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A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének időszakos kiadványa
A k|advány térítésmen|es, sokszorosílható

Zász|őt kapott a tatai nyugdíjasklub

Tatán ma már 220 tagja van a honvédsé.
gi nyugdíjasklubnak' amely januáÍ 27.én
iimep€lte megalakulásának 35. évfordu.
lóját. A klub l970.ben 35 fővel alakull
Íneg a patinás katonavárosban, és a kez.
detekt6l fogva jó szellemű bajlírsi kö.
zösség volt' mint aiogyan az ma is'

A rendszerváltozás ut|ín a nyugdíjas.
klub Ínunkájába bekapcsolódtak a régi
hadseregnek a helyőÍségben élő rehabi.
litált tisztjei is' s kétévente veltik €gyütt
rendezik meg a katonanemzedékek ta.
lálkozóját. A hagyoÍn.ánydrzés jegyében
a ktub gondozásában jelent meg a Tata
katonái cíÍnű helÍórteneti kónyv' amely
a katonaváÍos töÍénetét mutatja be
1867-t6l napjainkig.

A klub nyitottságát jól érzék€l.eti'
hogy ta&jai kőótt nemcsak n}ugállo.
mányú katonatiszteket, tiszth€lyettese.
k€t' valamint katonaózvegyeket talá.
lunlq hanen a váÍosban é16 nyugáüo.
mányú ÍendóÍöket és tűzoltókat is.

Az évente ma m]ár t.'bb mifu egymil-
lió forinttal gazdálkodó klub vezetősége

ÍendszeÍesen szervez omzágjáró kinín.
dulásokat' egészségmegőÍzó napokat,
érdekvédelmi fórumokat. és anyagi se.
gítséget nyúÍ a níszoruló idősebb klub.
tagoknai.

Az ünnepi klubrendezvényen jelentet.
ték be' hogy 22 f6Yel megalakult a nem.
Íégiben nyugállományba kerÍilt - 45 év.
nél fiatalabb katon|ík kózössége' slbos
Glza' a BEosz elnöke nagy elismerés.
sel szólt a sárközi Józseí nyug|í omá.
nyú alezredes elnökségével tevékenyke.
dó nyugdíjasklub munkájáról' és hang.
súlyozta' hogy Íniután már 6 is tarai la.
kos, öÍöfunel vesz Észt a klub közössé-
gi Íendezvényeií' Ezut.án szímos elis.
meÉst' juhlmat adtat át a npgdíjas.
klub legaktívabb tagiainak.

A váÍosi önkoÍmányzat nemzetiszín
ásdót adomáíyozott a 35 éve megala.
kult nyugdíjasklub tagságánatq az elsó
szj].',gor Tafui Tóth Andrós' a vános oÍ.
sággyűlési képvisel6je kötötte fel ^z
eredményes közösségi munka elismeÉ.
seként kapott zászlóra'

Együtt, közösen
Hírlevelünk
megűjításáért
Az újság az elmúlt 15 évben ered.
ményesen szo|gálta a szövetség cél-
kilűzésének megva|ósítását. Köszö-
net illeti azokaI, akik önzedenül'
minden ell €nszolgállalás nólkül vá|
lalták gondolataik leínísát, az újság
szerkesztését' expediálásál' véle.

ményünket' álláspontun}at és törek.
véseinket szövetségünk szervezetei,
tágjai sokszoÍ ̂ z újságból ismeÍék
meg. A me&je]enés gyat.oriságát'
egy.egy szím .€Íjed€lmét sokszor a
pénzügyi foÍÍások befolyásoltát'

Azt goÍdolom, mégis természe'
tes' ha a küldöttgyűlés után átgon'
doljuk' hogyan lehetn€ még színvo.
nalasabb lapot szerkeszteni, miként
lehetne a2 újságot még jobban a
szövetség tevékenységének szolgá.
]alíba á ítani. A Hírlevél egy tema.
tikusabb felépítéssel elképzelésem
szerint jobban segíthetné a tagszeÍ.

(Fol,tahfuÍ a 2' olda|on)
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vezetek mun}áját' a tagsá8 infomálí

Az újsá.g első részében direktcbb fot
mában tájékoztatha|na a választmány'
az e]nökség dőntései16l' a HEFnyuríl
lornányúakat érint6 álIásfogIalísliról.
az idősü8yi  lanácsü lései .ő l ' !kü l önb ö
z6 országos rendezvóDyck ltpaszlala1a'
i.ól. Ezzel löbb cóh is szolgálnánk:
szcNezetünknek. tagságunknak több
ismeretc lcDne' mi löíénik a különbÓ.
ző fólrrmokon az órdekúkben' milyen
döntéseket hoznak .t veze(ó szervek.
miéÍ lobbiznak a BEosZ vezetói' Ez.
zcl u a szándékunk valósulna meg.
hogy a klubok, a szervezelek jobban
megismeÍjék' hogyan képviseljük érde
keikel' vélenrényükel.

A soros kérdés€kről való lájékoztatás
n]ellell - a rerjedelmi korlátok ellenére
- időnként vé]eményünket rés7leteseb
ben kívánjuk kifejteni {zokró| { kétdé
sekről. meIyek az adoll idószíkb$ lcg.
inkább fogla1kozlalják tagszervezetein.
ket. A Iap lehelőségcivcl ó]ve kívánunk
tájékoztatni aról' hogy tagságunkal
Széles körbeD érdeklő kórdésckbcn mi
az álláspontunk' mit képviselünk a kü'
lönböző fórutnokon' J}lol vélemónyiink
kifejtésévcl bciolyásolhatjuk a dönté'

Mcg akaÍjuk ismeÍtetni az! iS. hogy a
véleményünktől eltérő d.jnléseket mi

indokoha. a honvédelmi lárca vezetői
Ínily€n össze1üggés€ket sorakozlatiak
1él. amikoÍ álláspontunklól eltérő kö
vetkeztelésre, dÓnlésre jutollak. Ezek
kÓzöll biz|os lesz olyan. amikol {z ér
vek. a széles€bb Ősszefúg8élek halása
alalr negkell hajolni' más kérdésekben
pedig a korábbiaktól e]lérő .jsszefüg
gésben. gyakorlati tapas7talalok alap
ján kezdeménye7ni kell a kérdés újra
tárgyalását'

A tematiküs ijsszcÍllítás köVelkező
fő vonulata az lehct. amclyben a Íé'
giók. lagszervezelek sikercs kczdemé'
nyezéseikról adnak számol, ami más.
hol is hasznosíthaló. mcgvalósíhaló.
póldakónt szolgál. Van. ahol jobban
csinÍlják a kalonai hagyományok ápo-
lásál' a Íialalabbak bevonását vagyjob
b.tn figyelnek az idóskorúakla. a bete
gekÍe. Íníg máshol a katonaozvegyek
össze|ogásában. aklub életébe va]ó be.
vonásában érl €k el sikereket.

A lematikus Ősszeállításban külijn
belyet kaphatnán{k Ú egycs szaknr.i
kat ósszefogó szeNezelek (pl. rcpiilők.
ejt6emy6sök' tü7érek' kül|óldi missZió.
ban részl veltek vagy a hlLÍrórök slb')
munkájának. életének bemulalásl' dc
egy egy színes' szakm/Úukról szóló tu.
dósításnak is helye lenne. erre legin.
kííbb a hclyi ludósítások lennén€k al.
kalmasJ(, melyhez olyan eszközök áll.
n'tk rcndelkezésÍe. minl az inlernet
vagy a fax.

