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A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének időszakos kiadványa
A k €dvány tenlesmentes '  so l 'szoro5||ha|o

Az Elnökség levele ű tűgegyesiiletekhez
a BEosZ helyzetéről és a jövő évifeladatokról

KEDVES BAJTÁRSAKI

A rc8joná1is éfekezleteken elbrlíro.
zotl.]kna-k nregfelclóen kózreadjuk az E]
nökség i999' november 29 eiíl]ásfog]alri
sát a szövetség heIyzeléról és a 2000' év
l.óbb 1.eladrtairól- Kérjük, hogy a |evé|laÍ.
talnál ismenesék me8 az egyesüleri Ir8
sággalés hlsznÍljátok fcl ajövó óvi tcrvc
ző mDnkában.AZl is szerelnénk. hu a lcvél
kapcsán elgondo]kodnálok' a BEosZ ]ö'
vó.jérc vonatkozó íralégia; cé ljainak nreg'
foga1mazásío és javaslalaitokkal résZl v jl'
lalnálok azok kirlakí1ásában.

L
A szövetség helyzeléneI mc8íé1éséné1

u A1apíró nyila*ozatban és az Alapsza.
bálybm rőgzílett vezér1ő elvekből és cé.
lokból kell kiindulni' amelyek szeÍint a
BEosZ: esJ/;J:l a ta8egyesületek á|lal
éÍdekeik és tcvékenysó8ük o|szágos szi.
tű képvisele!ére és koordnúciójÍra 1ét.c
hozotl szövetség] ,?ás|áJ:/ u huzat.]ság
eszméjére épülő' össznemzeti éÍdekekcl
szolgáló, a honvédelem iigyél límogató
táradalmi szenezel. amely az előzőekkeI
összefü88ésben és érdekébeD ípolja a 'la
gya. katonai hagyomfuyokat, hozz.Úáru]
va a magyar katondi szellcnriség ós presz
tízs újbóli megleÍemtéséhez.

A szövetség munkájá e célok érdeké'
beneredmé.yesen. szerénylehetőségei
és sokszor alig a1i8 Inegl.eleló kŐrülmé.
nyei kózött.a rcndclkezésére ál1ó téitéte
lekbez viszonyíya elismeÍósrc mélló

A szövetség eÍedményesen 1álla el lug.
jai, ígyfó1eg a nyugállományú katonák or-
szágos szintű kéPviseletét. Az ezzelössze.
füg86 lcvékenysé8et öszeíog1altuk a szö.
vetsé8 5 éves (1995) és l0 éves (]999')
évfordulóiía kiadoit U i Honvédségi szetn
le külön számaiban' (A l0' évfordulóraké.
szü]t kiadványból az Elnökségi irodÍn lc
bet még igényelni)i Mindezek ellenére né.

h.1ny Ibntosabb ercdm.ny|c chósorban a
célkilű/ések nrial1 szeretnéDk emlókcZ

l,) A BEoSZ ke7.leménye7éséÍe !Zű.
|eltek meg azok !z érdek€g}ezteló |ór!.
mok. (1992 bcn r HOVET. 1998-b!n a
HEF) ame|yekben a honvéd.lenr lálca
s2inrű éÍdekeeyeZlelése. !z inlbmáció
csere és a döltés e|ókés7írés li'yil' E Ii].
ru'nok cgyik tészlvevó]e r BEosZ' En1é.
keztctnénk a[t. bogy szIÍDtr|an inlézke'
dósbe u tsEosZ kczdcnrónltczéJE kerüI
lek tclvélelrc d nyu8íllonlílryú kato'ák
képvisc1elóvel k!pcsol!los szakdszok.
Pld.i a, 1998. ípriIisi megállaPod.js nrÍso
dik ponlj. rögziti, hogy..E iólunokon löF

tásos és a nyugli||oílÍn!ú kalonúkJl. !J|l.
nrint hozzálinozóikal érnÍó jogs7lbí|}.
lcrvczctek kido]3ozás.íbrn'

2') Mind ! lrivrtísos. !rind r nylgá]lo
múnyú katonÍk szc'nPontj'iból legnr
gyobb kihatású eredménynck rz I99ó' óvi
ú.. szo1!álali TöÍvény elfogadÍsát larljut'
A lón'óny jelentőségél rbban |áIjuk. holy
elismerik a kltond szol3áIat kÜlönIege\
közszolgálali jellc.gél' rz czzc1 járó na
8yobb á|dozalvá]|alásl és tlz ezzcl |rány
ban á|1ó eÍkö|csi és anydgi nregbecsülés
irínti igény indokoltságÍl' Külón lcjezel
rögzíti. a nyugál|ományúakru lonalkozó
szabályokat' anre1}nek je1enlőségét a2 dd.
ja. ho8y tóNény mondjt ki a honvédség
hez való taíozásl' a .'nyugállományú'. íl
lomíTykategóÍia elismerésél'Tón'ényben
szabályozoltak és Íögzítetlek a kölelezell.
ségck és jo8osullságok. d goídostodÍ\
honvidségre háru1ó íelad.taÍ is'

3') A BEosZ lbnto$rak ítéhe és több'
lzÖr kezdeménycztc { nyug'íUonrányÚ ka
lonÍk fórumának összehívÍsát' c[c a l0
év a]aí háÍom alkalonmal kerüh sor' Ezc
ken mindannyiszor fonlos é! figyelemÍe
méllójavaslatok lrrn8zotlrk e1. rmelyek a
honvédc]mi vezelés asztaláru kerülrek és
lényegében 1.olyamalosan napirenden !a!

Pé ldátr l olyan e8ységes HM utisílds ki
do1gozása.amelyÍi jgzí i  anyugÍl lon lányú
katonákkal való ÍbglaIkoZás aIapelveil.
célkilűzéseit' szervezeti lbmáit és kerete.
jl. a velűk tbglalkozó katonai szervezetek'
kiemelten a Hldkic8észító paruncJloksá
gok' najd a regionílis kÖzpontok kijtcle
zettségeil' s ezek anyagi' személtil.ehéte

javasoltuk' hogy a n}ugáI|onányú
katonák egyesüIetei. klub.jai Ínűködésük.
höz kapjanak támogalástl ho8y rendeződ.
jön a negszűnt alakuhtok nyugállomá
nyú katonákal ií érinlő ' .]o8utódlÍsal
hogy a kegyeleti gondoskodás során az cl
bunytak Émetési költségeil a honvóclclmi
tárca re].jes egészében vá|Ialja nngáÍa|
bogy az údülési lehe!őségekeÍ a n}ugáIlo'
mányúakra vonatkozóin is bővísék] hogy
a magukra mdadl katonákl'ólés közveller
hozzátaÍtozóikról intózményesen 8ondos

szükségesnek laíiuk. hogy a nyu8dí
J{k rcálóltéke nővekedjeni hogy a több

A l1.\t.ior15!.\toí|Á. tÁnAs'A
.\ til.!C|( Lú..s.'

s;rf;í!s;sr És t.i:.\lhu..'.'

Énit az előbbi (hivulásos) jogviszonyok
bó| n}ugál|ományba keÍühek éÍdekeinek
e8}ezletése is.' Ezeken lúlmenően a BE.
osz l99? ben a Honvédeltni Mioisztéri.
umnu1 külön megá]lapodást is kölölt.
dmc1}' biztosítja szánlíra a közreműkijdési
az ún' tlirca ellÍlásiköróbc larlozó. a biva



n|t l0 é!VeIe7e|ólli nyugLi|lornányba ke'
liihek éÍékvesztefi .yu8díj'i korrekciój'i
Il nriclóbb so. kcrúljön és ebbcn a honvé
de]mi tá.ca válluljon nagyobb szercPel'

:l') A BEosZ u hon!édelem ijgyének
Iá'nolatása $án !7 elmúlt l() évben és n
]ővót tekifive is a maga szerény eszkő
zeivel azon munkálkodolt, hog} a lársa
d|lonlban kcdvezőbb iráoybr vú]tozzon a
honvédelemhez. a hudseÍcghcZ, és a kulo.
MiszolgálJlhoz vdló viszoíy. hogy r hoD
véd.].m csz'nci alapjáI képczó hazathág.
ncmzctiérz.s.s önn ul fontossá8a és jc.
Ienlőréee a l jÉlda1mi érlék Íendben lnuga.
sabbÍl emelked.]en' Ennek érdekében faÍ.
jr lontosnak a BEOSZ ! mlgydr kalorai
ba8)olrányok áPolásál. a trxdicioná]is ka
tonli óÍ.kck' (crónyck) mcgórzósét és x
kalonui.' honyédelmi.. iljúsÍgi neve1ésbe

A honvédeln)i vezelés eló is isme|l'
hogy a BEosZ és l tlgcgycsülctci cz.n r
t.|iilctcn lchc{óségcikcl mcghlltdó
credn]én}ekct produkÍltlk. llt moí ezek
köZül csak Í'igyelcmielhí!ó példaként em.

