályunk a jövőb€n messzeme
nően segíteni fogja a katonai hagyomá.
nyok ápolását és felkarol majd rninden jó

_ A BEOSZ tageg\esÍibíei PálrIin|ok
|i|já is s,ánb|le|ő anyagi scghsélet kaP
|ak a főoszltjbtól' Mi |átha|ó a jö'őben

A táIsada]mi véleményezd bizottsá.
gunk igen nagyra értékelle eddig is a BE.
osZ lagegyesühek ku]turális' ismer€tszeF
zó tevékenységét és a pályázatok úÜán
anyagilag is segítetle példáu] a közös ki
ríndulásokat, a helyő.ségi történeti kiad
ványok megjelenését' Nagyra éÍékeljük,
hogy a Bajtársi Egyesületek kirándulásaik
so.án még a hatáÍainkon túI lévő katonai
€mlékhelyeket is felkeresték' Ajóv6b€n is
száÍníthatnak a Bajtársi Egyesültek a pá.
lyázalok úÜán kapott anyagi lámogatásra.

' vógül a.l u|d?:nón' n|iben e^,áró'
sok ÍoqülnÚzrjdlak nes a BEosz szer,e-
. el i nt g új l.lás áv l kapöo la l ban ?

- A szeÍvezeti megújulás irányáinak
'negtogalmazása a BEosz vezetésének {
|eladata. én csupán ana hívnám fel a n.
gyelmet' hogy miután a NATo ta&jai lel.
tünk' minéI alaposabban tanulmÍnyozzák
különösen a hasonló nagyságíendű orszá'
gok katonai szövetségeinek munkájál' na
pi tevékenységét' A nagyobb n€mzetközi
kitekintés és az EURoMIL munkájábin
va1ó részvélel Íneggyőzijdésem, bogy nél.
külözhel €tlen a szervezeli megú.julás te.
rén'

vé8ül azt kéreft, hogy a BEosZ veze
tése még az eddiginél is jobb kapcsolatol
á]ákítson ki a Honvédelmi MinisztériuÍn
illetékes vezetd szerveivel, így a mi f6osz.
tályunkkalis' közösen keressük a nagyobb
mozgásteÍel és a jövőben legyűnk meg
mindent a katonanemzedékek összefogá'

Kacsó LLljos

Kézfogás

együttműködésért
A Bajtársi Egyesületek oÍ

szágos szövetsége' Valamint a
Budapesti Nyugá|lományúak
K|ubjának vezető testülete kó.
zótt elsósorban a honvédségi
nyugállomínyúak új országos
szövetségnek szeÍvezési e]óké.
születei miatt - az elmúlt tél év
ben nézetkülönbségek merültek
fel, amelyek akadályozták a jó
együttműködést'

A Budápesti Nyugállományú-
ak Klubjának elnöksége az
együttműktjdési készség kinyil-
vánítása érdekében eszmecseré-
Íe hívta meg a BEoSZ elnöksé-
gének tagjait a gödi honvédségi
üdülóbe. sipos Géza ezredes' a
BEosZ elnöke a ta|álkozón el.
mondta' hogy a szövetségtik
mindazokkal hajlandó együtt.
mijkijdni' akik támogatják a BE-
osz célkitűzéseit' nem sértik
annak szervezeti önállóságát, és
támogató szövetsége miÍdazok-
nak' akik a nyugáIlományú ka-
tonát érdekében kívánnak fel
lépni' Amennyiben megalakul a
honvédségi nyu8dÚasok új szö-
vetsége' és annak célkitűzései
megf.elelnek az emlí|ett követel.
ményeknek. akkor megterem
tódnek az együttműködés szer-
vezeti és személyi alapíehételei'

Kelemen lstván nyugállomá
nyú vezérőmagy. a Budapesti
Nyugá1lományúak Klubjának
elnöke hangsúlyozta, hogy a két
társadalmi szervezet vezetőinek
lalálkozása' jobbító szándékú
eszmecseÍéje és öSszefogási !ö.
rekvése minden bizonnyal elő
segíti majd a honvédségi nyug.
díjasok érdekképviseletének
erősílésél' A klubelnök beszá-
molt az új honvédségi nyugdíjas
szövetség szervezési előkészíté-
sének gondjaiÍól és arról a szán
dékról is, hogy a Budapesti
Nyugállományúak Klubja a jö-
v6ben pártoló tagja lesz a BE.
OSZ-nak.

az
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Aru kéúnk BenDetekcl. hogy kőzőscn le8yűk ezl r jubileumot cn'ékezetessÚl
Emck óÍdekébcn vírJukj.v6l.laitokd. rmit szóban vlgy í.ásbrn. dc l+később -](ftl'

Januií kózcÉig u etnöks8 Észére tc8yclck meg'

Katonanemzedékek VIII. Találkozója
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RÉSZLETES PRoGRAM
ok.óbe| 16. s.onba.

Himnusz Me8nyi'ó
A Magyar Kij,lársaság EInijkének üdvi'z|cle
LáTyiZsoh. al oGY HB' elnijknek l.clsl(j|alí'!
s2ünel
Elóadások (50 50.)
I' szakÍly sándor:
A magyur á|llmiság és vódcÍejc
ví|lozásaintlk tijÍténelni Ítlckintése
]' Ladocsi Gtispj.: A keÍc\]/lÚnység
ós. magyar ílllm hil é\ kötelesség

KoncferálUnÍrk. bozzászó|tisok

FELHíVÁs
a BEoSZ tagegyesületeihez!

2ffn. tbÍuár 27in ünnepeljüt ! slóveBég |0' úllordulóját! Al űnnePi tijlg)úl.s i|

Ajándéklí.8y lilvélele
zn$zó

A Honvéd E!}ütle\ műsoÍa (5())
szrbadidó

Reggcli
R.8ió!czclók Únckczlel.
Régiókmcsbc\/élé\ei köZii\
proEramox rElc2lelese
Mc8hívoll vendÚ8eink ÍÚsZÚlu
k('lcllen besZé|8clés a rílélcs
BEosZ sz.l vrló c.gyúl('nű|ijdós
t!písztalil.n(i1 .ts lchelősé!.tróI
Ebed

BAJTÁRSAK!
l999. október l6-17.én - immár

nyo|cadik alkalommal - rendezzük
me8 a kaonanemzedékek l |álkozó.
ját. ame|yel { na3yar Ílllmisá8
| 000' évfoÍdulója rendezvénysoro
zutának nyitínyakénl leNezzijk.

szinte teímészelesnek tano uk'
hogy a fóvódnöti tiszlrc a Ma8yÚ
Közlárs ság c|nöké! a védnöki tisz.
lck felvállalásáfa pedig Ú oíszág.
8yűlés HonvédeImi Bizottsága eInö'
két s a Honvédelmi Miniszter ural
kénük fel' RészijkE felszóhlási le'
hel.ősé8ct biztosílunk. hiszcn ko.áb'
bi ÍendezvéÍycinken üdvözló ós ú1.
mutató szavaik €lismerésl és támo
gatást váholták kia résztvevók köÉ

Tájékoztal|ak Bennetekcl' hogy a
találkozó 16' és l7.ei ünnepi pío8.
ramján megelőzően a BEosZ E|.
nöksée l5.én ló óním - soron kívü.
li választmányi ülést hívotl össze -
lcmésze|esen B!1alonkenesérc.