A nemzedékek közőlti kapcsolatot
erósíti a lapnak az a része, mely.7 ak
tív állományt összcfogó szervezelek
munkáj'jJól' prcgramjaiÍól ludósí' Bizo'
nyára mindannyiünk órdcklődésóÍc uí
s7áno1. hogy miként ólnck á hivatísos
katonák a mai honvédségben, hogym t!
lálják meg Számításaikat' milyen segílsé
get nyújthat chhcz a szövetsóg. Remé'
nycink szcÍinl eZ egyenesebb álmenetel
iog bizlosílani a szövetség munkájába
való b€kapcso1ódásÍa a nyugá]1ományba
való helyezésl követó€n'

Az újSágot SzíneSebbé tehetik az
olyan koÍábban is közkedvelt blokiok.
mint a Íövid hírek vagy táiiellegú éte'
1ek' sütemények bemutatása Sza
bolcstól Zaláig ' és természeresen u
elkészítési tnódjuk mcgismerretésc'

Az újSág tnegújításának sotában
gondoIkodunk a rendszcrcsebb' kiszí
mílbatóbb megjelentetésóról (pl- a lcr
vezet! elnökségi ülésck ulín 2 hé(el
vagy ncgycdóvcnte. pl' március. jú'
nius. szeplembeÍ. decembeÍ hóoapok
Ínásodik fele). Terveink kÖzött szere'
pel az iS. hogy az újság egyéni e1őfize
tését is l €hetővé lessziik'

A fentiek elgondoiások' kérem.
mondjátok el a véleményeteke| fqtsé
(ek ki Saját elképzeléseÚeket' hogy la
punk minél.jobban s,olgáIj{ a lagsz-et
vez€leket. a szövetséget.

Si?os Gé:a n\ú' ez|tdes
elúk

Levél Kecskemétről

Rende zzünk férfinap ot !
A Bajtársi Egyesületek orzágos szövetsége dél-a|fö]di régiójának kecskeméti Fe8yveres Erők és Testü-
letek Nyugdíjasklubjában 2004. december 6-án Tendhagyó módon ünnepelték a Mikulás jövetelét.
A novemberben meBalakult nőtagozat tagjai elhatározták' hogy minden óvben december 6.án ''férfina-
pot'' Íendeznek' iBy is töíént. A férfiak nagy meg]epetésére a tiszti klubban terítet( fehér asztal várta az
''erősebbik nem'' tagjait' Az elhangzott köszöntő uÍán Tóth Dezsőné (Kdrila) minden egyes ',öregfiút'' a
neki és csakis aZ ó számáÍa íÍt verssel köszöntött' ami nagy deÍültséset és tapsot váltott ki. Természete.
sen nem maÍadt ki az ilyenkor szokásos finom falatok elfogyasztása és aZ egy két pohár tájjellegű nedű
ízlelgetése sem.

A nőtagozat elhatárczta, hogy felhívássa] foÍdul a többi nyuBdíasklub nőtagjaihoz azzal' hogy csat]a-
kozzanak a kezdeményezéshez miné] többen' UnnepeljÍik me8 féÍfitársainkat minden év december első
szombatján. KéÍjük a klubok vezetóit' ha |ítnak fantáziát a felhívásunkban, csatlakozzanak hozzánk'

Címiink: FegJyeres Erők és Testiiletek NJugdíjasklubja
ó000 Kecskemét, Lechner Ódön u.3, BnR'sikZohán ó

d őlago.al \ezetője



KEPEK A BEOSZ ELETEBOL

Látog atéls a debreceni csap atmuzeumban

Pípín jlnuír 13 ín lanoltuk éves beszámoló ktzgyú]é.
sijnkel' aholslámot dtunk áz e lmúh év munkájáÍól. gíz.
dÍ]kodlisíról. ósjóváh!8yluk ! 2005. évi progÍamn. kth.

A közgyűIós a korábbi évek jól b€váll lapaszlalatai
.t]apján ,!jloll. hozolr azonban egy olyan fonlos dön(ést'
ami nlelhílí.o7ó lényezó lesz a jövónk számára. Elfo'
gádla egyhangú szavazással a vezetóségnek az| a javasla'
tál. ho8yjanuár l jétőla klubunk egy nyugdíjasés egy hi'
valÍsos szckcióval. rnÍs néven ..Honvéd Bajlársi Klub Pá.
pa'' műki'djél lo!Íbb.

Az ijtlel le nószclesen n€ln a k.'zsyúlés€n ''pallant ki''.
hanem több h(írapos clőkészílő munka előZte meg' mely'
nek €redményckónl 20(X' decemb€Í 2'án n Páp.]i Bázis-
repLj|őléÍ úl]omlinyíbó] 6] Íóvel megalakull a hivatÍsos
katoník s7eliciója'

Köszönel illeti a2 ahkulat parancsnoksáEá|. ca|rylet
.'J:/.j óm'}gy m€gbízoÍ paÍancsflok és Hot|álh Fercnt
mk' százados uÍakat a kiváló szervez6mÜnkáéí s a sze
mélyes p€ldamurarásén. Köszönel továbbá a BEosZ el
nökségének - különösen s?oJ cé:a' Cajdá,| Miklós,
H?R'.!] o ó !!Í^knxk ' ákik öt|eteikkel. személyes Íész'
véle|ükkel segísógei nyújtottak a m€gvalósíláshoz'

Mi .  J  t lubun| id. j \ebb .||omanya ndr}on Jo le.ó  e| ler
sel ve(ük ludomásul, hogy a fiata|ok szívesen jönnek kö'
zónt' így lénylegesen me8valósul a híd a nyugdÜas és .l
hivntÍsos állonrány közöit' hosszú lávon bizlosílva lesz az
urrinpórlás' Úgy gondoljük. hogy ezzel nemcsak .'p.llű'
|oÍml'' lcsz nílunk, haneln mind€nnapi valóság' a hírom
katonlDcmzcdók együttélése.

Honü,. C\.n 3y ,]t'á, CJ\'rkx
titkrl,
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OPE RATIVITAS, ESSZERUSEG,
GAZDASAGOSSAG

Gondolotok oz elnökségi úlések rendszeréről
Á BEosz ez év május 21 23.i kül-
döttgyűlésén az alapszabályzat 10. s
2. pontjának megfelel6€n megválasz-
totta az elnöksé8et' Á 18 f6selnőkség
szükség szeÍint' de lega]ább negyed.
évente ülésezik (10. $ l. pont).

Könnyen belátható' hogy az előírt
negyedév€nkénti ülésezés nem teszi
lehet6vé, hogy a te €z€tt és nem teÍ-
vezett feladatoka, felvet6dött pÍoblé.
mákla gyors' hatékony döntést lehes-
sen hozni. Az is könnyen belátható'
hogy bizonyos döntésekhez nem szük-
séges az egész elnökség je]enlét€.

Kialalctrlt, illetv€ kialakulóban van
egy olyan dönrési mechanizmus'
amely az alapszabályzatot tisztelet.
ben taÍtva megvalósítja az opeÍativi.
úst, az ésszerűséget és a gazdaságos.
sá8ot. A következdkben leírt megne.
vezés€k' fogalmak meggondolását'
€lfo8adását' alkalmazását javaslom.
A legelső döntési szint' alrcl minden
kérdést megvitahak:

1' Az elnökök és alelnökök ért€-
kezlete (röviden; elnöki'k tanácsa'
ET). Tagjai: a BEosz elnöke' ügyve.
zeÍó e]ntik€, I. alelnők' II. alelnök'
összesen 4 f6.

Étekeznek: szükség szeriÍt' de leg.
alább havi 2 alkalommal, személye.
sen vagy konf€renciatelefonon.

Döntenek: naPi k&désekb€n' a
BEosz-iÍoda jogait meghaladó
ügyekben.

A második döntési szint:
2. Az elnökök' alelnökök és az

ügyviv6k éÍekezlete (Íöviden: op€Ia-
tív elnökség' oE)' Tagjai: az e]nőkök
tanácsa és a BEosZ ügyvivói' össz€-
sen 9 fó.

EÍtekezn€k: szükség szelint, de leg-
a]ább havi egy alkalommal' szeÍn-

élyesen a BEosz tanácskozóteÍmé.

Döntenek: a2 ET által oda utalt kéÍ.
désekben' vatamint az ügyvivók mun.
kateÍületein jelentkezó ügyekben.