Pé]díul r BEosZ nevéhez tűzódik a
na8y nópszc.űsé8n.k óncndő. lDmár lr1
syon1ínnyÍ víló ktlonanenrzedéki lalál.
kozók keZdenrényelése és megszer!czése,
r|rel}et 17 e]In últ 1 0 éV r]an 8 J]kxlo'n'nll

. a ,'Kalolae lódc ink . nug)szabású I]I'
|észes víndorkiíl1ítás szintén r aEosZ
kezdemélyezésó'e és kőz'e'nűkődésóvel
\lületerl neg, célkilű7ésüík M vo|1, hogy
bcmutussuk a katonai múlt és je|en ft'}a.
m!tÍl. őssze|ű8géseil. c8ymásra épüIésél'
ho8y rcprczcntltívdn dcklal'álj uk a kalon!
elódijk'ne8becsülésél. koríbbi sérelmeik
eÍkijlcsi oÍvoslásál. igazsÍglalan me8hur'
co]tltí$lk clít.lésót. amc1yórl i t.c1clóssó3
r korábbi Po1itikíl te'lreli és a.re1y|ó1 el
haláro|ódlunk' Cé|unk volt lovábbj aZ is,
hogy a volI Magyar NéPhudserets .jelen leg
mé8 szol8á ló .  i l l c tő1cg n lÍr nyugíI lo.
mányban ]éVó kalon'ii is reális. objektív'
eItbguIarIun megíé|ésben Íészesü]jenek.

a l50' évi'ordu|ó jc8yébcn mc8élén.
kÍilt mind a szövetsé8. lrind az c8yesüle
rek. k]ubok hagyomány.ipoló tevékenysé'
ge. szános rende7!ényre keÍűh !or. anle.
lyck nre8nlozgdlták u tr8ság többsé8ót' Az
ez irányú munkáboz jelentós l.inrogrtásl
kaplunk a HM Tí6adalmi Krpcsoldtok
Komnrunikjciós és KulluÍá|ií FóosZlá1yá.

5') A szővclség !z clnúll l0 év !líl(
szervezcti1cg is c.ósödölt' A szóvelségcl
l8 egyesülel alakíolta, aüelyek akkor kó.
1e| 2000lagot képviseltek. N4a ó5 egyesü.
|er. kh'b tagia a szövelsélrek és köze1 l(}
()00lagot képvisel' 1999 ben egy e8yesü
lct tör1ésérc került sor. viszont ll újonnln
bclépó c8yesülcltcl crősödlűnk' NéhÍny
nagyobb c8yesűlel. sziivetsé8 is jeIezle a
BEosZ.hoz vuló csallakozás száídétát'

6 ' )  A BEosZ e|n öksége megte le lő
együttműködést alakílolt ki a céljaiva]
egyetéíő. lzt lámogátó állanri' katonai
szervekkel, i1letóleg a hasonló célokat
nlcgfogílmazó társ{d!lmi szcNczelekkel'

Hrlékon}an rámogallx és r.'!rog ]r lórck
vésenrket a Honvódelnri nrin(zlórnun. a
Honvéd vezérkut. u Kllonai sZcrvczetck
vezetói é!nunkalá^ai. Kedlelő rapas7h.
lataink v.'nnak föbb megyei hadkie8észító
pamncsnokSá8 ezirányú nrurkí]Í!ó1 ]s.
anrel)ck tbntos tilNdaruknrk tckinlik r
n}usíllonllinyú kitonÍk cg)'cJii]clcive1.
k1ubjlival !z csyüttnrűköűst ós lánrogdlá.

Köszönet mnrdazoknrk. .kik rz c1mú]t
l0 óvbcn biÜtírsi érzóseiklól vczérelleh'c
sesíelIék ! \zövc|ség é\ a llgegtesü|elel

l t .

K!dtcs R|1j1ú|sukr

J lvNo|Uk. hog) ' !  J övó  óvj  lcr lc l i ]
munkáok !Ítin j köveücző ltlrditokrl

l,) szöversé8ünk 2(X)(), iebn|ír ]7..
küld.itl lózgyűlést hí! ijssze. Eg)ré\Zl
nre8ünnepe]ji]k l szölelsé8 |()éves i.nnál
IÍsál' más.észt újta ví|!s7L.]uk a szÖvctség
Vezetó szeN€it' Az czilInyú nlunkÍ 1999'
október l5'i vá|aszlmínyi ülésünkiin re!.

]') Az eddi8i lrpaszlalrlok r]apjín úgy
véljilk. ujövijbcn is ltnn keil laíani u i]E.
osZ ketlós cé1 és fu|adatEndsze''ét. rür.1y
alapjín c8y.észl tovíbb|{ i\ elegel kívti
Íunk tennimind r hivalísos sloigá|rtot te]
jcsító. mind a nyugá||omlinyú |a|onák éj.
dekképviseletével jíló i.ladaloknak. nrÍs
Íészl' eló kivjnjuk segíLeii a honvédeleür
társadaÜni támogitottságán]* crósödósél'
Ezeken ú| e óen gondo|jíIok áI' van e
szúksó8ünk nlis jc1lcgÍi st|t!lé!iIi illi|r)vÍl
lásru i!' illeló|eg cé|knűzé\ejnk bó!íté\éÍe]

UPy vé]iük'holy lrr r honvidchDivezc
léíól. ! esel|eg mÁ s7eÍveklől r sziikséges
I'itDogatíí megkaPjuk. tonto]ó.a vchcljűk.
pld.: az ifjúság oÍszá8os szilten lb1yó hon
védc1mi nevclésében való részvélell'

3.) Részt kí!ánunk venni a HM és az
MH szcNczósébcn som kcrüló Millenniu.
mi Íende7vényeker' illetóleg azok elóké
szitésébcn' Javasoljuk' tájékozódjalok a he.
]yi állrmi. önkományzlii. 1á6adalmi és kr
tonii szeNck ezirÍnyú lerveikrőlés eg}c/'
tesséIek ve]ük ÉSzvételi lchclósó8citckct'
Az EInökség teNél megküldjük'

:l') Az it]júsá3 hon!édclni ncvclésóbcn
számitunk uzon egyesu|erek ljmo!a!i\áÍa.
ame]yek katonai lanintózclckbc!. vlgy
uok közelé&-n nrűködnek. hogy \egílsé-
gükre |egyenek a katonli iskol'ik nóycnLlé
kci kórében a..Kalonai Hagyomín} KLrldló
Kő'ók' létrehozísában'

A Ncmzctvédclnli Egyelenr (u liji\kolui
klrok) hr|lgatói kör.ben Fdig ..hal|galói
b!ÍÍrsi klublk..al' ..Kafunai H4yo íny
Kulaló és Apoló E8ylelekel.' gondolunk

5') A, érdekvéde1Det és é|tlekképvisc]c
tet illetóen |eveli]lk I' ], ponljáb& l'oghlta
kal lbgjuk elsósorbin nlpircndcn llrlani'

6') HagyomÍnyainkhoz híven késZü1ünk
! Katonanemzedékek Ix. ralálkoZijíÍ.'

l .

K l th1\ l la i tL i^dL!