Az Elnökség az alábbi napiren.
d€k me3ráryyalásál javasolja|

l' A felkészülés feladal.i a 2mo-
febÍuáíi űnncpi kűldt'tt8yű|ésr€.

2. Haláíoz hozatal a BEosZ
EURoMIL.lagságáról.

3. Egyéb kéÍdések.
Kérem' hogy a tagegyesü|€tek

résztvevói - ha nem az e|nök bajtáÍ.
sak jömek el a kato.memzedéki ta'
lá|kozásÍa' tehál a vá|6ztmányi ülé-
\.n nem nz e|nökt'k veszn€k majd
Ícs2| . 'rÍsbcli nyi]alkozítol hozza.
|! rl' .l lagegycsülelet képviseló felha.
IrlmazásáÍól' (BEosZ Alapszabály.
,nrr 9. S. (2) ponl.)

A BEosz clnóIc
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TAGEGYESULETEK - FIGYELEM!
Az oÍsltig kü|önböZő hc|yciD' külijnbi'ó inlenznjssl| vé8zik a kutolli hagyonrínyo| tiPolj.

\út. uonbM uÍól$ak réVinlbmrációk Í||nú még iz E|t'ijksó8 rende||c7éséÍe is'AIig isi'Úlek
! hel}rihó!.L kalon'tijí.neli\.l fogl!|k)^i 9cnró|]c\ ú\ \t'zó$d.gc| clilá|r)ú c!&|n.n}ci.
nincs Íóru . és s2en€leli |cÍcle e .l.n cÍ.dnén)ek nJ!y('bb n}'illino\\ti! .lólli h(DrulJtj\i.
n!k' A\uld|(i ós cnrlél'tiPoló 'nunka pén^lyi nehézségciÍó|szólnisgn ói]c.ts'

ElcriiIclcn lZonban nrc8!unnakazclli|!|ÚPós lehelósóg.i'
A tÍonli hJgyonráD}ok iit$lás! üey.nck li||cndÍ.\c órdckóbcn c|(jvijr is nrcs kc||.nc is

Inemi & c^n J lelÚlelen nllyó nunkil Ús ./!í is hN7n.\ l.nne' ha l IlE()sZ ta!\Zc|1cl.lci a
' 'K" lonJn(nv .J ( | \ r I  l v . l ' t  . ' i lUbé| l ) - | t -  |7 . . |  ] . I J IL ' ' / ' ' ] J J  J  Io\d|\ ' . i  l í Jc ' l . { ' ' |N 'n  J
udhaló Íomxibun ószeglűjlc ék l.p.szhhbiluI és íi1sb í.L1ná|:
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- Mindenek e1őtt emlékezl €hi szeret
ném' hogy az l980.as évek végén nríír
léteztek és működtek (kát hogy azl már
sokan elfeleÍenék) a hadsereg külön.
böző szeN€zeleiben a válászlotÍ érdek'

E szervezelek elsősoÍban a hivatásos
kalonák, a hivalásos állomány érdekel.
nek képviseletében játszottak poz'tív
szerepet' De múködŐtt ilyen szeNezet a
sorá]lomány körében is. E testületek
képviselői aparancsnokok dönlései sze.
rinl részt vetek á különbözó vezetési tb.
lyanatokban. döntések kialakításában'

Ani a nyügállományú katonákat ille.
ti. itt viszonylag jól kialakult' kiépült
rendben, máÍ korábban műkŐdtek ko.
lönböző klubok az együvétartozás' a
képviselet érdekében' az adoí helyőÍ.
ségben lévő alakulat' illetve a helyőrsé'
gi klulok bázisaira lámaszkodva'

URr tudon erek a *lubok trc ntiil
dig éh'ezlék e h?lyőrségPa,'an6lrckok

- Valóban. ott ahol a parlncsnokok
megértették a választott érdekképvisel €.
ti szewek jelenlőségél' otljobban men.
rek á dolgok' de ez sajnos nem vált á]ta-
láÍtossí l €gtöbb hely€n a feladatuk és
szeíepük tisztázatlansága miait a pa-
rancsnokok ellenállásával' ellenérzésé
vel lalálkoztak. Meg az érd€klépvisele'
lek sem találták meg igazán a helyüket'
lehát más utakat k€llett keresni'

' Tanulsásos lenne \'issza|eki Íe ni dz
ólvnes óvekre,anlikor a tis,tek é]dekyé'
delnv a u PonÍo |oh'

A Magyar Néphádsereg tiszli állo.
mányánJ-k' bár eltéÍő Ínotivációk alap.

ján. de indokollan egyre erőteljesebb lett
a bizal'natlansá8! á politik.ival szem.
ben' és egyre inkább növek€dett a .,vé.
dekezési. szándéka az ..önvédelmi'' tö.
rekvése' Ennek okai időben visszanyúl.
tJk aZ l950.es év€khez' Az átgondolat.
lan és f€lelóllen politikai döntések kö
vetkezményeként a liszlikart sorozaios
és méltatlal' nehezen kihevcrhető morá.
lis és egzisztenciális hálrányok éÍték'
Gondoljünk csak ana' amikornéhány év
alatl közel 300 000 fős hadseÍeg tiszli
karíínák ákik szinle szó szerint éjjel.
nappal dolgozrak ezreit, az 1954-56-
os években' majd ezt követően egysze.
Íűen kidobták az utcára| Ki| érdekelt mi
lesz a sorsuk azoknak az embereknek.
akik a..a politikahívó szavára' azéletü
ket tetlék fel a nép szolgálátárá' és akkor
ezt komolyan js gondohák.

