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A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének időszakos kiadványa
A kiadvány térítésmentes' sokszorosítható

E|etet az éveknek!

A nyugállományű katoniák hatodik országos fóruma
Nagy várakozás e]őzte Íneg a nyugállo
mán}rj katonák és a honvédségi nyug.
díjasok (katonaözvegyek' közalkalÍna.
zottak) oÍszágos tanácskozását' hiszen
az obsitosok szlíma több tízezeÍ fó, és
zz elmúlt években számos megoldásÍa
váÍó probléma ha]mozódott fel köriik'
ben' A honvédségi gondozásba kerül
tek közÍil pé]dául 9600 fő egyedül él'
ugyanakkor még mindig csat a tervek
között szerepel a honvédségi idősott
hon felépítése' Nyomasztó megélhetési
gondokkal küszködik a katonaözve-
gyek ti'bbsége. és nem töÍtént előrelé-
pés a honvédségi nyugdíjasok esész.
ségügyi belyzetének felnérése terén

A hatodik alkalommal megrendezett
oÍszágos fórumon júniüs 2 án rnjnt
egy 200 íő vett részi. Jó volt látni' hogy
a Bajtálsi Egyesületek országos szö'
vetségének (BEosZ) lendezvényén
nencsak a nyugdíjasklubok képviselői'
hanern Iváncsik Imre' a HM politikai
áltámti&á]a' KoTózs Lajos' az ffjúsági'
család és Szociális és Esélyegyenlősé
gi MinisztériuÍn politikai á]lamtitkáa'
Mikita János mémök a]tábomagy' a
vezérkari fónök he]ye.tese' va]amint
több katonai alakulat parancsnoka is

Iváncsik Inre felszólalásában részle-
tes elemzést adott a honvédségi n}ug.
díjasok ]étszámán't( alakulásáról. ami-

ból kiderült' hogy ma már meghaladja
a 35 ezer fót a honvédség gondozási
köÍébe laÍozók száma, és a következő
években ezen a téren gyoTs ütemű nö.
vekedés v&ható' Jelenleg a nyugál]o
m]ányú katonák 45 százaléka nem idő
sebb 60 évnél, és szép számmal vannal
olyan obsitosok is. akik még nem lép'
ték át az ijtödik X.et.

A potitikai államtitkáI bejelentette,
hogy . bár még a honYédségi idósek
otthona nem épü]t fel a honvédelmi
tárca ez évben 31 millió folintot bizto
sít a rászoru]ó honvédségi nyugdíjasok
idósotthoni elhelyezésére. Nagy vissz

hangot váltott ki az a bejelentése is'
hogy a nyugállo.nányú katonák erköl
csi megbecsülését kívánjá} er6síteni
azzal a torvénymódosíLással' amely is
mét lehetóvé teszi majd a jelentős érde-
meket szerzett katonák egyszeri elólép.
tetését.

Iváncsik Imrc elnondta' hogy figye.
]embe k€ll vennünk a gondoskodásná],
hogy az igényjogosultat( tijbb nint
egyhamada Budapesten él' A nyugdí
Jasokról való gondoskodás' az odáfi
gye1és a szoci isan nehéz helyzetben
lévők íelkutatására, gondozásáa, a
nyugdíjasszervezetekkel való foglalko-
zás a megyei hadkiegészítő paÍancs-
nokságok feladata' Ebben nincs sem-
mily€n változás. ez a jijvőben is így
]esz. szociális éÍdekvédelmi és rekon'
veÍziós irodá,k végzik ezt a munkát. Az
ó lelkészítésük és beszámoltatásuk
évente központilag töÍténik'

Nagyon sáp hagyományaik vannák
a nyugdíjasreldezvényeknek. Ilyen
például a katonanemzedékek tatáko.
zója és a nyÚgállonányúklubok éves
éÍékelő tággyűlései. A HM id6sügyi

( FTlr tatás a 2. ol.ialon)



(Fol,ldtúl az !, all1al]ól)

lanácsa nagy segítségünkJe van abban'
hogy az id6sekkel való foglalkozás te.
rúletén minden fontos problémát meg.
isme'ünk' nagyon hasznos mego1dási
javaslatokat tesznek a miniszterúI szá
m]íra. Temészetesen .emcsak az idő
sügyi tanácsnak szeretném tnegkó
szönni a munkáját' hánem valamcnnyi'
a nyugdíjasok é]etével' körülményei-
vel. a közösségi é]etük szervezésével
foglalkozó személynek és szervezet.