A hamadik döntési szint:
3. A BEosz-elnt'kség értekezlete

(Íöviden: BEosZ €lnökségi iilés'
BE). Tagiai: az operatív elnökség és a
régióvezet6k, összesen 18 f6.

Ertekeznek legalább negyedéven-
ként.

Döntenek: az alapszabályzat el6íÍá-

A felsorolt döntési szin.eknek meg.
felel6 szeÍv€z€tek az üléseike bárkit
m€ghívhatnak' báÍmilyen szakértó
véleményét figyelembe vehetik' A
BEosz titkáÍa teÍmészetesen mind.
egyik döntési szint tanácskozásán hi
vatalból Íészt vesz.

A tapasztalatok és az elnöksé8i ta-
gok véleménye alapján minden elnök.
ségi ü]és napiÍendjéb€n sz€ÍeP€lÍi
kell olyan álandó témának, id6tar-
tamnak' amitor az ügyviv6k és a Íé'
gióvezetők kaPnak szót.

Az e|n.ikségi ü|és napir€ndje
(változat)

9'3(|l0'00 BeéÍkezés' adminisztÍáció
intézése
l0.00-1 1.30 Változó téma
l1.30-l2.00 szünet' adminisztráció
intézés€
12.00-13.00 változó téma
13.00-13.30 Ebéd
13.30_15.00 Tisztségviselók tájékoz-
tatója
15.00 15.30 R€agálás a tájékoztatóra
15'30 16.00 Egyéb' Az elnök zárszava

Mindenki tiszlelje a másilGt' az el.
nökséget azzal, hogy tartja magát a
napiÍenüez' önhatalmúlag nem lépi
njl a számára adott id6t. Az elnőkségi
ülés 10.00 1ó.00'ig tárt. I, €hetőleg
senki ne jőijön később' és ne távoz-
zon eI hamalabb. A vezetéshez a r€n-
delkezésÍe álló jól felsz€relt ilodák és
híradástechnikai eszkt'zt'kőn kíviil
legalább olyan fontos a szervezettség
és a fegyelem. Áz mindannyiunk éÍ.
dek€, hogy a jó vezetés megvalósul'
jon. Tegyünk éÍte'

Fekete Józs€Í nyá' ezeÍedes



SZóVÁ TETTÜK

Mulasztásos törvénysértéses á||apot?
A jo8állásról szóló 2001' évi xcv.
IöÍvény énelmébcn a HM-nek 2004.
januáÍ l.jótól a Íendelkezésc a]alt álló
nyu8díjasollhonl kel|ene műkMtetni.
Ezt fo8almaztuk meg a küli'nbi'zó fó.
rumokon' és teltük szóvá írásban is.

szövetségünk ta8jai a törvény
me8szü|elésekor igen nagy elisme-
réssel és t'rómme| fogadl!ík, hogy a
tárca más minisztériumokhoz vagy
p|' az e8yházakhoz halonlóan az id6-
sebb' e8yediil maradt ta&jai részére
méhó. sondlalan öregkort akar bizto-
si lanr,

Úgy tlpasztaljuk. hogy a táÍca álta]
műkódtetclt inlézményekhez a bizal.
mon lúl érzelmi okok is kötik a nyu8.
állományúak.|t vagy á máÍ egyedül
márad1 lársaikat' Nyugállományú
tagjaink úgy gondolák, ba már otl
honba kell menniük, más azokl(al
megélni. eltöl(eni a hátralévő éveket,
akikkela s7.olgá|at együtt áték sikeÍei
va8y éPPen a nehézségek lekűzdésé.
nek é|ményei kötik össze 6ket' Ezért
is vá'ák annyiÍa az ollhonnak a meg
nyi|ását. errc tarto8alják a már me8írt
kéÍe|mek fe|adását, vagy á}ik ezt
már megl€llék' egyért€lműen megfo.
galmazták' ho8y csak a honvédsé8
által működtetett intézményben kéÍik
elheIy€zésükel.

Az érzelmi okokon túl a BEosz
gazdasógi|ag is ezt a megol&ís| tartja
indoko|hak' hiszen az e8yszeri féró-
helyvásárlás újabb és újabb támoga'

tásokat igényel' míg a megépítés egy.
szeri ' igaz' nagyobb ósszegí köll
sé8vetési befekt€té!sel jár'

ReméIjük' hogy a nyugállományú
katoná* érvei meghallgalásÍa talál.
nak, és a láÍca a jogszabá]yi kötele-
zettségének megfelelően a saját mű
ködtetésű oíhon megalapítása mel.
lett dönt.

A hibákbó| tanulni k€ll

A lárca fe|elős vezetói a Honvédel.
mi EÍd€k€gy€ztetó Fórumon kinyil.
vánílották, hogy még egyszer nem
foÍdulhal el6 honvédségi művelódé.
si intézmény átalakílása' eladása
úgy' hogy a nyu8állományú kózös.
ség összejöveteleinek biztosílására'
működésére valamilyen me8o|dást
ne találjanak'

Gidifo|vy Lojosro emlékeztÜnk
cidóÍalvy l.ajos fdhadnagy' poszfu-
musz czÍedes. a xllvl. KISKÁ Zísz-

lóalj parancsnoka' aki hatvan éwel
ez€ldtt áz EÍzséb€t híd aknamentesí.

Hiszünk abban, hogy á korábbi
döntések tapasztalatlanságból' gya-
korlatlanságból következtek, és a va-
lóságban nincs olyan éÍdek, amely a
feltételek biztosításának hiányávaI
kívánja ellehetetleníteni a klubok
működését. A üíIcának is könnyebb
az önszeÍvezódó egyesületek nyu8áI'
lományú tagiaihoz szólni, mint
egyenként keresni velük a kapcso|a-
tot,

Reméljük' hogy ezek alapján azok'
ban a volt helyórsegekben, ahol nyug.
állományú katonák élnek' honvédségi
művelódési intézmény megszüntelé.
sere csak úgy fog sor kerülni, ha biz.
losítani lehet a nyugál|ományúak
klubjának működósót. Az idós€bbek
felé megnyilvánuló szolidariláson túl
erre a töNény is lehetósé8et nyújt'

Etdős kjszló ezre.]es
ilg,ve,?tő elnök

tése soÍán veszlette életét' a katonai
ellenállás kiemelkedő h6se volt. si
kercs embeÍmentési akcióiéIt m€g-
kapta a Yad vashem kitüntelést -
emlékezEtett b€szédében llt' sán.
dor hadtöÍénész a XIII. keílleti ci-
dófalvy.lakólelepen janÜáJ 8.án Í€n-
dezett koszonízási ünncpségen' aÍn€-
lyet az MH Budapesti HelyóÍség-Pa-
ÍancsnokMg és a Gidófalvy.enlék.
bizottság Íendezell.

Az Énnepsécen Borzók tózseÍ ez.
Íedes, ahelyóÍségparancsnok helyet.
tese' EÍdős uszló ezíedes' a BEosz
ügyvezetó elnöke' valamint a Ma.
8yal AntifasisztáI és Ellenállók s zö.
vetségének képviselói belyezték el a
megemlékezés koszorúil.



Napirenden az obsitosok életminősége

A honvédség - a társadalmi elvárá-
sokkal, válamint a kormányzati cél-
kit6zésekkel összhangban - mindig
figy€lmet foÍdított a szolgála!ábol ki-
|ép€tt nyugdíjasaiÍa' hiszeÍ a róluk
való gondoskodás mindig is a testiile-
ti jel|eg egyik minósílóje volt' mint
ahogyan az ma is. A Honvédelmi
Id6sügyi Tanács la&jai ennek szelle-
mében fogalmazták meg legutóbbi
tanácskozásukon azt az e|váÍást'
me|y szeÍinl a hadeÍőreform gondjait
nem lehet a honvédelmi lárca gon.
doskodási köÍébe taítozó nyugállo.
mányúakÍa, nyugdíjasoka terhelni,
és a lehet6sé8ek jobb kihasználásával
többet kell tenni életköÍülményeik ja.
vÍ|ásáéÍ'

szekeres Istyán nyugállományú
dandártábomokot. a Honvédelmi
Id6sügyi Tanács ügyvezetó elnökét,
a Balassi BáIint BajláÍsi Egyesület
elnökét a honvédségi nyugdíjasok
helyzetéÍ6|, mindenekelótt a minisz-
leri lanácsadó testü|et eddigi tevé'
kenységéíől kéÍdeztük.