A lisztek ezrei koÍnoly megélhetési

problémákkal küzdöllek. De azoknak
sem volt könnyebb vagy jobb sotsuk.
akik bent naradtak a hádseregben-

A tiszlikar ezekben az években
(l9ó0 70-es évek) különböző éÍdek€k
menlén €gyÍe erőteljesebben ditrerenci'
álódolt' Ha korábban volt is egyáltalán
valami1éle testületi Szellem. ez most da
Íabokr-a hulloit. szélesett.

- Es ni jeLlemezte a ludsere7et a
ra ds.e|últozás aLábbi előtti éytized

A nyolcvjnas években a polilika az
állam és a kormány szinte teljesen cser'
ben hagyla' magára hagyta ahadser€get'
a hadsereg és a lisztikaÍ egyÍe jobban €l'
bizonytalanodolt. és nern kis mértékben
lévútra került.

A megélhetése is egyre rosszabb lett'
egyre inkább romlott fegyelmi helyzete.
Mind többszöí halloita, hogy a hadsereg
milyen teheÍ a tánadalomnak' Ez' és
még egy sor más ok miatl egyre elvisel
heted€nebb l €tt a hivatásos katonák és a
civil láÍsadalom közötli lege|em;bb en
beri kapcsolat is.

Itt komoly okként az játszoÍ közre.
hogy máí az l980.as években kialakuló
(egyébként pozitív) hábonjellenes han.
gulal egyÍe inkább a hadsereg és a hon
védelem ellenes hangulattávált. és ez el.
Ien az uÍalkodó politika lényegében
semmit s€m tett' Mindez fokozatosan
oda v€zetett. hogy a hivatásos állomány
nem akart - félve az egyrejobban elsza
porodó és méltatlan provokíícióklól az
utcán és nyilvános helyen egyenruhában
mütatkozni' Hová (űnt már az az idő.
amikoí a tiszléppen az ünn€pi és társas.
ági eseÍnények aikalmávai büszkén vi.
selhette a haza szolgálalá' szimbolizáló
egyeffuháját.

_s hogJ enlékszik |issza a Íendszet

A többpáíi' koalíciós politika kiala.
kulása, a Íendszerváltás soKéle behatá-
sa és a bizonytalansága még tovább né-
lyítette a hadsercg tisztikarának és nyug.
állományú tisztjeinek er6teljes diffeÍen.
ciálódását és természetesen további elbi.
zonytalanodását'

A hadsereg pedigjól tudta' (és ezt tu.
dalosan vállalta) hogy éppen azzal' hogy
intakt marad! a rendszerv tás Yiharos
hónapjaiban' éveiben' maga is pozitívan
szolgálta az új és az e]őÍeha|adás feltéte.
leinek békés kialat.ulását'

Mivel a'onban a hatalomÍa kerüló új
politikai elit íészéról elsősorban csak a
bizalmatlanság j€lzéseit kapta. és ezt
egyre nyíltabban' - kü]önósen a közép.
generációs és az ötven feletti lisz|ikaÍ -
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tehíít valamit tenni kellett' s mivel jz új
törvények ez| lehelővé is lelték' negin.
dull-kezdetben csak tétován és báloía.
lanul - egy alulról induló' a mrír meglé.
vő klubokra épülő kezdeményezés'
amely mind a bivatásos' mind a nyugál
lományú ka|on]ík gondjaival. érdekeivel
és kienlelt feladatként a hazafias honvé
delmj neveléssel akart foglalkozni. Meg
egyszerűen cs* védekezni ákart, védel
met keÍeselt az egyesülésben.

Ho$,an en ékslik 1,issza a BEosZ

- Tizenbét baÍársi egyesület önkén
tes és közős elhaiározása alapján 1990'
február 27.én lé'rehozta a BajtársiEgye-
sületek országos szövetségét' a BE
osz t. amelynek akkor nég hivatásos
tisztként ̂ z elsó elnöke leltem' A BE.
osz sokszínű célkilízés€iről és gyakor.
lati tevékenységéÍől mos( nem Szándé.
kozom szólni. ezt majd megteszik má.
sok' Azt azonban. úgy gondolom bátran
elmondhatom. hogy az elmúlt évtized.
ben sok Szép és számotlev6 erednényt
értúnk el a tisztikar együvé tartozásának
eÍősílésében. sőt még a testüleli szelle-
mének kialakításában is' Ez még akkor
is igaz'haezek azeredmények csak kez
detiek' és még bizonytalanok. Gondjain
kat jól jelzi' hogy a t;sztek különösen
a hivatásos katonák' de a nyugállomá
nyú katonákjelenlős része is mégÍnin.
dig {ávoi taíja magár szerv€zeteinktől'
sőt különbözó elnevezéSek}el más szer.
vezeteket hoznak létÍe a nagyobb ''érde'
kérvényesítéJ' reményében.

- vólemé ye szeÍi t a howédséq v
.etése ko"lolya|l |áIrcqa|ja a BEosZ1?

Az igazsághoz laÍozik' hogy a leg
f6bb pol;tikai és katonai vezetés de a
parancsnokok sem még nem tekinlik a
BEosZ ' iguán és komolyan támoga.
tandó szeívezetnek. amit talán legjob.
ban az igazol. hogy az elmúl| években
egyszer s€m foga]maztak meg (jelszava.
kon kívül) igazán átgondolt elvárást.
amit anyagilag is alátámasztottak volna
a mintegy húszezemyi nyugállományú
katona felé, a nemzeti hagyoÍnány ápo'
lása' a hazafias honvédelmi nevelés' a
ka|onai elő. és utóképzés érdekében. Az
igazi bizalom jele pedlg ez lehetne' és
hisszük. hogy egysz€r ide is eljutunk.

Mindezekke] együt| a valóság az'
hogy az 1948 után megalakult hadsereg
tisztikara a politikai Íendszeíektől füg.
getlenül . a szolgálata soÍán olyan sú.
lyos ''séíülésekef' szenvedett el' ame.
lyek olyan nyomokat hagytak, amelye-
ket csak hosszú és türelmes munkával
lehet begyógyítani' s ez természetesen
nem lehet csa} a BEosZ ,'belügye'' de a
ránt es6 részt a jöv6ben is maradéktala.
nul szeíetnénk elvégezni' amihez az er-
kölcsi és anyagi támogatás mellett kér.
jük az egész katonatlírsadalom egyetértő
munkáját is'

K, L,

VITASSUK MEG!