Az el1átások jo.gi alapjait egyrészt a
jogállásról Szóló 200l' tötaény bizro.
sítja. egészen direkten fogalmaz' és a
másik a köztisztviselók jogá11ásáról
szóló törvény' á.nely máÍkicsit megen
gedőbben fogalmaz' idézném is: ''A
nyugállományú köztisztviseló a szoci.
ális helyzetére figyelemmel Íászorult.
ság a]apján pénzbeni vagy teÍnészet-
beni támoga!ásban réSzesílhetó'''
MindkeBó! e8yformán alkalmazzuk. és
nem leszünk ilyen megkülőnböztetést'
ezéíkialakutt aZ az áltapot' hogy az ál.
talunl fennlaíoÍ ellátórendszer minő.
sége rneghaladja az ádagosat' végzünt
szociológiai és életÍnódkutatásokat iS
annak érdekében' hogy ne csat a szem.
élyes beszé]getések során megismeÍt
tapaszta]atokka] rendelkezzünk, hanem
legyenek o1yan összefogó' összefogott'
átfogó felmérések is' amelyek a lehet6
legpo.tosabb képel nyújtják a nyugál
lományúaI helyzeléról'

A láJsadalÍni szeÍvezetek tevékeny'
ségél is lámogatjuk' rcrmészercsen
nemcsak pénzzel' hanem figyeleÍnmel'
segítségnyújtássa]' szakmai tanácsa-
dáSSa]' szervezőelóve]' A Honvéd Egy-
üttes kózreműködésével. Szállítóeszkö
zök térírésmentes biztosí!ásával' de pá
lyázat útján pénzügyi forások biztosí
tásával is. Ebben sajnos volt egyjelcD
tős hullámvólgy az elmúlt években'

költségvetési okok' súlyos megszoítá
sok miatt 2003.ban 70 millió forintot
fordítottunt erre a célra. Ez 2004.ben
22 nillió forintra elert vissza' majd eb-
ben az évben éppen a BEosZ hathalós
közbenjárásárá lóbbek közótt a HEF
ülésen elhángzott határozott felvetésre
és javaslatra ene áz évre isnét 40 mil
]ió foÍintot fogunk fordítáni. ebből ed
dig 37 szeÍveze| kaPott már támoga
rásL

A segélyezés területén a válsághely.
zetbe került nyugdíjasaink gondjainak
enyhítését célozzuk meg' az ene fordít
ható összeg folyamatosan enelkedett'
Korábbm löbb mint 500 fóre álldndó
sull a segélyben részesülók száma.
2003'ban 630'an részesültek segé]y
ben' 2004.ben ez már 800 és 1000 fő
íe]ett vo]t' mintegy 25 mi]]ió forintot
használtunt erre a cé]ra. Nagyon fon.
tos szerepet' nondharnám úgyis. hogy
kü1detést tó1t be a szociálpolitikai
Közalapítvány. JeUemezve a rászoruh

ságot' dejellemezve a lehetőségeket iS
2003 ban rchát e8y év alatt 362 fő É.
szesült 7'7 mi]]ió fonfu támogatásban'
2004.ben ez már 131ó fő volt' és több
mint 38 mi]lió forint volt a támogalás,
amit a szoci politikai Köza]apítvány
folyósítotl.