Tötrb cg)'csii]cI kértc Íl1áslb8lalÍsun'
kal' ! BUdlpesli tkrnvéd Nyugdíjas KIub
b.1zistin \leÍve1ódó ú.j oÍs7ágos szövetség.
hel  (HoKosz) !J|ó  ! iszony ahkít:ísáÍó|.
leknnelleI aí!' hog} a BEosZ ho7 laío
zó egyesü|el.k lóbbsógól ttIszólÍtotlák r

1') A BEosz.hr7 raíozó egyesiilelek
l i jbb\ége nrí.  vé1cnrényt ny i]vánított .
.m.]}n.k lónlcsc abbrn toglrlhrtó rssze.
hogy |0lt. \dn nú| jelI|ős !rc.|nlór\(
kcÍ.Í(hümnó s:i^'(lsi!íik, Iu|(ll|.l oJ 'ai.
pl PnttÍ kóP|is.lllíik n1(.(,/.1ol| Remé.
Iik. hogt a nyugi]|o'níntú krloník 'ne
goszlisa nc'n tbg'it 8y.ngítcnj órdekérvé
n}csító pozícióikrl. tszéÍl sZívesebben lál.
n ik r  budlpc( i  k lubokrr  is  n BEOSZ ke-
Íelében, A vé|eménr'Í ny!|vLírílók ú8y nyi
l r rkoTtrk.  hogy , tL l  i l t r l lArLnis  st i j
ttlsé!!|k'. I nllh1k).Ii'

]') A BEoSZ Elnijkségc úsy vé|j. hogy
c]iWcÉfe mÚltó a budaPeíi szeNclel'
nek a1 ! lörek!ése. hogy a s4Íve7eleken
kiviiIj nyUgÍ|lonrLíryrj katonákat me3szer
vczz.. új csycsülclckbc tönrörílsc .s szá
mÜkra cselIeg o6Zligos kéPviselele( biZto'

3.) A BFoSz f|nökn1!( \1.i"1^ nyU!
Í|!om.Ínyú kaloník érdekébcn elé't ered
ilén!ek lnegóÍ2é\éhe7. új.bbak elélésé
he7 ! BEosZ ?!tlérí| nl.! k.l! őriJli'
EZ. .gycló|1iink rzokkal. rkik úg! gon
do|jlik. hog)' lZ c.ók \1é||brg.ic{nÍs| neÍn
lehel . ek. l kllonr iyugdíirs láísrd..
loJnnrk. rkik úgy gondoljík. hogy é'te|
D]etlen lcnDe kól üonos ci]kitÍizésck.t kö
vclő szijvclsógl].n riszt vcnni' Ezéí./ Á./
|í;,\ kl!ki!3dl d: .l]1öksl! ltnl Ill.l d:aio

.1') A BF]osZ t]||an]i és k!(oí i. v^li'
rn in l  lÍNad!|í j i  s/er!ekkel  k i r l lkuh
egyÜlrÍrűködésén r iövóbcn scm kiván
vÍlloztrtni. lzokrl cóljai itlckébcn bővi
tcni ós crósítcni kÍvÍnjl' A BtsosZ ul
szcnrbcni scmminenrú és irtinyú diszkri.
nrinticjól nenr ludnánk cIlogddni.

MesÍyug!Í'saI ve l l i ]k  1udomá\L|1.
h()gt l honvéde]mi ráÍca polilikri. köz
igrzgrlísi. és kilonri !ezetói' valaminl
nrás tí''srd!lB szcr!czctck cólkitűzéscjn
kct. lórckvós.ink.( mcsszcmcnicn lámo.
gultifa ófulcnre\íik é\ elirányú ]ö!őbeIi
egyiillrnűködési]knj] is bi^osírollak beí.

Kcl|.! BdlÍ,jtsdk

A BEoSZ Eliöksége melköszóni az
1.]99 ben vógzclt n nkÍtokat. az é1mó
nyckcl rdó rcndcz!é!)'ckc(. a szolidarilÍs
.s rz összctdÍlozii! szimlalan Péklaéíékű
Iel le i1 '  EI i 'n leÍési i | 'ke l  |e ie7/ük I i  nn]d! .
lokIrk.  rk ik VÍ|rsZ loIr .  önként váI la l l
l j \7 l \égükben cg! le njrgr\rbb s7 inIén

Budapcsl' l999. decembÚr

I}.!i|ú|si ik]t öJ!1|.l :

A I]EOSZ ELNOKStsCE
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'  Arni a katonai sajtóból kimaradt
I(pNpsn'l xÉr'px

a l(atonanernzedékek VIII. találkozójáról

A haza minden előtt!
1999. 10. 16. Kossuth Ródió - Es|i Kúnika 18.M

MűsoÍvezetó (vass Islván Z'olrán): EuÍópa más fedá]yain
i8encsak elterjedt e8y tekin|élyes láncolal. amil baj'áÍsi szöve|-
sé8€knek nevcznek, minthogy ezek a barítsá8ok. kapcsolatok
annak idején éppensé8gel életveszéIyben edzódtek' Hüánk-
ban a Íendszewál'ásig szó nem lehetetl ilyen szövetsé8€kól'
végtére is furcsa lert volna' ha ápÍilis 4.én a szovjeteket' más
a]kalommal pedig a ve|ük szemben álló Ínagyarokat ünn€pel.
|ük voln2' M.nap.jg már \lámos i1}en \/övel'ég van' nagyjá.
ból 8 ezer taggal' ame|ynek mosl volt a nyolcadik Blákozója
Balalonkenesén' Ezen Fodor Lajos vezé.ezredes is Íészt v€tÍ.
Fel is szólalt'

RiPorter (HoNáth Gyula): A halalomgyakorlás lámasza. a
vitézek hűsége' szerénysége és bizalna' Ennek a szenlIslván'
i intelemnek aje8yében ült össze a kátonanemzedékek nyolca-
dik találkozója Balatonkenesén. Lányi zsolt' az országgyűlés
bonvédelmi bizottságának elnöke ut han8súlyozla: milyen
fonbs a katonanenrzedék€k kézfogása' BaÍársi Egyesületek
oBzágos szt'vetsége nem véletlenül vál8ztolta jeli8éül' hogy
,'A haza minden előtl!'. hiszen azzal. hogy NATo-lagok leG
tiilk, magunknak is gondoskodnunk kell a hua védelméről'
szükségünk van ütóképes. az oÍszágot és az állampolgárokat
me8védő nemzeti honvédsé8re- Fodor Lajos vezérezredes' a
Vezérkar f6nöke elmond'a. hogy jelenleg fél€zeí magyaí kalo.
na teljesít különbözó feladatot' r €f,dfef,ntanó és egyéb misszi
ól külföldön. elism€rést kiérdemelve'
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,^,:n*:::"":u:.;::::; "o1;1!y. Tizéves a Ba|assi Bá|int Bajtársi Egyesü|et
Múzeuln dftztermében alakítottuk megi:ff,:;:;,#:;!iT;i,,r:,"";;::;í: \z el nök mérlegeolapelvekén| az önkénlességel, a ae. fl

ok.atizmus!, a bajllirsiasságot és az - '

egJnás ifónti szolaafitóst hanircz,uk
meE. Most 10 é, uÚin ,nagabiztosa,| á|].
apíthaluk nec' hoeJ egyesiiktijnk az
elÍogadolt elvek alapjón élettépesnek
bizonlult és szÍmos kiivetőre tault'.,,

DÍ. Herczeg oxó ülugó onónrú ez-
fedes' a Ba/nssi Bóaú Bajtáfsi Epe-
siilet tíz éve megyóla.'xott s azóta b
köz,isztektben álli e|nijke ezekkel a
szavakkal nyitotta meg az egJesiilet ju-
bileuni fendezvénrét a Hadtiirténeti
Intéz"t és Múzeum dísxennében.