Az önszerveződés nehézségeÍ
A nyugá1lományú katonák III. olszágos Fórumán nagy figyelemmel hallgattam dÍ

Holló Józse| lábomok úr elóadását, amely Jnólgyőzöü meg, hogy a honvédelÍni ve.
rerés ism€n a nyugállományú katonÍk gondjait és lt honvédelem érdekében végzett
munkájukál egyir.inl'

Nekem is az a véleményem. hogy a nyugállományú katonák szímára is legfonto.
sabb lenne a nyugdiak Í€álédékének megórzése. hisz ez jelentene számuka anyagi
biztonságol' Az egyéb szociális támo8aúsok csupán apó foltozgalások a szitalyuka-s
nadrágon. A reálérlék tneg6Eese édekében viszonl nenl sokal lehet ahonvédelmi ve
zetés' ezeí azd sreretnék fogla|kozni' amiben ha dkar számottevó s€8íséget fud
adni. Ez p€di8 a nyugállomÍnyú katonfi szeNezcteinek egyesülereinek' klubjaindk

támogaúsa- Ezekben a szeNeretekb€n. illcN€ ezek€n l| szcNezeteken kereszltil1áí
ják f€nn a nyugÍllonányú katonák kapcsoldlikal a honvédséggel és a bajláÍsi közös'
séget-kel' egymással és koíábbi bajláÍsaikkal' Ezéí ezek a szervezetek fonlos szeÍepet
lőhenek be életükben'

A bivatásos és nyugállományú katonák önszeÍVeződési készsége l989.ben megé.
lénkijlt' A jelenlegi eeyesűletek jó Észe akkor még minl a hivaúsos kalonák ónszets
vez&ésének fonnái szűl€ltek m€g. Mai számuk 70 75 körül van. 1990 ben még
többségében aktív hivatásos tagsággal megald}ították oözágos szeNezetüket l BE
osz t. Ez ú önszeryez&lés folymatábin fontos éS szükséges léÉs volt'

A BEosZ bíír sok és nréltadan lámadás értc nólkülözh.letlen szerep€l löhöll
be mind a hivatÁos. mind a nyugállomáíyú karoná( önszerveződésének folyaÍnalá.
ban' A nyugállományú katonák egyesületei (dejórészt a hivalásosak is) a BEosZ tá.
mogatásával érték €l működésük mai színvonalát' De elévűlhetetlen érd€mei vannal !
különbóző kalonÜemzedékek kézfogásííndk lótrcjóttébrn, a honvédelem társadálmi
lánogaúsa szélesíésének elindítÁában és a mai magyar kalonai hagyományok ápolá.
sának telkrrolásíban. A BEosZ nem vállalkozoll szakszewezeti feladalokra' a képvi.
selernek más foÍmájál laíja a hadseregben célÍnvezerőnek' ezÍél a BEOSZ nem is
Szakszervezet' A BEosZ más és több minlcsupán képviseleti szervezel' S ezze1 tag.
SzeNezelei is túlnyomó lÓbbségében egyelértenek' A BEosZ - a lagszeNezeteivel
együn a honvédelem ijssznemzeti űgye f€lentlésének eldmozdílására és támogalá
sárá vállalkozotl. Azonban ü, hogy ezt a nenres szerepetés fcladatol mennyiben tud
ja betóheni' nem lehet közömbös l hon!édelmi l'ezelés száÍnáÍa senr' Jelenleg azon.
bó sem n BEosZ hoz' sem a tagszervezeleihez va1ó viszonyában nem 1álhaló ez a fel.

ABEosZ most többségében (a hivatásos katonák melleí)a nyugállományú kalo.
nák szervezeteit íogja össze' kooÍdinálja munkájukat. €llálja onzágos Szinlű képvise.
letilket. szót emel éÍdekükben minden lehetséges 1.órumon' lette ezl a szolgálati 1őr.
vény előkészíése softín. és leszi, kezdeményezi ezltöbb 1brmában megnyilvánuló el.
ismertetésük eseteiben is' Egy€d€n fő sz€mpontot tart szem elótt, a honvédelem éÍde'
kének szolgálatát'

A BEosZ tagszenezelei b€hálózzát az egész orszígol. Működési feltételeik d sze
rint ahkulndk' hogy vÚ€ székhelyükön katon{i Jkulat' milyen a kapcsolatuk á hon
védség helyi szeNezeteivel' A tapasztálatok szeíinl ez jónak nondható' Nehéz helyzeG
ben vannak azonban ázok a szervezetek' aÍnelyeknek kapcsolodó a]akulata megszűnt,
diszlokált és működési székhelyükön nincs semmilyen katonai szeNezet. L.enyegében
a fdváros js ezek kö# sorolha!ó. bár ií vannak vezetd kalonai sz€rYez€tek és alakula.
tok egyaránt' a Szabályozatlanság miatt azonban a kapcsolatok jórészt a személyes is'
meretségen alapulnJk. Több várcsban (Hatvan. Miskolc, Budap€st' stb.) az egyesüle.
lek olyan helyiséggel sen1 Íend€lkeznek' ahol íendezvényeiket megtarrhamák.

Vannak azonban már olyan kedvező lapasztala'ok is' hogy néhány megyei kiegé.
szílő parancsnokság (F€jéF' Pesr, szolnok., somogy.' veszprém.' Komárom.) ön.
szán!íh'l és saját kezdeményezésére - szabályozatlanság' megfelel6 létszím és pénz.
hiány ellenére - magára vállaha a n}ugállomlínyí katonát egyesijl€leinek támogatá.

, sát. Hogy ez általánossá és rendezetté véljék' szükség€s lenne mind a katonai a1a1(1-
latok' mind a ki€gészít6 parancsnokságok ez irányú Evékenységét szabályozni és eh
hez a feladathoz a szijkséges - szeÍnélyi' anyagi - feltél,eleket biztosíEni' Ugy vélem'
hogy anyugállományú katonatársada]om ennyit megérdemelne'

Jó kezdemény€#snek és gyakorlatnk tartom a HM Tátsadalmi Kapcsolatok és
Kulturális Fóoszúlyának már néhány éve egy'egy Émában évenként m€gbirdetett pá.
lyázaút' amelylek k€retében a nyugállományú katonák szeÍvezet€i is némi támogatás.
hoz juthatnak. Ugy vé]em a .jóvőben is folytatni kellene €zt a gyakorlatot.