- Kikből áll ez a tanácsadó testü-

- A Honvéde|mi Idősügyi Tanács
2003 6szén a|akult meg a honvédségi
éÍdekvédelmi szervezetek (BEoSZ,
Hosz, Hodosz, Hokosz) e téren nagy
tapaszta|atokka| Íendelkezó képvise-
lóiból, valaminl a honvédelmi tárcá.

A tárcánáI aközhangulat nem idősbarát
ná id6sügyi kérdésekkel is foglalko-
zó szakÍefer€nsekMl. A honvédelmi
miniszter a tanácsadó lestület ügyve-
zetó elnöki tiszlségéve| engem bízol!
meg, titkára pdig Szakács Gyula
alezrcdes' a HM humánpo|itikai f6-
osztályának f6munkaláÍsa let!. A la-
nácsadó teslület létrchoz^át az aki3-
rü|mény is indokolta, hogy a2 utóbbi
idóben jeienlósen megnótt a honvéd-
ség gondozási kőrébe taÍtozók
nyugállományú katonák' katonaöz-
vegyek és más i8ényjogosu|tak - szá-
ma, és ma mármeghaladja a haÍminc-
ezer fót. Jelenleg a Honvéde|mi Idó.
sügyi Tanács képviseli legmagasabb
szinten az idós emberekke|, a nyugdí.
jasokkal kapcso|atos gondoskodást,
és ez na8y felelósséget ró a lestület
valamennyi tagjára'

sokan a ól lar|anak, hoe} a ne
gye i hadkie gészítő parancsnoksóqok
jelenlős ka|csúsílósóval kewsebben
Íoslalkoznak majd az obsitosok

- En6| n€m kel| félni' A megyei
hadkiegészító PaÍancsnokságokon
u8yanis hamarosan nem csökken, ha.
nem megnő az érdekvédelmi ügyek.
ke| fo8la|kozók száma. Ez pedig ga.

Íancia ú' hogy az eddigieknél is kö.
Íült€kintóbb |esz a nyugdíjasokkal
össz€ffi8g6 ügyintézés: a tájékozta.
lás' a segélyezés, az üdühetés stb' A
jogi kómyezet' a hivalásos és a szer.
zddéses katonák jogá||ásáró| szóló
lörvény (Hjt.) tehát |ehetóvé teszi,
hogy a honvedelmi tárca a szociá|is
ellátás lerén, saját költségvelése ler-
hére' a társadalmi átla8ná| kedve.
zőbb gondoskodásban részesítse a
honvédségi nyugdíjasokat. A tárca
vezetése az érdekvédelmi szerveze-
tekl(el e8yütt arra törekszik' hogy a
jelen gaz dasági körülmények közöll
is maÍadjon meg a honvédségi nyu8.
díjasok ellátási Íendszerének eddi8i
színvonala, illetve egyes teÍÍileleken
kisebb elóreléÉs is töÍténjen.

_ A múlt év yéqén á|lekinleÚék a
Honyédelmi ldősíiqyi TafuáCs teyé.
ke nJ sé gét. Elé gede lte k anunkájukkal ?

KoÍántsem. Formálisan megfelel.
tünk ugyan az a|apító miniszleÍi rcn.
deletben megfogalmazott célkitúzé.
seknek' éÍdemben azonban keveseb.
bet tettünk a lehetóségeknél. sajnos
€z a taíácsadó testület még nem vált
megkeÍülhetetlen fóÍummá a hon.
védsógi nyugdíjasokat éÍint6 kéÍdé-



sekben. Pénzügyi lehetóségek hjá
nyában például a múlt évben nem k€-
rült soÍ a honvédségi nyugdíjasok
életkiirülményeit' szükségleteit feltá.
ró szociológiai felÍnérésre, és lekerült
a napirendÍól a hoNédségi idősott-
hon létÍ€hozása is. Év?áró fanácsko-
zásunkon többen is észrevételezték'
ho8y a |áÍcáná] a közhan8ulat nem
iddsbarát, ti'bb eselbcn úgy szü|etnek
döntések' hogy az éÍdekelt nyugdíja-
sok képvisel6it nem kéÍdezik meg.

_ Az u|óbbi időben n}ugdíjasklu'
bok rendezún}efu qyakran negfo'
galnazódik, hoqy az obsiosok éleí.
núnőséqíik, é le|kij].nlnénye ik javítá.

A várakozás jogos' hiszen aZ el-
múlt években több elgondolás is köÍ
vonalazódott ezzel kapcsolatban' Az
már biztos' hogy korszerűsítik a Íá
szoÍuló nyugdíiasok segélyczósi
Íendszerét. s a szakmai vezetés a
nyugdíjasklubok működési feltételei.
nek bizlosílásán is dolgozik' Elgon.
do1ás szülctell az idősek gondozási
központ.jainak létrehozására, a hon.
védsógi nyugdíjasok egészségügyi el.
látásának javítására, és az idén 30
mi|]jó foÍintot fordít a tárca a rászo.
rulók nyugdíjasotlhoni elhelyezésére.
Á múlt évben fe]halmozódott gondok
ellenér€ optimista vagyok' és úgy lá.
tom' hogy a Honvédc|mi ld6sügyi
Tanácsnat nagyobb lehetósége nyílik
a honvédségi nyugdíjasok érdekeinek
€róteljesebb éÍvényesílósére'

K. L.

uj hagyományok
születnek

A MaÍcali Bajl&si E8yesület
január l3-án Íarto:la évzáÍó.
évnyitó közgyűlését, amelyen
több vendég is megjelent. Így
dr' s chma Tamás á|'|amtit-
kár, Pósztor Ist|án nyá' ezÍe-
des, Íégióvezetó s egyben a
somogy Megyei Nyugdí-
jasszövetség eInökhelyeÍtese
és az egyiittmúködó sz|ovén
Tiszti szövetség elniike, sóve.
ges Szilveszter, valamint Br,
din Botisz litkáÍ,

Fehér Jónos e|nök 2004. év-
ról sokoldalú és tartalmas
munkáróI tudott beszámolni.
Ktilön kieme|te, hogy a szlo-
vén Tíszti szövetség lendvai
egyesületével együtt ünnepel-
ték az Európai Unióba való
köztis belépésünket' i]]etve a
szlovének NATo-ba való fel-
vótelét.

sikeresnek értékelte a pályá-
zati munkát. osszesen ? pá'
lyázalon 585 000 forintot
nyertek' és először kísérclték
meg az szja |7.-os felajánlás
megszeryezéséÍ, köszönettel
ny|gÍázÍák' hogy az adózók
42 000 foÍinttal tisztelték me8
az egyesü1etet'

Az e]nök áttekintette a máÍ
ha8yományos rendezvényeket,
mint pé|dául a nónapi megem-
lékezés' a szlovén tisztbálon
való részvétel, a hósök napjá.
ról va|ó megemlékezés, a Kos-
suth-Vacsora megtartása, a
Kárpát'medencei fiatalokkal
való találkozás. De elmondta
azt is, hogy új hagyományte.
Íemtó Íendezvényeik is v01tak'
mint például a Márton-napi
bormustÍa vagy a BajtáÍsi da.
láIda meBszeÍvezése.