HercE8 ottó, .ki tizenót évi8 csapat'
tisztként szol8ált a Taszári repüló€zrednél'
majd huszone8y évi8 a Honvédelmi Mi'
nisztériumbu dol8ozott. csendes, sze'
Ény' de mindig őszinte és i8üságszeEt6
ember vo||' A ha'vanas évekb€n jogi diplo.
mát srerzelt. és a .jogi ismeÍeleit a katonák
érdekvédelme te.ületén is kamatoztatta'
Tapasztalatait folyóiratcikkekben' nevelé.
selméleti lanu|mányokban tette köz.
kinccsé és mÍ a 80.as években az elsők
közölt me8fo8almeta: ,,a katonák jogsza.
bályi érd€kvéóelme csak ar*or éNényesít.
hető. ha töÍ1ény szabályozza a katonák
jogállását' érd€kképvisel€ttjk és jogvédel.
mük szabályai|' Mindezl úgy kell elvég€z.
ni' hoey a katona is végre úegfelel6 jog.
biztonságot élvezzen..'

Tíz éve ó is a nyugállománylí katonák
kenyerét eszi' s miután sz'vügye a kátonák
érd€kvédelrne n€m véletlen' hogy kezdet-
tól fogva ott bábáskodott a bajtársi egye.
sültek megalakulásánál.

Beszél8etésünk sonín elsósorban aÍról
kérd€z|Em Herczeg ottót| 'o8r enlék:zik
yissza a Ralassi RáIint Rajtársi Eqyesiilel

latot teljesítő honvédtiszt - ala}ítotla meg'
Az alapító lagok többsége azonban - Íész.
ben u életkoruk. részb€n a szervezeti vál.
tozások' a ,,kdcsÚsítások.' niatl nyugállo.
mányba került s nyolc éve máJ u e8ye
sületünk tagságának 85'90 százaléka
nyugállományú katonaliszt' Késóbb po|
gári alkalmazottak és €saládlagok is a bai
tá$i egyesületiink ta&jai ]ettek'

A hivalásos szo|gá]atot teljesítők szá.
mának csökkenéséhez. illetőleg a létsz]ám
növekedés megtorpanás]ához - meÍ az ak.
kori érdeklődés éIénk volt hozzájáÍ|]|| a2
üók már elhírcsült két e8ymásnak ellent
mondó' egymást kizáró honvédelmi ni'
niszteÍi r €ndelkezés. amely szerint az
€gyikben a miniszteÍ meg€ngedte és támo.
gat'a a hivatásos állomány bajláísi ki'zös.
ségekb€. egyesületekbe való szeÍveződé.
sét. a másik sz€íint pedig megtiltolta eze-
ket' Igaz ez utóbbit néhány év múlva ̂ z
AlkotmánybÍÍóság hatályon Kvül helyez.
te' de addigÍa a hivatásos szolgála|ot telje.
sítók jó része .'kivonu]t'' a bajtáÍsi egyesii.
letekbőI' így a miénkből is -és más inínyú
problémátra fordították figyelmük€t' A

bajtáÍsi egyesüle'ek jó Íésze így vált löbb.
sé8ében a nyugállományú katoná}' és
nyu8díjas pol8ári alkalmüotta} és a hoz.
zátaíozók sz€nezetévé'

EgyesÍiletünk laglétszáma állandóán
változott' a legmagasabb a '90.es évek el.
só fe]éb€Í volt. amikoÍ eléÍte a l00-l20
f6t. majd a második felében fokozatosan
csökkent. Néhánya. _ sajnálatosaí nem is
kev€sen. (2t fő) €lhunytak, fikre na8y
szeretett€l és baÍársi érzéset&€l emlék.
szünk' Jelen|€g 62 f6 az egyesület létszá.

- Úgy tutlon' ho.J d Batassi BáIi||t
Bajt.jfsi EgJesüle|nek s szenéI,esen neked
is jelenlős sze]epedloh a BEosZ létrcho.

va|óban' már a me8a|aku|ásnak ide'
jén felismeíük. hogy a vállalt éÍdektépvi.
seleEkel az egymástól elszigeEk és elkü.
]önüll kis egyesü]e|ek külön.külón nem
]esznek képesek elláhi' EzéÍ a mi egyesü.
]etünk kezdeményezte az els6k között a
különböző bajtársi egyesületek oíságos
szövetségbe való tömörü]ését. Kezdemé.
nyezésünk ne8felelő visszhangn talá]t és
a bajtársi e8y€sület€k 1990' febfuán 27é1
megalakítotlák oBzágos szöveIsé8üket, a
Bajtá]:i Egyesül€tek orszá8os szövelsé.
gét - Íövidí've a BEosZ.t' Az országos
szövetség munkájában a Balassi Egyesület
mindig kezdemény€ző és konstÍlklív sze.
repel1öltöt be. az elnÓkségb€ és a választ.
mányba folyama'osan 5-7 fóvel képvisel.
t€tle magát' jel€nl€g az elnökség 6 la&ja a
Balassi Egyesülethez lartozik'

Az ellelt l0 éY alatt valamennyi egy€.
sület' így a Balalsi és az országos szövet.
ség is nagy utat tett meg, be kellett bizo.
nyítaniuk és üt az elismeÍést kivívniuk'
ho8y a honvédelem ü8yének önzetlen és
minden felhmgból mentes elkötel €zett hí
vei. Há a 90.es évek elejére visszagondo-
lunk. amikor mind a bajtáÍsi €gyesül€t€k.
kel. mind az oíszágos sztvetséggel szem-
ben a honvédelmi veze|és részéí6t indoko-
lallanu] nagyfokú bizalmatlmság és politi-
kai töltésű fenntaÍtás nyilvánult meg' s
amelye| most összeveti'nk a je|en|egi -
más okokból u8yancsak n€héz - helyzet-
lel' amelyben a'váhozást az €rogadás' jól
Íepr€zenúlják a jelenlegi honvéd€lmi v€.
zet6k kűlönböz6 fórunokon történt pozi.
Ív megnyilatkozásai'

-A2 eglesüIel \)ezetősége nil,en szere.
pet |,á ah a BEosz érdekkép|,isebn nun.

- Az érdekképvise]et intézményi bizto.

letiinket 79 fő
akkoÍ még 90
százalékban hj.
vatásos szolgá.
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sítására az oÍszágos szöveBég a honvé.
delmi vezetéssel az e]múlt ]0 év soÍán 3
e3yüttÍlrúködési me8átlaPodást is kötölt.
Ebból kettől más érdekképviseleli szer
vekl €l (Hosz' HoDosZ, stb') együtt
(1992 március' 1998 április) egyel pedig
külön' Ezek €rednényekénl szüLetlek meg
az érdekmegieleníló. érdekegyeztel6 fóru
mok; 1992-ben a HOVET. 1998'bdn pedis
A HEP

A nyugállományú katonák érdekképvi.
selelének jelenlős szeNe a Nyugdíjasok
oÍszágos Képviselere (NYoK). amclynek
a BEosZ l99l ó'a la&ja és aÍnelyben a
BEosZ.t, il|etve a nyugállományú ka'o.
nákal a Balassi E8yesület egyik ta&ja az
Ellen6rző Bizoltsá8 e]nöke _ simon Béla
nyá' €zr €des bajtárs képviseli'

Az éídekképvis€! €ti fórumokon számos
a hivatásos' szolgálabt 1eljesíÚkel és a
nysgállományba lévő kabnákat éíinlő
kérdés szerepelt. Ez€k közül csupán egyet

a legjelentósebbet - a szo]gá]ati töÍvényt
kívánom kiemelni' melynek elókészílésé'
ben a BEosz és a Balassi E8yesüIet né
hány la&ja is jelen'ős feladatokat vállall
magára' A szolgálati töÍvény jelentősége a
mi la8sá8unk szempontjából abban van.
hogy tönényben rendezi a nyu8állományú
katonák helyzetét, hogy tönény moodjaki
a honvédséghez való lartozásukat (ez ne.
kijnk €videns' de az előkészítés időszaká'
ban nem volt az) és lv' állapítjame8 anyá'
kaÍonák jogosultságai' is.Ezek közűl csu'
pán néhányat emelnék ki.Igy pld' ezek kö'
zé a jo8osultsá8ok közé tartozjk: az
egyenruha vis€lés' a rendtbkozat basznála.
únak a jo8a, a családlagokra is kiterjedó
egészségűgyi szol8álratás' a kedvezmé.
nyes üdülés. a lakásb€rlel folytatásám va.
ló. egy alkalommal magasabb rendfoko
zatban tÖÍténő előlépEthetóség, a szociál.
is és kegyeleti gondoskodás szabályozása.