DÍ' He,L,e8 ot|ó nyá'enedes n
BalIssi Bdli] Rará]! Ep'|?silleI ?lnök? 1|
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JáÍak már szlovéniábo? Nem? Ak.
kor ludniuk kell. hogy barálok köl ér.
keznek' A Bljtlírsi Egyesülelek orszá
gos sz.'v€lsége elnökségén€k' a szék€s
fehéNári' a kaposvári és a marcali Baj.
társi Egyesüietek la&jainak már Íégóra
rudják ezt' így ̂ zon a kiÍínduláson' amil
a BEosz elnöksége sreNez€tt az egyik
kellemes szeptembeÍi hélvégén. nem le.
pődölt meg senki a szívélyes fogadtará.
son. a baráti gondoskodásonés azembe-
ri közvellenségen sem' Azt íÍtam: k;r'ín
dulás' pedig illett volna idézőjelbe 1en
nem a szit. mefl csupán a kellemes kö.
rülmények és a jól szewezetl programok
tették azzá ezt a kélnapos körutat. a cé.
lok és szándékok sokkal komolyabb tar.

A napjainkra kialakull jó viszony,
mintegy ö1 hat évvel ez€lőlt bontlkozolt
ki' amikor a Matcali BaÍársi Szövelség
kapcsolatot keresett és talált a ha.
tármenti Lendván tevékenykedő
szlovén bajláísal*al' a sz]ovén
Tiszti szövetség Murán !úli regio.
nális szeNezetével ' A hivátálosság
nagyon gyorsan 1e]oldódott. közi's
programok sora követte egymást,
a jó viszony családi barátságokat
is éleszt€.t. amelyek egyre bővÍil-
nek. Hozzájuk kapcsolódotl a Ka-
posvííi BaÍársi Egyesúlet. így a
Íészlvevók köre egyre tereb€Iye'
sedell' Az ''alulról jövő kezdemé
nyezésre. a Bajtársi Egyesületek
o.szágos szövetsége é5 a szlovén
Tiszti szövetség vezetése kozött
1994 ben aláíÍ1 együttműködési
megállapodás t€tte fel a koronát.

E szlovéniai látogalásnak alap.
velően kettős célja volt' ABEosZ
elnöksége személyesen is egyez.
letni kívánta a szlovénTiszti szö
vetség elnökségével az együttÍnű
ködési megállapodásban rögzílelt
feladatok kö]csönós teljesítéSének
h€lyzetét. továbbá az 1848.49.
es fonadalom és szabadságharc
150' évfordulójánal( méltó meg.
ünneplésére készített Íendezvény'
tervnek megfelelően - meg kíván
tak emlékezíi azokról a szlovéniai
katonahósökól. a-kik életÍiket ál.
dozták a szabadság olt1Úlín.

sonlÍott egy szabadidő központra.
a rengeteg 1a' a rendez€lt köm]ék
legalábbis czt a benyomást kellel
|e' A legénységi körletek berende.
zetlsége. rendje' a mcllékhelysé.
gek szálIodai színvonalá lilkon ta.
lán irigységet is kiváholt belő-
lünk. . '

Az elsó hivatalos tárgyalásra máÍ az
érkezésl követő estén sor került. A Rog
la.hegy tetejéíe épült reprezentalív szál
loda konfeíenciatermében a Szlovén
Tiszti szövelséget Miha Butara ezredes,
a szerv€zet elnöke' Janko Ljubics. az el
nijkség titkáÍa és Branko Bratkovics, az
elnökség ta&ja' egyben a Murán !úli É
gió szövelségi e|nöke képvis€lre, ma
gyaÍ íészr6|pedig sipos Gézá€zredes. a
BEosZ elnöke. Erdős László alezredes,
alelnök. Pásztor Istv]án nyugállományú
ezredes' elnókségi tag, a Kaposvári Bai
láJsi Egyesület elnöke, valamint Fehér

tásosok körében végzett munka'
Ugyankkor szerveze1ük szekcióiban
m€glalílhatók a nyugállományú' illetve
a laÍtalékos tiszteket, tiszthelyetteseket
tömörító csoponok is. s l €Íveik közölt
\zerepe] az is. ho8y fegyvenremi közds.
ségelet  is  létrehoznak '  A l l !mi  e l i lmerr .
Ségük' lámogatottságuk nagyságrendek'
kel jobb, nint MagyaroÍszágon. lnj
adódik abból is' hogy a fiatal állambán,
a sz]ovén társadalonban' nagyobb a ha
za oltalmazóinak presztízse'

sipos oéza ezíedes is hatékonynak
ítélte az együímúködést, kietnelte a ha.
lármenti régiók kapcsolalainal hasznos.
ságát. ugyánal(kor níirányírolta figyel

Mariborból utunk Lendvára
vezetetl' e hatírkőzeli töíénelmi
kisvárosba' Ínelynek négyez€Í la'
kosa jelentős részben nagyar. Ta.
]álható itt €gy emlékhely. ahol
Kossulh Lajos és széchenyiIstván
emlékláblái egymás mellett he
lyezkednek el. A kirándulók eg],
szempi1lantás aIatt küldöllséggé
r€ndeződrek és felsorakoztak ako
szorúzáshoz. KoszoÍúztunk a
szentháromság hegyen is. az
1849 augusztusában elsők között
kivógzelt Rá|h János honvéd
százados huszárkapitány sítjíínál'

A lendvai baráti találkozó ház
igazdáj.l Bahskó József voh' a vá
ros polgáínresterének hely€lrese'
A városÍól. az ott lakó ..kisebbsé
gi.' magyarokÍól szólva elmondta:
a kérnyelvűség a napi órintkezés.
ben. az oktalásban egyaÍánl ter

mészetes. képviseletúk negtalálható az
ország minden szintű VezetéSében' Meg
értés és harmónia uÍalkodik a városban a
nemzetiségek közöll azonosak a gond.
jaik és azörómeik is' Nagy lelkesedéssel
b€szélt a magyar bajtáÍsi szervezetekkel
kialakílolt baráti kapcsolatokról. Íemél
ve, hogy lesznek Ínég Magyarországon
olyan társadalmi szervezetekj melyek
hasonló egyijltrnűködésÍe lörekszenek.