Második napilendi pontként
a ki'zgyűlés megtárgya|ta és
elfogadta a 2005. évi munka-

programját. A hagyományos
Iendezvényeik mellett most is
több újszefi feladatot teÍvez.
tek. Elhatározták, hogy beve-
zelik a ,,pótszilveszter'' me8.
Íendezését' az iraki misszió-
ban részt vett katona kiizÍemú-
ködésével vetített képes eló-
adást hal|gatnak meg, bekap-
csolódnak a marcali civil szer.
vezetek haByományos pünkös-
di vigasság rendezvényébe-
,,Evtizedes baÍátság'' címmel a
szlovén bajtársaikkal közösen
kétnyelvű kiadványt készíte-
nek eló és adnak ki, valamint
közös kultúrműsoÍt szervez-
nek a szlovén együttesekkel'

Dr' suchman Tamás állam-
titkár felszó|alásában a dicséó
szavak mellett a katonatörté.
neti' az 1848-49.€s szabad-
sáEhaÍc, be^ne Noszlopj Gás'
pá'- munkásságának további
kutatására' feldolgozására biz-
tatta az egyesületet.

Stikel Já|1os, a társadalmi
sze ezetek megyei referense
örömmel üdviizölte a ,,civi|e-
sedési'' foIyamatot, köszöntót-
le az egyesü]etet a megyei ci.
vil egyesülelek soúban. Na-
gyon jónak, példásnak minősí-
tette az egyesü]et hagyomány.
ápo]ó és pályázati munkáját'
dicséÍte a katonai dalárda lót.
rehozását.

Török Arpád, a BEosZ
nemzetközi kapcsolatok fele-
lóse a BEosz történetében az
elsőnek és kiemelkedőnek éÍ-
tékelte az egyesületnek a szlo.
vén Tiszti sziivelsé8 lendvai
egyesületével való sokoldalú
és nagyon taÍtalmas' példaér.
tékű munkáját'



Kézfogás a tiszthelyettesekkel
Balatonkenesén, a honvédüdül6ben ti-
zenhaímadik alkalommal rendezte
meg a Bajtársi Egyesületek országos
szövetsége a katonanemzedékek ta.
lá]kozóját. Az eseményen elsó ízben
kerültek reflektoÍfénybe az ejtóemyó
sók é5 a tiszthelyettesek' akik ebben
az évben szép számmal vettek Észt a
,,Kézfogás a honért'' mottóva| rende-
zett országos találkozón.

A közlírsásági elnök ünnepi hang-
vételű levelében hangsúlyozta: ''A ta.
lálkozóÍa küldött katonákra minden
koÍban jellemző szolidaritás, példa.
mulatás' bajtáÍsia.sság és hagyomány
liszte|et olyan örök emberi éíékek'
amelyeknek az élet minden területén
érvényt kell szereznünk, mer1 ezek a
köznapi módon értelmezett egyéni és
közösségi erények egy valós katonar
képességeklel Íendelkezó hadseÍeg
kohéziós eÍejél adják.

A katonanemzedékek tizenharma.
dik találkozójának alaphan&ját ez a le-
vél adía meg. és sipútj Gl,d nyugállo-
mányú ezÍedes' a BEosz elni'ke eh-
hez kapcsolódva mondta: ''Mi' id6'
sebbek nem sajnájuk az elisÍneÍó' di
cséró szavakat a flatalabbaktól' EzéÍt
ma minden szolgálatot teljesító kato.
nabajtlírsunk[ak mondjunk köszöne.
tet az eddig elvégzett munkájukért és
kívánjunk erót, egészséget a ji'vó fel.
adataihoz."

A íendezvény elnöke kezdeményez-
te, hogy a Íésztvevők kiildjenek jókí
vánságokat' köszönetet tartalmazó
nyít üdvözletet a kűlönbózó misz.
sziókban szolgálatot teljesítő bajtáI-
sal(nak,

Már a találkozó elsó szünetébeo
meg is fogalmazódott a nemzetközi
missziókban szol8áló katonabajtáÍ.
sakhoz szóló levél, amelyet a találko.
zó résztvevői egyhangúlag jóváhagy.
tak. Íme egy Észlet a levélból: ,'Az itt
me&ielent mintegy 300 fó nyugálo.
mányú' aldv és szeÍzódéses katona,
valarnint tanintézeti hallgató nevében
tisztelettel és szeÍet€ttel kdszöntiin}
benÍeteket, anemz€tkőzi missziókban
szolgálatot teljesítő katonákat, akik-
nek tevékenységét az eEész nemzÉÍ
nagy figyelemmel kíséri'

E helyól üzenjük és kívánjuk nek.
tek' hogy vívjatok ki elismerést szö-
vetségeseink és a világ Mkeszeretó
táÍsadalmai kóÉben' Képviseljétek
méltóan hazánkat, és mutassátok be a

legszebb magyar katonai eÍényeket,
hozzatok dicsőséget sziileiteknek,
hozzátartozóitoknalq bajtáÍsaitoknak'
magatoknak."

A mindvégig érdekes rendezvény
szüneteib€n és késóbb, a délutáni bor.
kóstoló után jó volt látni' hogy a talál.
kozó legidősebb Íésztvev6i és a fiata|
évjárathoz taÍozó tiszthelyettesek mi
lyen szívélyesen, barátságosan beszél
getnek, ismerkednek egymással,

A találkozó egyik legnépszerúbb
obsitosa a mindig barátságos, nyo|c.
vanót éves ezredes. Sóra} Bettalan
volt, akit 1941' augusztus 20 án avat-
tak hadnaggyá a Ludovika Akadé.
mián' és l942-ben máÍ Pápán, a,,BeF
tatarr Árp.ia,, l. ejtőemyós.zászlóalj
tisztjeként szolgált' A háboní után
1948 ban sólyom László altábomagy,
vezéÍkari fónők felkérésére újra bevo-
nu|t' és reszt vett a szolnok ejtőer'
nyós-alal(ulat felállításában. BeÍci bá
csi e8y kérdésre válaszolva az ót kö
rülvev6 tiszthelyetteseknek elmondta
leszerelésének rövid löríénetét is.
''1951' janu& vége felé váÍadanul
helyőÍségi riadót Íendeltek el' Kide.
rült' hogy a vezeÍkar ak*ori fónöke'
Bata Is|.|,ányezeí6ÍnaEy Íaíja a szem.
lét. Bata maga nem' de ''sleppje'''
mely zömmel volt jutasi végzettségű'
idóközben tiszti Íendfokozatba került
emb€íekból á|h' ann jobban éÍett
allhoz, hogy hol kell az esetle8es hiá-
nyosságokat ilyen esetben keresni'
Nos' a szorgos vizs8álódás ut|ín az ej'
tőremyós.zászlóaljnál hiányosságot
nem talátak. A riadót követő hajnali

tiszli ülésen Bata kijelentene' hogy az
egész őÍségb€n csak az ejtóemyds.
zászlóalj vo]t azonnali bevetésle fel.
készítve' EZ a kijelentés a ''Tito láncos
kulya'. időszal(ban nagy horderóvel
bírt. A zászlóalj parancsnoka ezt vég
képp nem tudta megemészteni, és
amit én már korábbán sejlellcm' min
dent elkövetett ]eszeÍelletésem érde.
kében' Ez, minl utóbb kidcrült' nem
k€rülhetett nasy megeÍőltetósébe,
me.Í Farkas Mihá$. az akkori honvé.
delmi miniszteÍ jó ismerőse volt.
Törzslónöki tevékenységem ulolsó
felvonásakónt még elkészítettem az
cjtóemyős tiszti tanfolyam kiképzési
teívezetét' és 1 95 l ' febru aÍ z' .én vé8.
Íehajtottam életem utolsó ejtőemyós
ugrását. Egy hónap múlva leszereltek.
és az akkor szokásos .jutalombnÍ'' Íé
szesültem. Intemálás' lefokozás' csa.
ládomtól való elszakítás' A sok tudást
és energiát megkívánó' az ejtőemyős.
alakulat érdekében kifejtett munkám.
nak akkor ez lett az eredménye. Negy.
ven év elteltével. 1991 ben a honvé.
delmi miniszteÍ korábbi érdemeimre
való tekinteltel nyugállomlínyú ezre.
dessé léptetett elő.''