Tehát ósszegezve azl állapíllraljuk meg,
hogy a katonák érdckképvisel €te lekinteté
be. az e|múh l0 év ala'r jelentős el6relé-
pés töíéntés ebben mind az országos szö.
vetség mind a Balassi Egyesűlet mindvé.
8ig kezdenényezó és konslruktív szerepet

A kalonai haqyonányok ápolása |."
ún niben ke1denényezései vhak a nd
nú t |í.ótc! bajtá|si e 8lesii|ehek?

A táBadalom egy része a honvédelem
és a katona' ha8yományok eszmei alapját
képezó hazafiságol. a nemzeti érzéí és
öntudatot, a nemze kuhúrák idejét mint
Xlx' századi eszmének tar'ja. Ezt a felfo.
8ást helytelenítve le|otla szükségesn€k
e8yesűlelünk aIapszabályíba felvenni'
hogy elő kívánja se8ítcni a honvédelem
ügyének társadalÍni úmogalásál és ápolni
kívánja a magyar katonai hagyományokat'
Ezen vállalkozásunknak és célkitűzésünk.
nek sz€liny l €het6sé8eink kőzÖtt eleget is

Unnepélyes kerclck kőzött emlékez.
lünk Íneg l996.ban a honfo8lalás ll00.
évforduló.jáÍól' ez alkalomból nagysikerű
kétnapos láto8atást szerveztüok opuszta.

Az l848/49.es fonadalom és szabad
ságharc. valamint a Magyar Honvédsé8
mega1aku1ása l50' évfordulójáról v!ló
megemlékezés keretében és fisztelele je
gyében ]átogattunk el l998'ban Kiskörös.
rc Petófi Sándo.' a kÖltő és kalona szúlő.
bázához és szobrához. amelyet megkoszo'
Íúzlunk, majd az év tavaszán felkerestiik a
KoÍnáíomi várat' megt€kinteltűk a vó'mú
zeumot és az eíődíményt, emlékezv€ h6s
e1ődeink helytá]lásárai

- EgyesÜletünktól néhányan Íészt vel.
tek az évenkénllaíandó pákozdi iinnepsé.
geken és koszorúzáson' valaminl a várpa.
lotai gyakorlótéren ]évó emlékhelyek ava.
tásán és me8koszonízásán'

- A $apallúb|at.1sak is enllékezetesek

l8en. csapatlálogatást szeryezlünk
TatáÍa, Ercsibe' szolnokra' Aszódra,
Kecskeméfe. szentendrére' szabadszál.
lásra' KaposváÍra. Kalocsára' A NATo'ba
történó belépés és felvétel alkalmából. is.
meÍkedés és tájékozódás céljából látogat.
tunk Taszárra az am€rikai katonai bázisÍa'

Ezek€n a találkozókon e8yrészt |ájéko
zódási lehet6ség nyílotl a bonvédség m4i
hely7-etéról' a hadseÍegÍeformÍól és a koÍ.
szerúsítés iiányaiól' másrészt alkalom
volt a ré8i még szo18álatot teljesító
bajtánákkal való lalálkozásra és tapaszta
|atok kicserélésére is' Kiskórösón és Ka'
posv]áÍon a helyőÍségi nyugdíjas klub 'ag'
jai és veze|ősége szívé]yes és baÍáÍsi sze.
r€tett€l fb8adtak és vendé8ellek me8 ber-

A látogatások soíán - valamennyi hely.
őrségben - jól esó érzéssel upaszlaluk
mind a hivalásos szolgálator teljesító'
mind a nyugállományú kalonáknál a bai
társi szellem erós összetaÍó erejét. Min.
deniitt .kár ismertek bennünket ko.ább-
íól. akáí nem . igaz baÍársakhoz méltóan
fogadtak bennünket' A progÍamok színe.
sek. éÍdekesek. figyelemre méltóak vollak.
Jó érzés tapasztalni' hogy a csoporlok pa.
.ancsnokai na8y elfoglaltságuk és szám.
talan gondjuk eUenére - időt szakítottak a
személyes tal]í]kozásokra, a sreméIyesen
megtartott tájékoztatóka és a programo
kon való személy€s ÍészvéElíe is.

- oss,egezl,e az eqjesiilel nü kájónak
lakulsáqai a köve|ke2ő évkrc niIJer Íel'
ddatokal Ío8alnaz|aÍok ne 8?

Az egyesijlet munká,ját a körülmé.
nyekhez éS a rendelkezésűnkre álló fellé.
tel €khezviszonyítva eredményesnek
ítéljük. Ebb6l következ6leg ú8y véljük,
hogy a jövőt tekintve is az alakuló köz8yű
lésen meghalározott célokat kell kövehi'
Ezek közül jelen'ós tanalékaink vannak
még a magyal ka|onai hagyományok ápo.
lásaterü|etén. Ugy véljük ez€n a terü]e|en
tóbb€t vállalhatunk magunka' Mindezek
érd€kében lovább kell lámoga|nunk az oF
szágos szöverség munkájál' erősítenünk és
bővítenünk a Ínás baÍársi egy€stilelekkel'
a nyugállományú kalonák szeívezeteivel
való együttműködést. egymás kölcsÓnös
támo8atását'

sziiksé8esnek taíjuk továbbá' hogy n.
atalabb bajlársainkkal is frissítsük egyesü-
leünket' ezéí sorainkba várjuk a céljaink.
kal egyeté.'ó. azokban feladatokat h válla.
ló még hivatásos szo|gá|atot l €ljeí!ő kato.
nákal' a kÖze]múltban vagy a köze].jövő.
ben nyu8állomá.yba került' illetve kerulő
bajtársainkat. szorosabb együttmúködésl
lartunk szükségesnek a budap€sli nyu8dí'
jas klub humán tagozatával és azt is sz€ret.
nénk' ha a sorainkban lév6 vállalkozási
szféÍában dolgozó bajtársaink jobban szív.
ügyüknek tekintenék az egyesület vag} a
Balassi Alapítvány támogatását.

KaLsó Lajos
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zafias és ,.katonás'. nevelése érdekében' Kimunkáljuk annak
módozatát' hogy alapítványunkon keÍesztü| anyagilag mi
ként támoBathatnánk néhány nehézsorsú' ugyanakkoí kiváló
előmeneteli rendű nővendéket'

6. A HM a HvK és más szervek által szervezett progÍa-
mokra. emlékhelyek látogatására és emlékez6 kirándulások-
ra kapt]c;táljLlk tagegyesületeinket' me]yekhez kérjük a szer'
vezők cselekvó támogatását.

7. Javasoljuk lagsz€rvezeteinknek a mil|enniumi amatőr
előadóművészi PÍogramokhoz való kapcso|ódását' a honvé.
delmi témájú képzőművészeti alkotásokból rendezett kiállí
tások. kulturális műsorok szervezett megtekintését.

8' Díszes' albumszerű formában kiadjuk a .,Katonae16de.
ink'. című kiállításunk anyagát.

9' ElismeÉsi' kitüntetési és előléptetési javaslatainkat a
mii|enniumi ünnepi programjainkhoz' illetve tagszeÍvezete-
ink k€rek évfordulóS me8emlékezéseihez kapcsoljuk'

10. El6készítjük 200l' a szent lstváni év r€ndezvényter.
vét'

A fenti kiemelt prosramjainkon túl támogatunk minden
o1yan hely; kezdeményezésl melyek a millenniumi emlékbe-
lyek felkeÍeséséÍe' továbbá a katonahósök em|ékműveinek
és sírjainak koszonízására és ápolására iÍányulnak

Kérjijk a Ma8yarHonvéd. az Uj Honvédségi szemle és az
időszakos kiadványok szerkesztóségeit' hogy biztosítsana}
nagyobb lehetóséget programjaink bemutatására-

Kezdeményezzük a honvédelem köréb€n tevékenykedó
társadalmi szervezetek millenniumi e|gondolásainak kölcsö-
nös megküldését. összehangolását' esetleg néhány kózós
pÍogram megrcndezését'

Meggyózódésünk. hogy mi]|enniumi évfordulós teNünk
bizonyosság ame|lett, hogy közel tízezeÍ fős tagsá8unk aktív
bevonásával mé|tón kívánjuk elősegíteni az elkövetkezendó
két évben a HM tárca millenniumi célkitűzéseinek minél tel'
jes€bb megvalósulását.