Már esle|edett. amikor ádéptük a ha'
táí' Mintha otthonról haza jöttünk vol'

c |,.)Í F e re nc a l e z]! d ? s
A s:etzőÍelúÍelc
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A BEOSZ Szlovénidbaru
János nyugállományú százados' a Mar
cali Bajtási szövetség elnöke ültek táF
gyalóaszla]hoz' Miha Butara ezr€des
részletes líjékoztaráÍ adoit a szlovén
szi'vetség életéÍől. hangsúlyozva hogy
bíír szeÍvezelük felépítése eltéra magyaÍ
szövetségétól' alapVctő céÜaik mégis
szinte azonosat a BEosz álta1 ]e1.ekle
tett cé]okkal' A kél szerv€zet közötLi
együÍműködést roppant gyümölcsözó
n€k ítélle meg és kiíejezte aZI lt szándé'
kál' hogy a jóv6ben bóvílik !z intenzív
regionális kapcsolatokat'

A szlovén Tiszti szövetség szervező
dése valóban ekér a magyar sajálossá
goktól. hiszen má nevében is jelzi'
hogy a fó tevékenysógi te l €lük a hiva

met a szövelségek közötti kap€solat bő
vítésének lehctóségeire. To]mácsolta u
etnökség meghívását az ez évi Kalona
nemzedékek Bajtársi Találkozójánat ba
la.onkenesei ÍendezvényeiÍe. amil a
szlovén elnök köszönettel elfogadott'

A hivltalos találkozót kóvető napon.
Maribor városába látogattunk el' A vá.
Íos lakossága a várakozás 1ázában égett'
hiszen éppen czen a napon látogatotl el
hozzájuk II. János Pál pápa' Kissé izgul
tunk lehát. hogy a fanlasztikus biztonsá
gi készÍiltség közepelte időben eljutunk
c célunkhoz. a 72' gépesílelt lövészdan.
dár laklanyá'jába' Időben eljutottunk'
jóllehct kezdetben nem is akartuk el.
hinni' hogy katonai a]akulalhoz érkez.

Lünk' A lerül €l sokkal inkább ha'



Ceglédi históriák

A|wweil|tclyőtség\lónífunsa
ceg|éd h€|Jőrség krónikása' ságvári Pá| nyugállományú

a|€zredes'''A c€g|édi ho'védhe|Jőrség csapátainak tör(éne.
te'' címÍ nost m€gi €| €nt kiadványában e|eveniri fel a katonl.
váÍos lörténelének legem|ékez€tesebb napjáit. A krónikáíró
azonbán nemcsak a honlédhe|yőrs€g legfényesebb napjai.
nlk hiteles történ€tét idézi' hanem ulánqiárt annak is' hogy
mikor épÍ'llf €|ebben a jel| €gzetes ardldi yámsbán az e|s6 hu.
s'ár|aktanya' mi|Jen |étszáma yolt az l950-ben id€telepü|t30.
áltöró tüzérhadosztá|Jnak' es je|en|e8 ho| á|lomásoznák az ilt

tevékenykedő 3. Gép€sített Ha.
dosztá|y'paráncsnokság a|áren.
delt csApátai.

Miét! |'Lilk ko.úl cnn?k .1
re,dha9 |ó h! l| őtsé g króni k1ndk a
n.ííÍl^ó' a? kó.dez|em só,E\eri
Pállól' aki hosszú év€k óla a ví.
rosbÜ óló nyugállományú knlo.
nák progíamszeÍvezője' a Dózs
György Nyugá]lonrányúak Klubjtl
közliszle]etnck önendő r]elnÖke'
r BEosZ akliviÍája.

Huszonöt éve élek ilt' és íé8'
óla foglalkozltllotl a gondolt||.
hogy bá. cegléd közismeÍen ka.
lonaváros. elóllem mé8 senki sem

válla|kozotl a helyőrsé8 löíénelének megí.ísÍra. Kossutb Lajos
híres ceglédi toborzó beszédél a töíénelemkönyv€k me8em|ílik'
de aÚól, ho8y a városbln szeNez6dó n€mzclóí zászlóaljnak mi
lett { sorsa. va8y ho8y l849' jánuár 25'én Peíczel Mik]ós ómagy
' Perczel úbomok öccse - vezeléséve] a 48. honvédzás,lóalj a
váÍos ha'áÍában mily€n vi|ézül ütközött me8 Jelacic serc8énekjó'
val naEyobb |étszámú dmdiírávll' már csak. hadlönénésEk tud'

Azt 8ondo|tm: u l848/49'€s szabadsáBharc l50. évfordulója
jó alkalom ana' hogy alaposabban ulánanézzck a ce8lédi katona.
hi'loíiáknal'' él ! |ul.llísaimal közkincc"é Ic!\em

- Úg1 fudon' hog1 a teglédi h szá|'lukű;yábah éúizel1.kil
o|Dsz ilakulatok áIlonklsozlak. és ennek a luk|un!óhdk a ltjrlén.'

- va]óbÚ' |945 tavNzától n€8yvenhal óvcn át orosz a|aku|a.
tok fo8lalták el a múh század végén épük lolassági |aktanyá'. de

í Pest Me8yei LcvóltÍr nagykórősi ríjsllcgében meglalállam .l
hkranya épíéséíc és aZ it' állomásozó huszírala}Ulatokra vona|
Iozó iratanyagok l. A levé|tári foÍásoltxil nre8tudtm. hogy n
cegtédi huszárhadosztály llakulatait l9I4 nyaÍán a sz€rbiai tion.
ton vetették be' és ott Íolyó hadművelclck sonín a személyi Íllo.
mínynak közel nyolcvan száza|éka Íclmozsolódott' Késóbb a
ce8lédi husz.1rokal al o]aszországi ÍÍonlon is bevetették és hijsi
hllonlik közűl sok n Redipugliábnn' z otl ni közponli kalon i
temelőben nyuBszanak' Kér éve maglrn is jáíam ebben a szépen
gondozoí Émetőbcn. ahTl a bejárahdl kijvclkezó olasz nye|vű
lbliral olvasható| ..Tisztc|günk á vo1l ellenségcs katonák emlékc
c1ótl' atik e elsó vilá8híbonlbm hósk.nt hurcollak és halt{t
me8 a hzájukén' Tcstvéreink ők a halÍ|ban.'.