A katonanemzedékek találkozója
|egnépszerúbb Íésztvev6i ezúttál az
ejlóemyóstiszlhelyettesek többek
közön Nag) Itr1s,Ió zászlós, Zupkó
G)öry)f6tórzsórmesterek voltak.
atik rőviden beszámoltak a katonai ej.
t6emyós'kilépzés helyzetéÍől' segéd-
keztek az ejtóemyőzés töÍénetét be.
mutató kiállításnál' és készségesen vá.
laszoltak az ejíőemyózéssel kapcsola.
tos kéÍdésekre is. De említést érdemei
az is, amit a ta|á|kozón Kercsz\es
László .zJedesíő|, a Magyar Ejtőer-
nyősök BajtáÍsi szijvetsege ügyvezető
e|nökétől megtudtunk: szolnokon
nemÉgiben kózel 60 tiszthelyettes lé
pett be a MEBsz-be' s e zzel lényeBé
ben a BajlíÍsi Egyesületek onzágos
szövetségének ta&iai is lettek. (A
MEBsz tíz éve tagszeÍvezete a
BEosz-nak.)

Sáray Berci bácsi, aki eddig minden
alkalonmal Íészl vett a katonanemze.
dékek kenesei találkozóin' így foglal.
ta össze az idei Íendezvény egyik fon.
tos tanulságát| .'En úgy láttam' hogy a
tiszthelyettesek népszeÍűek lettek a
BEosZ ban, és a BEoSZ is vonzó
táÍsadalmj szervezet a tiszthelyettesek
köÉben.''



Nogyotódi fegyvereket néznek
o vi|ógűrbő|
Ujabban a világűÍön át is speciális
figyelem összpontosul Na8yatád-
ra. A váÍos közPontjában ugyanis
hatalmas fe8yveÍek sorakoznak,
ame|yek hol|étét szeÍte a világon
műholdas térkéPen is számon tart.
ják a 8yűjtók és rajon8ók.

sokaknak me8lepó' hogy az
interneten is van olyan portál' ahol
használt fegyvereket áÍusítanak
gyakorlalilag báÍkinek. Ezeknek is
csak olyan áruk van' mint báÍmely
más mútárgynak. Ezt a harckocsit
két hete minden múhold látja, és
természetes, hogy nemcsak a gyűj.
tők és Íajon8ók' de katonai szak
emberek is szcmme| laÍtják az ef'
féle, e8yébkónt máshol még hasz.
nálatban lévő haÍcászati eszközö.
kel - mutalta a T55-M lípusú
haÍckocsi| Hor|obáqli Fere c nyá.
százados' a Nagyatádi Haditechni.
kai PaÍkot működtető ó9 es HaÍc.
kocsizó EzÍed Baráti Körének el-
nöke.

Ezért is kel|etl speciá|is enge-
délyl szerezni a kiál|ítására' még
akkoÍ is, ha ez a harceszköz már
semmilyen harcászati t€vékeny.
séBÍe nem aIkalmas'

Hortobágyi Ferenc szerint min-
den b€rendezését, még a motoÍját
is hatástalanították, s valójában
máÍ csak ócskavasnak számíi. A
leselejtezetl honvédsé8i eszközö-
ket egyébkénl az APv Rt. értéke-
síti. s beolvasztásÍa' fémalap-
anyagként szoklák megvásárolni
az erre szakosodolt válIa|kozások'
A kalocsai rakláíbázis 62 haÍcko.

csiját szánták feldarabolásra' s a
leButolsót szerezt€ meg jutányo-
san, l millió forintért a |eIkes bará-
li köÍ. A 36 tonnás színvas 8épezet
a szakemberek szerinl ócskavas-
ként is ennek a löbbszöÍösét éri.

A nagyatádiaknak kü|önös kötő.
désük van a lankokhoz' lévén itt
működött sokáig a haÍckocsizók
kiképzőbázisa. Többek között en-
nek is emléket állít a haditechnikai
park' ahol a nemzetközi egyenÍu-
ha-gyűjtemény' a harci jármiivek
és a rádióirányítás eszközei mellett
miniatűr harcászati ki1l|lítást is be-
rendeztek a modellezó katonák.
Az igazi íegyverek mellett olyan
érdekességeket is őriz a múzeum'
mint az Egri csiIlagok forgatásánál
használt és ma már gyakoÍlatilag
sehol másho| nem ta|á|ható dísz
]etfegyveÍek.

_ Eleinte a katonai emlékek
megóÍzésól ós az érdekessé8ek be.

mutatását tartottuk a legfontosabb-
nak' s bennúnkel is meglepett, mi-
lyen nagy a vendégcsalogató halá-
sa a haditechnikának - folytatta
Hortobágyi FeÍenc. _ csak a múlt
évben több mint kétezeí látoga-
tónk voh, köztük svéd',horvát' an
go] és német turisták. Ujabban be
muta(óka, tinénelmi kiállításokra
és filmkel|éknek is kö|csónkérik a
gyűjteményiink fé|teltebb daÍab.
jait' Tavasszal pé|dául Ausztriába
küldünk ki háborút me&járl némel
fegyvereket. mert kiállítást Íendez-
nek a fasizmus alóli felszabadulás
60 óves évfordu|ójára' Addigra
szeretnénk megint gyaÍapodni egy
különlegesség8el. PáPán ugyanis
négy éve várakozik egy leselejte-
zelt MiG rePü]őgép, meIyet elhoz-
hatnánk Nagyatádra kiál lítani.
Csak eddig nem akadt senki, aki
aláírhatla volna a szál|ítási enge.
délyt'. '
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Dalárdában az egykori katonák
A bajlíísi egycsület la&jai rájöllek'
hogy mennyirc jól tudnak együtt
óneke]ni' ós milyen sok katonanótát
ismcrnek' EZórt úgy dönlött €k. hogy
lélÍehoznak egy d.tlárdál. F?n.'. J('.
nos' nz egyesülct e]nöke elmondta: a
katonák éleléhez mindig is hozzátar
lozoll az éneklés. A szép magyaÍ ka

lonai hagyomÍnyok nem meíülhel.
nek felcdósbc' A d.|lírda mcgalakí-
tásán már koríbblln is gondolkod.
tak. Végijl i lcguÚbbi szlovén la|ál.
kozó jálszo( nlgy s7-crep€( abban'
hogy az elgondolást lctl is kövelle.
Ugylnis a lendv.]i tisztibálon a Mu.
rn Ínenti obsilosok daláÍdája magyar

kalonadálokat tanult me8 marcali
vendégeik liszleletéÍe' A bajtársi
egyesülel da|áÍdája jövőre muta|ko.
zik be elósztr. A 2005.ijs év amúgy
is kiem€ll €sztendő lesz a bajtársak
életében. Az egyesüleI megalakulá'
sának 15 '  évfoÍduló já1 űnn €p l i '
Emelletl pediB a lendvai és a marca.
li szeÍvezet egyiilhűkódésén€k l0.
jubiIeuma kövelkezik'



Nem szűnnek meg a
hadkiegé szítő paranc Snoks ágok
A hadkiegészítő parancsnokságok
ji'vőjót, feladatait illetóen több té.
ves híÍ látott napvilágol, egészen
odá;g' hogy a következő álszerve.
zés keretében mcgszűnnek ezek a
katonai szervezeÍek. A valóságban
ez a lehetóség azonban szóba sem
került' csupán a mcgváhozoll funk.
ciónak a hadkötelczcltség béke.
időben t örténő megszün|clése
megf'eleló átalakulás meBy vógbc a
nyár köZepéig.

A szervezeti változás a nyugáIlo
mányú katoDákat' ellátásra jogosult
hoZZátartozóik t inkább kedvezően
éÍinli. AZ a szeNezeti elem' mely a
nyugá]lományú katoDák ügyeit in
tézi figyclcmmel a gondoskodási
köfbe tartozók számának' a Í.elda.
1ok növekedósóre is aje]enleginél
jobb helyzetbc kcrül.