Kérjiik és várjuk a személyek, lagegyesii|etek és régiók
további javaslatait'

Lowssi Gábor n,á' ezredes
REosz alelnök

a bét végén.
Kap06vár
A Noszlopy Gáspár Nyugáuornányú-

ak Klubjának Énteki ünnepsége koszo-
njzással kezdddőtt: sütő Tamás vezér6r.
nagy' hadosztál}paÍancsnok. Pájer Tamás
ezredes' a negyei hadkiegészító parancs.
noka és Pásztor István nyugál|omlín}aj
ezÍ€des' a klub elnöke a l50 éve Yéíanú-
halrált halt aradi tizenhárom tábomok em-
léke elótt róna le kegyeletét a helyőNégi
klub udvarán f€lállított kopjafánál.

- Nehéz m€gszóla]nom azok előtt'
akik egykoÍ a Éldaképeim' elöÜáróim
vo|t!k' akikt6l a honvédelem' a katonai

|avaslatok a miI|enniumi év rendezvényeire
A 2000' évben országosan kezd6dő MILLENNIUM! év.

foídulós pÍogramok tervezése hazánk, MAGYARoRSZAG
és államisága ezeÉves fennállásának mél'ó megünneplésére
mlíra a céIesvenesbe érkezelt.

Az ÁlhÁi Millenniumi Emlékbizottság. a Honvédelmi
Minisztérium millenniumi bizottsága megfogalmazták a mil-
lennium €szmei mondanivalóját az ezeÍéves magyar állam
fennállásának bemutatásáról és szeÍepérdl itt Közép-Európá-
bán' szeÍvesen kapcsolla ehhez a magyar hon e7eÍeve\ ve.
delmét, a magyaÍ katona ezeréves harcát és helytállását. nint
azt a felbecsülheteden erkólcsi eÍ6t. melyre bizton támasz.
kodhatunk a hagyományőÍzésben és ápolásában. a hazasze.
retet éÍzésének fej|esztésében.

Ebben a késziilődésben a BajtáÍsi Egyesületek oÍszágos
szövetsége és tagszervezetei számára eligazító és segítő jel.
legű a Honvédelmi Minisztérium és a HonvédvezéÍkaÍ utasí
tásai' intézkedései. Hasznos fogódzó volt számunkra a HM
TáÍsadalmi Kapcsolatok Kommunikációs és Kulturális Fő.
os,,lálya áh3l e kérdés|örben .Zenezell lJ]alkozója is'

A fenti €k figyelembevé1eléve| s a tagegyesülete;nek aktív
kőzremúködésével a BEosZ már megkezdte elgondolásának
kinunkálását' célunk, hogy programjaink harmonikusan
kapcsolódjanak az országos és a hadseregbeli helyi rend€z-
vényekhezi jelenítsük meg azok társadalmi jell €gét és ki
emelte azt a nóvumot' mely a BEosz-t sajátosanjellemzi.

TeNezett ff llenniumi évfordulós programjaink:
l. A 2000 febÍuárjában a BEosz megalakulásának 10. ju-

bileumi évfoÍdulós megemlékezésével nyitjuk millenniumi
ünnepségsorozatunkat.

2. Kezdeményezziik és javaso|juk tagegyesületeinknek és
klubjainknak - önállóan vagy régiónként millenniumi em'
léknapok megrendezését' ősszehangolva az önkormányza.
tok' a katonai alakulatok és helyórségek rend€zvényeivel.

3' Egyik kezdeményezőként Észt veszünk a magyar kato.
nák világralálkozójának megr€ndezéséb€n'

4. Elni kívánunk a HM Társadalmi Kapcsolatok Kommu.
nikációs és Kulturális Fóosztálya által kiírt pályázati lehetó.
ségekkel millenniumi rendezvényeink anyagi támogatásának
elős€gítése érdekében'

5. zászlót kívánunk adományozni a beindításÍa keÍüló
Altiszti Akadémiának' kifejezve ezzel többezÍes nyugállo'
mányú tagságunk tenni akarását a fiala| altiszti állomány ha

Az ldősek Nemzetközi Éve alkalmá-
ból n}rrgá|lományú honvédtiszt€k, ve.
lerán r€pülők tartottak megem|ék€zést

Ahaza védelme volt élethivatásuk
hivatás szeretetéi megtanulhattam -
mondla nyugállományú baj!áÍsait kö.
szöntve sütó Tamás vezérőmagy. - Ha
előveszem a megsáÍgult fotókat' szá|fa
termetű tiszteket látok' a Égi arcokon
nincsenek ráícok, s em|ékeimben ma is
így élnek azok az elődök' akik esküjük.
höz híven a haza véde|mét tekintették
élethivalásuknak.

A Noszlopy-klub tevékenységét mél-
tasa ezután a úbomok: hasznos elfoglal.-
ságot kín tagjainak, barátokat a magány
€llen' megérdemlik a hadosztály gondos'
kodását' folyamatos figyelmét. A társa

kért végzett munka elismeÍéseként szabó
sándoÍ n}ugállományi alezredes, Böjtös
ÍstYán nyugállományú f6hadnagy' Mó.
ring Edéné. vedriczki Józsefué. Temesi
Józsefué és Pásztor István n),rrgállomá.
nyú ezÍedes emléktárgyat' Francsics
GyöÍgy és staud l-ászló nyugállornányú
rendőr zászlósok' Farkas Béla és Péceli
Lajos nyugállomán}rj töÍz szászlósok és
Rezvlín Pálné emléklapot kapott stitő Ta.
más iíbomoktól'

K Cr.
(A SonoBJi Hhlapbanjelent ne?.)



Üj tagegyesület

A ó9' H !..k€si EzÍed Bdrili Köre l9t)9
('I iÚ .Jp( 'U|t'dnu he J'BEoSZ ||lunl. rj'.hJ'

ban ü Új Honvé[ségi Szórk külónszáÍnÍ.
t'(]l úiókozodlunk'

A lezelós.gnct .rz r !élenrÚnte. ho.!y '$
dchetésél jól belijhi. igyekszik tV anyagia|on
tú| J |eg1iis'iebb inlbmiciók t e|juttatni hg'
sltrvezeteikhei u idószerű k lonlpolíikai
is s7.Nezési l.l) r alokJól'

lgy.kszik klBjcs lenniaz r|lí! ésnyu8ál'
knnÍnyú* töZiÍÍ' Bátrdn l.clvLil|t'lja a nyug
díi!$k és nem |lyugdÚ[sok 8ondj.lit. prob|Ú

Azal. ho8) ,i 69' HaÍckcsl [zÍcd Blúili
Kin€ l999'ben kípcsolodoll b! ! BEosZ
rmkájába szcílncsésnek taí|uk mJgunk l.

nrive|egy mlir ..8vcÍek betegsó.lcilr 
' túl ]évő

\zcNezel tlgjál k tudhltj! mas:ll'
SujÍl lüekvi*ink J kóvelkc/óki
A Íolyanralos l!8lobor'íson lú| összcl(öló

klBrs kívánunk ll:nni a város vczclése és il
honvédség i||ct!e tl nvugdíj$o| közölt' A7
. eklépvise|etn lúlúmog Üuk J2 isko|tlk-
balr a pÍl}áiJ ir.ír)'íísr' El6ad.tsl li|Ílonunk il
ginn'iziunlbm r hilaúsos és s/tződése' !i
szony létesítÚsó(il. nnak lchclóségeiiő|'

AZ l999.es óv lijbb ercdnÍnyei:
A píncélos títl l.erelén bclii| mdn'.n)'

tiiblu alaris a 69' Hfu.k({sl EÍt'd cmléI.Íe.
tsa helyimúrcUmbm megtki|ÍcttüI e id(,j.
Vtüos kalonakiÍ||ítlsl'

- Elónkhö/ méíen segíl € ük illelvestrÍ.
sélcl liénún| ! Ííszorulók Nszére' (R'(/
sírdoÍ. özv' Ndrt Józsefné. L{vriJózse|)

A nyár fo|ylnrír t'elkeresliik t| K.rszói Er.
dóslcl vezetí|ól. mivel a terü|clükŐn van e!}
|l' vilÍghíbonjbi| elesen kalonr sífja' A síÍl
|eullrílotluk. Íe|rdbe teniik,

Ugydncsak nyár végón Ícndb€hozluk
Nónreü GeÍrely voh p'íncókrs hidnagy sírjll
u kölponti lemc(ib.n. mivc| í csa|ádja elk.