Ke#sbá is|trl !: is' lrog\ a kál |il.ish|ib0ni kö-ö ,lil|(n
kak,1ai alakuldtok úlh,1úro:lak ebh.n u h?Ifőrsó8beh,

- Hneles levéIlÍÍi adalok igazol.ják' ho8y 1920 tó1 l945.ig.
v{gyis a MagyaÍl(iní|yi Honvédség fe8yvcrlclétcléig' ce8léden
j|lomásozott az AÍpád Fejedelem Huszárczrc'l. amely a kecskc'
nréti lovasdandár kölclékébe lanozolt' Az a|aku|al elsó Paíancy
nok! Abonyi End.c {lezíedes' az utolsó pcdig AueíhammeÍ Jó.
zse| alezÍedes voh. A koÍmányzó személycs közbenjáÍáJa el|en.
ére a ceglédi huszárezredet ! németek 194'1 nya.án a keleli fron
ton veletlék be és a ftipj ly mesarainálvívolt ulóvédharcokbdn
az alakulat személ}i á|lonlányánat ne8yvcn száz{Iéka €Ivéuelt'
A huszárczrcd kaloníi közűl Károlyi Pí| c8ykoÍi szlkaszvczcló'
m. is ó1 éS évek ól. tív llgjd a nyu8díj{skIt|bunknak' Mosl .lzl
lcN€zzük' bogy sonu lóltutatjuk a vÍÍosban. v,ll mint a kÖmyé'
ken éló ÖÍeg huszírotat és összegyűjljijl' visszaemlékezéseikel'

- Kik segí|tÍlík a htl\ől'sés bnén.ÍLl,l.k k\||hbi íehórá&ibd,:,
A mfu Do/\a c)or€) h|'lÚ). helycn |o50 n)atÍn mi8 .!u.

bonÍt aÍaltak. de | 95 l .ben mír elkészü h ! lakl.tnyaépü]elek több.
sége' ceg|édre lclepül| a 30' ániÍó lüzérhadoszlály pamncsnok.
sÍga' valaminl a 45 ' és tl l 03. laÍackos lüZÚÍezÍedek ' A hadosztály
löbbi alakulatál Nagykőrösön, Szabadszillúson és szolnokon he
lyez|ék el. szép szúmmllélnek mé8 a he|yórsé8ben az akkor ill
szo18áló tüzénhíek kijzül. és a visszncmlékezéseik' valaÍninl
rotódokumentumaik llupján elég pontos képünk van Ú ötvenes
évekÍő|.

Én l974.ben kerüllem ce8lédre. r:]- hadlcí parmcsnoksd8á.
.ak törzsében szolgÍltam' í8y ü utóbbi 25 év tör1én€tét szem.
élyes élményeim alípjÍn ííam. szabadjon meBemlíten€m. hogy
hclyóÍségti'rténeli kildvány megírásához sok segfusége( klpl nl
dr Tólh sándor had(öílénészlól. valaminl vÍíosban éló tisz(lÍr.
slimól' nkik áléíczve u hagyományőrzés iontosságát. támogalták
a helyőrség lönénclél bemutaló kiállÍtás mcBrendezését is.

K , L

A BnjIÚsi E8ycsülclck o6zá8os szo.
f1vetlege LBEosZ) immár harmadik J|.
ka|ommal szervezeIl tegnap délalföldi Íe.
gionális találkozót szenlesen- Ezen h]áÍom
me8yc 15 nyugdíasklubjából. ki're| l50
voh hivltásos kalona' i|lelve belÜgyi dol.
8ozója mai. akluális kéÍdésekÍóI is kapoll
lájékoztaúst. Közben a város utcáin 222
]eszereló sorkatona ünnepelt € a leszer€lé'
sél.

''A múlut tiszteld ajelenben' s 1aí5d.l
jövónekl.' - mond|a tegnapi köszöntójé'
b.n Ba8i István nyu8ál|ományú eredes' a
sz€ntesi Fe8yvercs Erók és Testü|€tek
Nyugáuományúak K]ubjának elnöke. a
Hegedűs László He|yórségi Klubban' aho]
a Bács'Kiskun.' Békés. és csongníd me'
gyék belügyi és holrvédelmi nyugdíjas
klubjainak a képv iselói lalálkozt.k. A Baj
társi E8yesÚletek oNzí8os szóv€tsé8én€k
harÍnadik dél.alföldi Íegionálistalálkozó.
ján. aho| elóször dr. simon sándornyugá|.

,,Obsitosok" - Szentesen

Baitársi ta|áIkoző

nlín készen kell ÍjIniuk i haza fe8yvercs
vódclmére' Moí .Zonb.n még nem szük'
só8es a mcgszokol( le|adt|tokól nagyon
elléíókíe gondolni - h.mgsú]yoaa Havril
ve,érómagy. - splcij|isan viszonl tészü'
lúnk olym feladalokr. is mondta . ho8y
ic8yvcrcs atrocilás cselén képesek lc'
8yűnk er€dménycscn levélenykedni min'
dazok ellen. akik belépnek a MagyaÍ Köz.

Ezt követőeí sipos céza ezredes' l
BEosZ elnöke és Dcli József nyu8állo'
mányú ezredes adort újékozratót az oíszí.
gos és a déla|földi ré8ió bajtáBi egyesüle.
tei klubjainak munkíjáól' vé8eretiil Ko.
vács lstván alezEdes. a m€8bízott szenl€.
si helyórsé8parancsnok számolt be az a|a.
kllal aktuális fcladlluirol' amelyel maguk
is hallhaMk ü obsilos hivalásos katoník.
hiszen a 222 sofá]|ományú leszere|ó han8.
ja' idónként belöltölte az c8ész várost.''

lomínyú ahábomngy. nz l 848/49'es ÍorÍa'
dalomól és szabadságh.lÍcól láíol1 e|ó'
adásl. Majd Havril András vezéróma8y' l
3' gépesílett hadosztí|y Parancsnoka {
rcndezvény fóvédnökc -. adott tájékozta.
lást a Magyar Honvédség s ezen belül a
hadosztály aktuá|is helyzetéról' l8y többek
között mó|. mi|yen Új lc|adalokt(al jáÍ a
NATo csatlakozás és milyen a komfonéí'
zct€ n mai ma8yar kllonáknak. A tábomol
ezl követóen lapunk kérdésére kifejte|le:
az álla]a vezeletl katonai szeNezethez tar'
tozóvásárhelyi' illetve szcntesialakulatrl'
semmivel sem nehezedik több feladal {
koszovói váhá8 mian. mint a Ma8yaí
Honvédsé8 e8észéíe' A magyar katonák.
nak ugyanis bármely hc|yóBégben e8yfor' Rá\' á s: J ános ( D ó ̂ ' i |ó s )



Nagyatádi krónika
A BaÍársi Egyesül€t a kaposvári Noszlopy Gásplír Nyugál-

lományú Klub meghívására l999. május 22.énegy feleÍh€tet.
len. élményekben gazdag' szórakoztató kiránduláson vett
észt.Az egész programot a kaposváriak szeÍvezték meg' gon'
doskodva kísérókől is.