A hadkicgészító parancsnokságo.
kon belül az eddigi személyügyi és
érdekvédelmi osZ1ályok helyett
szociális' érdekvódclmi és rekon.
verziós irodák működnck' A koráb.
bi furrkciójuk nem szűnik mcg' ha
nem inkább kibővül a munkába
visszaillesztó feladattal. A parancs
nokságok többségénél a klubok, a

A jól végzett munka megnyugtató érásével ülhettek asz.
talhoz a MagyaÍ veteÍán Repül6k szövetsége somogy
Megyei Egyesületének tagiai idei utolsó találkozojukon.
Á taszári múvelódési házbai több mint százan hall8atták
Deme.ef GJőző ny]u5állomáJlyti alezÍedest. Az egyesület
elnöke az €sztend6 fonlosabb eseményeit, a repülés em-
lékeiíek ápolását' a kegyeleti kötelességek teljesítését, a
nemzeti iinnepek méltó megeÍ ékezéseit, a kiránduláso.
kat' a faluval közösen táÍtott Íendezvényeket idézt€ íel.
Pataki sándo| poleáÍmest€r is ez utóbbit hangsúlyozta
köszöntEéb€n. Mint mondta, az egyesület ta&iai i8azi lo-
kálpatrióták' akikre mindig szárÍútani lehet, legyen szó a
paÍkok goídozásáról vagy falunap' gyermeknap szerv€.
zésér6l. A polgármester Taszár lakóinak nevében rneg.
köszönve a veteún repülők munkáját kívánt békés ünne.
peket' boldog új esztendőt.

Az egyesület átnyújtotta jutalmát azoknak, akik a I€g.
többet vállal!Ák társai} érdekében'

nyugállományú katonák jelel1leg
dolgozó érdekvódclmi szakembe-
rekhez fordulhatnak továbbra is bi-
za1ommal. A szcÍvezeli változás
néhány helyen iár tcl.jes személyi
cserékkel.

Kérjük a nyugállományúak egye.
süleleit' a k]ubok ve7etói!. kcÍes
sék' ápolják a korábbi jó kapcsol.t
lokal' ismeljék meg' segítsók a be
osztásba újonnan került kollógákal.
A korábban megkötött szeÍződé

seknek megfelc lócn látoga(ások
vál1alásával vegycnck ÍésZl lovább.
ra is a szociális hclyZct lelmérésé.
ben' adjanak tájókozlatrisl az ellát.:i.
si lbnnákÍól' kczdcményezzék a
1egrászorultabbak se8ólyeZését' be.
szédmondó felkéÍésóvcl, a voh kol.
]égák tájékoztatásával nyújtsanak
segítséget a kegyeletj Bondoskodás
megvalósításáhoZ.

Pi,16 Í.e rCnl:'nú' e.rerl?s

VETERÁN REPÜLóK
a ÍaszáÍi faluközösség biztos pillérei

tiszüelyettese 500 forintok befizetósével hoz
la lélre az osszefogás ,ltapitványt a nehéz
he]y7clbc Ielü]Lj bJj lJr iak. o/vegyek IámogJ
Ii 'a ld '  4 '/ l r ldLu]at nlessZűnese u|3n a kUr]|d
r ium upy ddnl ö l l '  ho8) J Kdpo\vár i  \o'/]op)
Gáspár Nyugállományúak Klubjára hagyomá
ílyo/ ' /a a/ d lap i lvun}I.  ho/amá| nyUgalIomd
nyu baiIá| 'U iL lamoga|á 'árd Ío|oi|Ja '  VaI
t t tqu J , ino '  n){]sr l lominyLi  d le/rede. .  J  ku
raIorIum eInö|c cImondlJ:  e l  b ö lc '  donlé'nek
b i / o n y u l | .  m e Í |  c g } | e  s / ü k Ü | n e k  a  I a m o g a I d .
ÍoÍÍásai' slikel Jú os nyugállományú alezre'
des' a kuratóriüm titkáÍa arról szóh. hogy aje.
lenleg valamivcl több minl 3 miljiós aIaptóke
nö !e lé.en münk.] lkodnJL '  A penIek i  ünnep.e

8en 17 bajtáÍsuknak vagy özvegyének adták
át az alapítvány kaÍáclonyi ajándékát' l0.15
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A kijelölt pálya jő
A váÍpalolai tiszti klubban _ ismeÍtebb
nevén a Hemóban _ a nagytercm a Gá-
boÍ Amn N'{rgállomány'íak Klubja
évzáÍó ki'zg}úlésének adott terct.

A zsúfolásig meglelt teÍemben kial'
szana} a fények, és felcsendül Kál'
mán Irnre MaIica grófnőjének nyitá'
nya' A budapesti Honvéd Művészegy'
üttes művészei Rák Ka|iwl az é|en,
Novl& ász.?r rendezésében a kisszíIF
padi adaptációbaÍl is megcsillogladá}
a nagyoperett telt hangzását' báját'

Az oldott hangulatot komoly léma
követi: kezdelét veszi a ki'zgyúlés.
Kreizinqer Kárcly nyá' alezr€des' a
klub elnöke kt'szönti Gyapay znhón
oÍszággyúlési képviselót és a löbbi
meghívott vendéget' valamint a kluE
tagokat.

Az e|nök emlékeztet' hogy tiszüíjító
ülésen veszünk részt' amely egy id6-
szak végét is jelenú. Kreizinger úr'
vagy ahogy mindenki szólítja' Karcsi
bácsi' iizenhat évig taíotta kezében a
klub gy€PlEét jó idókben' rossz id6k-
ben' és ha a ta8ságol kérdeznénk' tar-
lalú még sok évig' de megmíÍ ott
egészségi állapota mia Íöviden és ka.
tonásal közölte: |emond' Egy igen
szoÍos szervezetÍől lévén szó elnöki
beszámolója inkább baÍ&oknak laÍtolt

felelevenílése az elmúlt év es€mé.
nyeinek' hisz aj€lenlévók zöme alanya
volt az ítala felsoroh klubtevékenys€-
g€knek. Aze|nökválasziás különös€bb
meglepetésekel nem krtogatott' hisz a
jelölóbizottság hosszás és alapos eló-
készít6 Ínunkájának köszönhet6en a
bgság közös je|öltje' Dobsny ]ózsef
nyá. alezÍedes közfelkiáhással megvá-
lasztatott. A vezetőség további tajeai

is megvá|aszlásÍa ke.tihek ale|nök
Naq,istók Ist\,ón, gazdasági titkáÍ
G ósp ó r M i |ni l J n é, szEN ezóti'}.áí B o r s
1.Íván, majd megválaszlásm keíültek
a bizottsá8ok lagiai is.

Az új elnök' Dobszay József kato-
násan és velősen hirdette meg pÍog-
ramját: ',bajtáÍsak' a kijeli'lt páya jó'
ezen kell a klub szek€ét köziisen to-
vább tolni'..''' e|ődjének p€dig kívánt
sziEriai er6t' kaukázusi hosszú életet
és sok boldogságot, majd javasolta'
hogy KaÍcsi bácsit válassák me8 a
klub tiszteletbeli elnökévé. Javaslarít
a tagság helyesló moraja és tapsa fo-
gadta.

Köszönet KÍeizin8eÍ bajLí$nak, aki
a váryalolai Honvéd Nyugállomá-
nyúak Klubját másfél évtizeden át tá
nyította' és a tagságot összeíogta.
Egyénisége' vezetőkészség€ színes
PÍogramokkal' honvédhagyományok
ápolásával biztosílotta a klub szeíve'
zett életét' Eredményes munkájával
kivívta a tagság szeretetét' a Íégió
klubvezetóinek €lismerését.

Köszönet eredmény€s munkádéÍt, a
jó e8yünműködéséí. Kívánok boldog
napokat és évekel.