FcltrJeszlésünk.c alezredcs{ léplek el(i
tígjtlink kÖzijl 

,].()m! Jó,s€| HoNálh ]slví|l
ós Torjík Vince ómlgyok.

Azé! legn.ryobb léludalÍ lV l999' okl(i
h(Í ]9én lelíllílásn kcÍüh KoPj.tfujclcntl.
tÚ' A szeNezó.lcNező munk]h n c8}üttmű.
k(xllünk a nagy.tlíldi B.ltáÍsi E8ycsülcllel. í8y
! tapcsolalaink ólóvé ví]luk és ]avu]ús( nu.
llllntlk. A kop]llúIlílás elóké|Zíló és ki!neIc-
^j runkáldaib szinle a7 egósz vezeió\é!
kivclle.észól' Kiemelkedó nun|Íl végezlek:
N'|o|niÚ Józsl] HoNáth ]s|vlin. Hofiob.lgyi
Fcrunc. Fekete Alliltl és.ronrr JóZsef bajlLir

Azév 9 ín jó kapcsola( al{kuh kia 2. cé
pesíett Hadoszlí]y Parancsnoksíggal. annuk
p.lJ'1ncsnokÍvd. .t BEosZ c|nöksegével. a

Vdr
Nagyatádi obsitosok a skanzen!

kjposván. /uhcg.szcgi. |cnlié\ llut n)u8di
jas klubjnivl|. r Tapolcdi KikÚp7ó B.1zisstl|'

Ez év s7cplember 25.ón kin1ndu|tisl \/el
veztűnk N.lybajombr ! i|c|ylöíéneli N'lúzc
unlba. ho| r.gnénüt D.'tiI \LI.qJ J('s.l ci'
ntrg.lfikus kiÍllíí\í. ||r{d a nrú7cutrbÜ)
egy leÍepati'lLlI segísÚrÚ!eI l.lelevcnÍelliik a
btllaloni píncóloscsah cgy kis Íés7it. J||lc|y
N gybajon hrri bm \oh

Je|enl.! li'|}.mtllbxn lro r Til! TttÍx'ca
h g}omÍryóín kiÍjndu|Ís. nrelycl ovcnr
lrer 19 2()'|L| reNezijnk ̂  krpcsollllt' mÍr

Ar a! l|riijodik iilth\r rcgallkulr. l:.kc'
le A(ih ltl\/l(í v.zcl.\.!c| ü harc|'fu\i nrG
dell épí(,j tltkkör (8 lő |hpilót ggJl)''

Toljbbi lÚaeink köZiÍl \/eEpcl r ](]([)'
éVi píncúk)s bti] méhó |l1.!runciczóse. ||lc|].ct
l'elki!úrun| hbználni tl lJwlcles ..nag\. lt
szimokjfu' ]ivel vÍrlrrkjrn a}koÍ ii'vunk

A BaÍtill Kijr elnÖksÚg.nek leNei kiilöll
Vcapclt()vÍhbli ! nrÍn1nlltibla és l |'o!|rltl
.!.nkónti re:kos7onj/lisr' ha lehel ./ ||
szerehénk hi!ít.ni |cgl|tibb fegion.listl

szoÍos bbrr kí!Ínjuk lij7ni ! k|Fso|Il'l.
in*al a )i).uldÜó K]Llbi'|k!lés hi lch.lő\J'

senr! n! ha\onló kül|ij|di \zen elelckkcl ir.
A ve7cnjségnet az .l \úlcm;n}e. ho:y .lz

enl]éke7isen és a kegye|.'len lú1Iöbbcl kc||c
e fogh|Iozniaz élók ü!v.s bajosdo|rl|!rl'

céhzerű li|lunlni és nyi|vín(Mani l clsó
sorhn nis/'orulntal. J)ca^ ez nen k(tnr)rj.
milel u ÚmbeÍek nenr szivesen p n.t\^od

Az a !é|cnlényünk. hosy ko rclym Ú|ke11
gondolko{ni u kúlön$zó tugdÚls khlbok
vczetőségéncl liablillístin. mivel a fiJllhb.
blk togékonyabbdt e úiÍ.| P
ku nagy körü|t.kinl.st és l]g]'elnct kijvelel'
mi!€l sefirnlik;ppen st r súnheti u es!éb.
ké is éÍ7él'enyebb kofi)\Zúlyr'

A 69' HrÍckocsi EZÍld Brjd KöÍL \/Ívc
$n lés7t v.tll. a lovíbbiúbrn is .l BEosZ
munkájÍkn' EgyÍ€ löhbször lbgal lu/(xlik
meg. a nli kőrcinkben is: hog} jó va|,]]rovj
laíozni. ió ludni egylrrísÍól. jó iel ó/ni l
lúlta| és ólni ljelenben'

6e. fl.Etoct| E2.rd ssÉü Iúu
lÍ4yÚ

szentendÍén a HelyőÍségi
Klub szclvezésében óvck óta
megrendezzük a' 'HoNvÉD
MAJALIS.i'' Az egósz napos
proglam sorLin szabadtéri szín
padon mul tkoznak bo r HoD-
vód Együtles különt!1e csoport
jai. a MH lli!ószenekar i. és
egyéb anla6r művészeli cso.
poÍok' Benruul.juk 'r szÍr zÍöl'
di csapatok lbnlosabb harci-
technikai eslki'zeit. bemtjlatól
laíunk üZ clmúlt évsl.izadok
haÍcművésZclóból.

A rendelvény helyszíne a
szcnlendrci Szlbadléri Néprujzi
Múzeum (Skanzen)'

20t}0 bcn lt rcndezvónyt má.
jus 27.én t.lÍjuk.

E zenan rponaSKANZEN- t
díjta]anuI lílogathalják J MH
hivalásos íllományú la8Jni. a
nyugállonányú katonák ós kö.
zalkalmazották. Eikczósl elóze.
tesen jelzell igény es€lén léÍílés
cllcnében biZlosítunk'

A rendezvónyen bcmu(atko
zási lehetósóget szeretnénk biz'
losíani :rmalőr művészeli cso.
portjaitokDak is.

szcÍehónk, ha a he]yórsé8i
klubok bázisán működó hoí-
védségi nyugdí.jas klubok. ku]
lurális együltesek is íészl ven.
nónek rendc7vónyünkön' Arra
kérlek. hogy tájékozlasd őket
erÍől a lchclóségr.i|.

orömmel vennénk. ha cso

Porljaitok és a honvédségi
nyugdíjas klubok részt venné-
nck a rendezvinyen.