Előszöt Bányán voltunk' Megnéztük ezt az új' csodálatos
üdülőpa&dicsomol. Kaposváron két kiállítást látogattunk
meg: ̂ z egyik a vi|ág ásványanyagainak bemutatója. a másik
a vas megmunká|ásának dicsérete' hogyan szelídül használha-
lóvá. lakásdissze - d,, emb€r keze allal - ez d kemény an}3g'

A Helyőrségi Klub udvaiín a l50 éves évÍorduló és a Hon'
védség Napja alkalmából megkoszoníztuk a kopjafát és né'
hány szóval megemlékeztiink '48 feleÍheteden emlékéről'

A fóvárosi múvészek fellépése el6tt Egyesületünk tagja
Vargáné (Anci) köszóntötte egy verssel az ünnepet' majd táJ
sastánc kiscsoponunk mutatott be néhány perces véÍfonaló la.
t;n amerika; blokkot.

A nekünk szánt szórakoztató műsort AÍadszkv László. Tahi
Tóth László és Körmendivilmos tette emlékezetessé'

Búcsúzásig tánczene mellett folyt - kinek.kinek - Yémér-
séklete szerint a program.

Május 26.án Budapesten képviseltem az Egyesületet egy

központi éíekezleien, ámelyet a HvK Humáí főcsoportfő.
nökség' a HM Társadalmi Kapcsolatok Kulturális Főosztálya'
a BEosZ. a MH Budapesti Nyugállományúak Klubja' a Hón.
védszakszervezet. a Honvédségi Dolgozók szakszervezete
rendezett. E|őadást laíoBak: Homoki János áuamtitkáT úr' Lá'
nyi Zsolt úI' az országgyűlés Honvéde|mi Bizottságánat el
niike.

Az elóadások témája a honvéd nyugállományúak és a hon'
védségi nyugdÚasok életkörülményeinek anyagi rosszabbodá
sa. IgéÍetet tettek ezek megválloztatására-

Az előadások és hozzászólások után a Magyar Honvédség
cigányzenekara szolgáltatot. fergeteges műsoí.

A Baj!ársi Egyesület l989'ben a Nyugállományú Klub jog'
utódjaként vált Egyesületté' Elnijke Kálmán Ferenc nyugállo'
mányú ezredes' titkára Fiilep István nyugálloÍn|ínyú százados'
száz taggal műkódünk' saját klubhelyiségünk van' és öná]ló
ki'hségvetéssel rendelkezünk'

Rendezvényeink között szerepelnek nagysikerű kiÍándulá
sok (pl.: opuszlaszer' Budapest HadtöÍténeti Múzeum' Pan.
nonhalma), vidám hangulatú €saládi €stek' Klubhelyiségünk
minden kedden és cstitóÍókőn 15 órától vírja az érdek1ődő.

célunk a jövóben is az' hogy tagságunknak biztosítani tud.
juk a gondtalan kikapcsolódás lehet6ségeit.

Kólnón Ferenc

tít) úxzr úy'inűtáúint

Táborfalva ötvenéves
KEDVES OLVASO!

''Táborfalva 50 éves évfordulójára -
l999' címm€lj €lent meg augusztus első
felében egy díszes kis füzet.-melynek
els6 oldalain Nagy László: ''Igy épült
Táborfalva.' című l949.ben íí versét
közlik' majd képekke] illusztrálva a köz
ség polgármesterének' Laczkó Jánosnak

Janibácsinal visszaemlékezésétol

szerényen, tisztelettel' mégis büsz.
kén íÍ azokró| az emberekől' .,akik ge.
nerációkon át mindig kiemelkedó mun.
kával szolgál!ák falujukat' segítették az
embereket.. Es azokról' akik az ország'
a világ más tájaira sodródva is hazaláto.
satnak kis falujukba.

j999. augusztus 20 án' Táborfa|ván
tehát nemcsak szenl Istvánía emlékez.
tek, hanem községük 50' születésnapját
is köszöntötték. Emléktábla.avatással.
szép és tartalmas rendezvényekkel'
Emellett megalkották. saját elhatározá
suk alapján rende|etbe foglalták és fela
vatták a község cíneÉt' valamint 't köz
ség zászlaját' amelyÍól a kónikás csak
az etisÍneÍés hangján szólhat'

Laczkó János polgármester e szavak.
kal ajánljaés mutatja be az 50éves köz.
ség jelképeit| A katonaság immáJ több
mint l00 éve honosodott meg e vad
pusztai tájon' az 6sborókással tarkított

buckák között' A kard és a puska ál]ít
jelképes eÍnléket az €lmúlt évszázad
alatt itt szolgálatukat töltő' az t. és lÍ. vi-
lágháboníba innen harcba indu|ó kato'
náinknak' Je|képe még ma is a közsé
günkben á|lomásozó katonáknal.

A sz6|őfürr Ínéltóan jelzi azt az időt'
amjkoÍ a szőló e homokvidék egyetlen
olyan ku|túmövénye vo]t' ámi munkát'
kenyeÍet adott az ill élő embeÍeknek.
Idősebb geneÍációinl( még visszaemlé.
keznek az 50 év előtti korra' az azt köv€.
tő évtizedekre. a bőven term6 homoki
szőlőfaÍáka. Hisszük' mint a mai koÍ
embere. akik megalkották moÍ e címert
és zász|óÍ az itt jelenlévó generációk
részvételéve|' hogy a jövő nemzedékek
is' követve elődeik példáját' korok kü
szöbén megállva' új színfoltoktal gyara.
pítják községünk gazdagodó t|fuházát.'.

Az ünnep fényé.' emlékezetességét -
melyet a kijzség lakói' távo| kerülő volt
latói' barálai több mint egyn;llió forint
értékben pénzzel' tárggyak}al' mun}á.
val támogaÍak nem homályosílolta el,
hogy a Honvédelmi MinisztéÍium nem
tudott eleget tenni a szíves invitátásnak.
Ez - augusztus 20.ára való tekintettel -
talán még érthetó is. De azt sem a pol.
gármeste. úr' sem a községben állomá
sozó katonai szervezet la&jai' sem a tu.
dósítást jegyző nem éíi' hogy a katona.
sággal valójó €gyüttműködés' a község

részér6l nekik nyúÍott sokféle !ímoga-
tás és megéíés' miért nem ért meg egy
pár köszön6'köszi'ntó sort, miéí nem
jutott ideje valatiÍek áÍÍá' hogy e szép
alkalomból gratuláló szavakat vessen
paPina.

Kedves Táborfalvaiak I Tisztelt Jani
Bácsi! Büszkék vagyunk arra' amit meg.
alkottak' Fogadják elismeÍésemet és
szívból jijvő jókívánságaimat ki'zségük
szüIetésének 50 éves évfordulója alkal'
mából.

Tisztele el:
Sipos Céza ezredes'

a BEosz elnöke