Jobbáry A laI nJó' ezredes
úqióyezelő

Lehet-e kÜ|onbséget tenni
o nyugól|omónyú kotonók kozott?
Tehet-e aÍÍól a nyugá|lományú
katona, hogy voll katonai szerve-
zete megszűnt? Úgy gondoljuk,
hogy erre a kérdésre csak egyéÍ.
telmlí nem lehet a válasz'

A fentiekbő| következik, hogy
teljesen igazságtalan' hogy a táÍ.
ca csak a meglévő katonai szeF
vezetek nyugállomónyú kalonáit
támogatja' Teljesen egyetórtünk a
pécsiek azon kezdeményezésé.
vel, hogy az időközönkénti talál.
kozók megszeÍvezéséhez a támo-
gatást az illelékes hadkiegészí-

tő paÍancsnokságokhoz biztosítva
a megszúnt katonai szervezetek

nyugál|ományú tagjai is megkap.
ják'

Ezek az igen jó hangulatú bará.
ti talá|kozók fontos honvédelmi
érdekeket is szolgálnak, össze.
íogják egy.egy katonai szervezet
még aklív és nyugá|lományú lag.
jail, a találkozókon |ehel6ség van
az aktuális kérdésekÍól lájékozta.
tást adni '  meIyet fe|készi i l ten
képviselhelnek a széles ki'zvéle-
mény elótt' de |ehetóséget adnak

a pályatáÍsak, a barátok ismételt
találkozójára' a közös é|mények
íelelevenítésére is'
A katonai szervezetek helyóÍsé.
gekben betöltőtl korábbi szerepét
e|ismeíve a helyi önkoÍmányza.
tok általában anyagilag is támo.
gatják e rendezvényeket. Ezért is
kötelessége a hagyományok ápo.
lásában' nemzedékek ósszefogá.
sában fonlos lalálkozókat felka
Íolnia a honvédelmi táÍcának.

GaIló l!.Nún nJá. ezÍedes
'8)l'yá
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A BEOSZ ELNOKSEGI HATAROZATA

,,A KAToNÁK PÉLDAKÉPE..
u u  4 ,4P ,  1454 '  4

A Bajtársi Egyesülelek országos szovetségének elnökség€ az aktív szolgá-
latot teljesít6 katonák ki'zÜl azok teljesíhényének eIismerésérc. akik élet'
vitelükkel' szolgálali feladataik példaszerű ellátásával. nemzetköz; misszió
ban szcÍz ett elismeÍségükke] a Ínagyar katona eszmény meBteremlése' a ha.
za érdekében kieÍnelkedől cselekedlek. ''A KAToNAK PELDAKEPE" dí.
jat alapít'
1' A díj alapításának cél'ja:
_ a díÍa éÍdemes személyén€k. cselekedeleinek bemutatása:
- a díjban réSzesüll pé]daképül állítáSa a társadalom' a katona bajtársak
előtt.

a BEosZ preszlízsének növelése az Jktív állomány körében'
2. A diía való mcgfelelés követelményei:

az elismerést kiváltó cselekedet honvédelmi' közösségi éÍdekÍ legyen;
- az elismert személy magataíása. életvitele példaszeÍű legyenl
- gondolkodásmódjál a pozhív kisugáÍzás j €llemezze:
- a katonatársadalom. az iÍjúság részére példaképü] állítható legyenl
- a BEosZ szellemiségéhez a viszonya támogató legyen.
3' A dÚ leírása. adomá'lyozásával kapcsolatos eljárási szabályok:

a dí.j oklevéllel' érnrével és 40 ezer forinttal jár együtt;
'aZ éÍÍne 60 Inm áhónjjű bronzplaketl' felső Íészében köríven íían ''A
KAToNAK PELDAKEPE..' alsó köÍívén a DU szó. középen n BEosZjel.
vényel
.n díj évenle 2 4lónek adományozható' me]y minden évben a katonanem-
zedékek lalálkozóján kerül átadásra;
-javaslatok e]őterjesztés€ a tag€gyesületek á]tal minden év augusztus 30.igl

odaítéléséről az elnőkség dönl.
4. KihirdetéseI

2005' febÍuár 24 én (BEosZ napjá rendezvényen)-

A TERvEzÉTHEZ hAP|^soLoDÓ AJ 4\LAsoh, JAvAsLA I oh

AZ érem |e|ra\á( meg ke||  bes/e lnunt '  Veglonlo landcj:  . .A KA]oNAK
PELDAKEPE'' Közbasznú Alapítvány létrehozásának szükségessége a díj
alaptókéjének megteremlésére' kezelésére. a BEosZ támogatására' A lörzs'
t6ke összetétele az alábbi lehel|

BEosZ elnöksége
Tagegyesületek által l000'1000
''Bajtársainkért'' KA.1ól
HM.HVK egyszeÍi központi támogatás
HM-HVK szüfóosztály' KPSZH
Attív katonák (pk..k megkeresése)
Szponzorok
Pártoló tagok' egyéni befizetők
Tagegyesüle(ek alapítványai
Testületek' intézmények (HB' MEH)

200 000 Ft
90 000 Fr

100 000 Ft
500 000 Ft
500 000 Fr
200 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft

2 000 000 Fr, melynek
a kámalai ádnák a díj Énzügyi hátteÉt.

A kuÍatórium etnökéla HM HUP fóosztály delegáIná. Ta&jai: BEosZ 2 f6'
szüfőoszLály 1 fő, csapattiszt 1.2 fő'
Megiegyzés| A díj az aktív katonák köÉben növelné a szövelség elismert.
ségét' könnyítené a beszervezést' A szükséges pénzösszeg az elnökség Íé.
széÉl is kigazdálkodható. de célszerúbb lenne a tennivalók ''kiszélesítése''
érdekében az alapítvány műkijdtetése (L{mogalások szeÍzése' a íeladatok
végzése stb')' Az alapítvány megerdsödve a későbbiekben a szi'vetség ha.
gyományápolási íeladatainak fő anyagi bázisává válhatna.

Köszönet
atámosatáséÍt!
Az idei honvédbálon is ott volt
több olyan gazdáIkodó szervezet
és civil sze ezet képvisel6je,
amely a tombola nyereményei'
nek felajánlásával, illetve pénz'
adományaival támogatta a ,,Baj.
táIsainkért', Kőzhasznú Alapít.
ványt' Ezen alapítvány segíti a
katonai szol8álat során elhuny.
tak hozzátartozóit' a maIadandó
egészségkfu osodást szenvedette.
ket' az egyedü| élóket, a nehéz
szociális helyzetb€n lévóket, a
betegeket' a katonai kisalegysé.
gek és a nyugállományú katonák
kőzösségi, illetve egyesületi éIe-
tének tartalmasabbá tételét.

Juhász Fere nc hon\!éde|mi mi-
niszter a bálon köszönetet mon-
dott a támogatásokért.

A báli tombola ny€.emény€i.
nek f€lajánlói;

Falvak KultúrájáéÍt AIapíF
vány' HM currus Rt.' HM Buda-
p€sti Erdőgazdasá8 Rt., Honvéd
Egyiittes, Honvédszakszervezet,
Mirmy szaloí, RespiÍátor Rt.,
selectrade computeÍ Kft., sie.
mens Telefongyár Rt.' victory
Uniform Kft.

Az alapítványt pénzadomá-
nyaikl€l (is) támogat!ák:

HM AÍmcom Rt., HM currus
Rt., Pajzs-o7 Holding Rt., Respi-
Íátol Kft., selectrade compuler
Kft., Teens'Textil Kft., Victory
Uniform Kft.

A Bajtársi Egyesület€k
országos szöv€tségén€k címe:

1087 Budapesa,
Kerepesi út 29lB

7. épület (I. €melet 133-135.)
TeleÍonsznnok:
(0ó.r) 210.75r3'

HMt 26-U6,26-847
A BEosz-NÁI< ]DLENLEG
N rN c s PosrAF rTKs?"iM A!