Kérlek. hogy Íós7!élcli szán
dókotokat jelc17ótek!

címünk: 2000 szent€ndre
Dó7sa Gy. u. 8.
Tt 06-26-312-822

I
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A ny u g dllo m dny ú kat o nók kard c s o ny i s e g é ly é r ől
A BEosZelnöke ez év október 7.én lcvclet küldi'lt a BEosZ

ó5 la8e8yesü1etének' amelyben lájékozlalá( adolt anól. ho8y az
ldősck Nemzelközi Eve llkalmából u Mag}ar Honvédsé.g szoci
álpolitikli alápítvány Kuratórium r rossl unyagi helyzclbcn lé
vő 70 év fclcÍi kalom nyugdíjasok száiríÍa egy\/,eri. szerén}
öss7,egű segélyt kíván adni, még kanicsony elótl. Arra kéíe a txg'
e8yesületek elnökeit' hogy segítsék a kic8észító parancsnokságok
adatgyÚÍó munkájál' egyben a fehéleleknek megfeleló. rÍszomló
baÍársaink ldatail jutlassák ela BEosZ elnökségéhe7.

AzAlüpívúny áLtll kózzérelt alapveló t.ejlélelvolt r íellerjes7'
|é'e| ' Ie l  \ .p l \o la lban .ka lonJn)u. 'dUl . ' ' | |ot||Jn)\| ./on):

70 év l.elelti életkoi - 35 000 Ft'nál ncm n{gyobb nyusdí'
A levél larlalmütr azl is. hogy abeküldendő adalok közótl til'

Létlenül le8ycn ott a segélyezésre javrsoll szemé|} nele. ponlos
]akcínre. nyu8díjának összc8e. vala! nt ]eg)ren o1r minden o]yan
i.fomáció' ame1y az elbítrílást clőse3ílbeli'

A BEosZ elnökségéhez 19 lagegyesűlcllól .{0 javasltt érkc
zetl' melyeket elózelese' elbíáltDík és u7 eÍedeli okmányokka|
<gyül l  c/  A lJp i|\  t in)  KUr.|ór iU| ' | ;ho/ |^vJhh1^|l||}

Most' anikor cnnck a Hílcvélnek a kézi''ata kéSzül' még net)
ismeretes az Alapfuvány dóntésc i nre8kü1dötl se8élye7-ésekről.
üonban néhtiny hnulságol nrár is le lchct vonni:

l- A ta8egyesületek vezetői lelkiismerctescn elvésczték tz
idós' rászoruló bajtársaink érdekébeo a kulaló. e|emlő mllnkÍt'
GyakÍun a Kie8észító parancsnokságok iUelékeseivel eg}üll vé.
geztek he1yszíni csa]ádlálogatáí'

2' Fellételezve. holy nem muradt kie8yc1|cn.l kiíriisntk nrc8
l.leló személy sem a vi7sgálódásból' órvendetes. hogy a BEosZ
közel l0 000 fós tagságábó] csupán 40 |ől |ehe(elt fe]terjcszleni'
cbból iscsakminte8y 2i] fő felelt meg minden s1Emponlbóla |cl

A BEosZ elnökéDck levc]ejó szo18á1átol telt a Íás7oÍuló jdős
bajtársaink segélyezésével kapcsolllbaD' A ta8egyesü]etek veze
lői 1b1kutalták a rászoÍull kat. a Kiegészító parancsnokságokkal
egyiiltműki'dve po'tosíotrák a honvédség köZponti nyi1vánláná-
sából kapotl adalokat. MiSembizonyítja iobb n e munká eredmé.
nyességét' minl az' ho8y a se8élyezésre Í.ellerjeszteí és a fehéle.
leknek megfelelő 28 főből csupín 8 fó szelEpel a központi nyi|.
vántartásban' E nunka nélkül201ó nemjőhetelt volna színítá9

3' TÖbbször eló|orduh. hogy ajlvashtoknÍl, a belyszínen la
paszlalt na8yméÍékű ríszorullságot lálva. a se8fueniaka.áíól in
díttttlva fi8yelmen kívü1 ha8yták az alapvelő fehélelek hiÍnyá'
Gyakori voh' ho8y nem kalona nyugdÚast, 70 év alattil vagy
olyan személyt lerjeszlctlek fel, akinek a nyu8díja meghaladja a
35 000 Fr-ot.

Természetes' hogy az elbíráláskor moí czck a szemé]yek netn
jöbetnek számításba segélyezésre. Ugy.inak-kor {z aIapílvány Ku
ratóriuma teljes méÍékben elismeri a ÍÍszorultságol' á1ékeli az
egyesűleli elnökók munkáját, ezén.éhány rátzoruló segélyezé$é(
is meg fo&ja oldani.

4' sajnála'os, hogy néhány esetbcn ahpvető adatok hiínyoz
tak a fe]terjeszlésekből. ezéí tlz éíden e8es elbírÍlás netn ]ehet
sé8es' Ha nem deÍül ki. hogy kalona nyugdíjas.e az illctő' vagy
nem ludjuk a korát! vagy a nyugdíjának Összegél. lcheletlen mcg
ítélni a jeli'lt €k .ászorultsági sonendjér'

NeÍn lehet lebonyolítani a se8élyezéí akkoÍ sem. ha neÍn tud.
juk az illető ponlos címét' A BEosZelnöksége sem és az Alapít.
vány KuÍalóriuma seÍn íendeLkezik a nyu8díjisaink lakáscím.
,je8yzékével'

Ebből a rövid tájékozlatóból Íemélheűleg kiderűl a MH szo'
ciálpolitikai Alapítvány áhal meghi|deteí segélyezéssel kapcso.
lalban minden fontosabb jnfonnáció' Megismerherők a pílyáza.
tok e]bírálásának elvei, fóbb szemponljai. Mindezek lapján min.

den egyesületi einök maga is me8állapíthatja, ho8y az általa fel'
terjesztett j.vaslal milyen vélemény€zéssel kerűlhelett át a BE
oSZ e1nöksé8étól az Alapítvány KuÍalóriumához'

Ezért a BEosZ elnijksége r télterjeszleltjavaslalok elbírálásá.
rólnen kiild kü1ön éÍékesítéÍaz illetékes tagegyesületeknek. ezt
a Hílevelct tekinli éncsíé$ck'

Továbbá. hiúnyos l.lterjeszlés.kel !z clnökség úgy tekinti,
mnlt nem megltlelő pílyázabka! de kísérlelel lesz az érdcfulc

A BEosZ e|nöksé.ge .zúlon is kijszönelel mond mi'dazoknak,
akik a, idős nyugdíjas bljtársaink érdckébcn fáradoztak a kfuá
csonyi se3ély lebonyolításában'

Fek.le J ó:seÍ ny. e.tedes
! BEOSZ Elröksígtnck ís a: AlaPín'án,

K u t.] | li ü| n1íj nak l a g u

Fig!eIem!!
ABEosZ elnökség az irodán keÍesztijlvan klPcsolatbm

a régiók vezelóivel. illetve a tagegyesü]etlel' A jelenlegi
lechn'kai fclszercllség biínyosságai mel|elt a kapcsolattar.
L J  n<h(/ l l i I  l  u!cP)c '  J|c|cfu-ó| ./o lo adalo l  h|Jnv^\ 'dgá i '

Mindezek alapján mind.nnyiunk érdekében kívánátos.
ho8) a tagegyesijlelek a |ehet(j |egrölidebb idón be1űlkűld
jék nlcs a BEosZ irod'ínak a kövelkező adatokat.

l.) AZ egyesüIcl (klul]] ncve:
hol la ld lba ló:

2') Az E|nök ncvc:

l.kás le]efonsZÍnra.

3.) Az Elnijkhelyerles revel

hkÍs lclclbnszÍma:

4-) Biztosan eléÍbetó egyesij|eli tag (vngy üzencl átadó)

5') Legkő7elebbi HM vonullal rendclkcző szcn:

hol la]álható:
HM tclc|onszánu:
mikor hívhaló:

A f €nriadatokar kérjük közőljék a ré8ió vezetójével is'
A beérke7ő adaÍok ÍendszeÍezése uún ! BEosZ elnöksége
8oDdoskodik lmi]. hogy az onzágos összes ldge8yesűleté
ről szóló ..tcletbnkönyvet.' minden régió vezerője és tag.
egyesiilel mc8kapjt, az e8ymás közőlti kapcsolato]
ki'nnyebb megtcrcmtésc érdekében'

A BEosZ ebóksége