Korózs Lajos po1itikai államtilkár
felszólalásában elmondta. hogy októ.
beT az idősek bónapja lesz. ..FelhíváS.
sal foÍdulunk a múzeumokhoz' könyv
támkhoz, botanikus keíekiez és még
Sololhatnám, aÍborétumokhoz' 1egyék
1ehelóvé. hogy október hónapban leg.
alább egy napon tegyék ingyenessé aZ
idós embereknek a belépést ezekbe az
intézetekbe' Nem hiszem' hogy |öntre.
menne e eg.j vámúzeum abban' ha
7 8 ezer idős ember mcgnézné ayát
dombo| megnézné a kazamatákal' és
megnézné a képtárat'

Jú]iusban lesz egy rendkívüli idősü
gyi tanácsü]éS. aho] Sz€Íehénk már be
mutatni azokat az intézkedéseket, ame.
lyeket a l00 lépéS programjában eddig
megbozott a kormányzat. Ezek lépé.
sek' ezütán jön a kidolgozónünka' ez
ulán jön a töÍvénykezési munká- Ezt
azért em]ítem. mert nem minden lépós
hez raktuk rögtön hozzá, meí löbbnyi
re tudjuk. hogy milyen törvényekel liell
módosítani' hiszen ennek van egy
olyan tematikája' ahol a módosításokat
a közigazgatás rendsze.ébe be kel1vin.
ni' ott végig kell futtatni, és ezt kővető
en keÍülhet az országgyűlés eIé. Ami
rő] önök is ha]lottak már' hiszen az
egészségügyi e]látásban' ami aZ időse
ke! érinti' benne van péIdául a közgyó
gyelláiásnak az ügye. amely biztos'
hogy áralakí!ásra kerü]' Nagyon sokan
érdek1ódnek a nyugdíjakra vonatkozó
komlínyzáti inrézkedések felól. Azt is
mondha|om, hogy a miniszterelnök
maga Íendelle meg hogy lekintsük át'
az éÍtékveszlett nyugdíjak jelcnlegi
helyzetét' és tekintsük át aZ úgyneve
zeit rossz évben e]menl nyugdíjasok
helyzetét. Eppen a honvédségi idósü.
gyi tanácstóljótt az egyik ilyen kezde'
ményezés még az elmúlt év őszén. Mi
nragunk is komolyo vel|ük eztáfelve
tés|ós a miniszlerc]nök fclé továbbítot
luk' ő pcdig negbízla ezzcl Blríth Gá
boÍt' a ny ugdíjbizlosító fóigazgatóját.''

Mikita Jrános altábomagy 1.elszólalá.
sában elmondta. hogy ''nagyra éÍékel
jük és elisÍnerjük, tehát lámogaljuk
mind a BEosZ és iagszervezetei átal
kifejtett minden érdekképviseleti' ha
gyoÍnányőÍző' hazalias és honvédclmi
neve]ómunkát' Mindannyian tudjuk.
hogy jelentós válrozáSok kovetkeztek
be az elmúlt másfél évlizedben a biz
tonságpolitikal környezetben és a vé.
delmi felfogásbo is- Es ehhez ugye a]
kalnazkodnunk kellelt Ínindenféle 1e'



Íületen' Megvállozotl ennek következ-
tében a Magyar Honvédség feladat.
Íendszere, szcrveZcte, diszlokíciója.
létszáma is' Nagyon sok o]yan közve.
tett hatása is volt' amilól az á1lamti|kár
úr is beszéll- A professzionalitás meg
teremlése az egyik Íó célkitűzés' és
ezen jelentóS változáS vo]t a sorkatonai
szolgáIat megszüntetése. Nagyon fon'
tos ̂ z ezekkel kaPcsolalos valódi pÍo.
íesszioná]is haderő megteremtésével
kapcsolatos további feladalaink megol
dása' Az nagyon fontos' hogy a vezér.
kar viszonya neÍr változott meg a szer-
vezeti átalakí!ás kapcsán sem' ami a
különböző érdckvódelmi' érdekképvi
seleti szervezetekhez fÍzódött, és to.
vábbiakban is a stratégiai patnerségek
kialakítására törekszünk' Nagyon fon
los a konmunikációs fóigazgatóSág
helyébe lépett kotnmunikációs f6osz
iályna} a f €ladata' ezen be]ü] és tulaj
donképpen kiemelten a kapcso]atszeÍ.
vező osztálynak a tevékenysége' A ve.
zérkff tekintetében ezt már említettem'
tehát kiemelten egy vezéÍkarfőnök he
lyettes a vezérkarfőnok helyetresi be.
osz1ás az, amely kiernelten felelós
azért, hogy ezen kapcsolalokat ápolja.
Tehát én kérem is a rírsadalmi SzeÍvek
veze|őit' hogy ha b]írmilyen jellegű
gond' probléma merül fel. aniben és
amennyiben ez a honvéd vezérkaÍ
kompetenciája' atkor kérem' hogy ke.
ressenek Íneg' és szívesen állok rcndel
kezésére''.

szekeres lstvrán nyugállomlínyú dan.
dárlábomok. a HM idósügyi tanácsá.
nak ügyveze!ó elnöke az idósbarát.
szemlélet erősítéSe mellett javasoha.
hogy a honvédelni tá.ca biztosítson
anyagi lehetőséget a honvédségi nyug
díjasok körében végzetl szociológiai
1'elméréshez' valamint az egészségügyi
Szfuésükhöz'

'.Rólunt.velünl('' - ez vo]t a szlogen.

je a honvédségi nyugdíjasok fóruná
nak' és eÍól beszéli felszólalásában si
pos Géza nyugá]lományú ezredes' a
BEosZ elnöke is' aICi elmondta, hogy a
Szövetség elnöksége fő feladalának ie'
kinti az érdekvédelni. érdekképvisele.
ti munkát. hiszen a nyugállományú ka.
ton]ík' ít honvédségi nyugdÜasok elsó.
sorbán ehhez a tá$adálmi szervezethez
foÍdulhahal gondjaikkal' illetve élet
helyzetük jobbílásál célzó javaslataik
kal' Az elnök szorgalnázta. hogy a fia
talabb obsilosok is vállalj'nat szerepet
a nyugdíjasklubokban' illetvc hogy á
nyugáilományú katonák is vehessenek
részt a toborzómun-kában éppen úgy'
mint más honYédségi szolgáltatási fel.

A honvédségi nyugdíjasok országos
tánácskozása végül is nem vált a gon.
dok és pmászok fólrrmává. hisz tóbb
volt a reális helyzetet figyelembe veYó
javas]at' Többen is javasoltát( például.
hogy a mi]liáÍdoktal gazdá]kodó NeIn
zeti Civil A1ap pá]yázatai között legye.
nek o1yanok is. amelyek segítik a hon.
védségi nyugdíjasklubok, szeÍvezetek

műkijdését. Volt olyan felszólaló is,
a}i azzal rukkolt e]ó. hogy az eladásra
színt bálabnlellei honvédségi üdülőt
alakítsák át honvédségi idősotthonná'
Kósa László nyugállományú alezredes.
a HosZ nyugdíjástagozatának vezető.
je pedig azt szorgalmazta. hogy a hon
védelmi táÍca biztosítson több lehetó
séget a honvédségi nyugdíjasok üdülle-
téséhez. a 1egjobban ászorulók pedig
kapjanak kedvezményeket az üdütők
igénybevételéhez. Többen is k€zdeÍné'
nyezték' hogy a honvédkórházak ren.
del6inek igénybevételénél ne ]egyen
feltétel a h]íziowosi beutaló. a nyusál.
loÍnán}ba kerülés pedig úgy menjen
végbe' hogy ne okozzon nagy lelki sé
rülést a katoná*nak'

Életet az évekn€k| ' ez volt a refrén
je a honvédsési nyugdíjasok hatodik
fórumának. amely isméi megerősílche
azt ajogos igényt' miszerint az obsiio
sok az eddigiekné] több törődést, tisz.
teletet és erkólcsi megbecsü1éSt érde.

K. L.

A nyugállományú katonák halodik oÍszágos fóruma vé
gén kérdőíves közvélemény kulatásra került sor' ameLy
nek a legfőbb tanulságai a kövelkezők'
A Fórum végén 180 kéÍdőívből a íésztvevók hatvanat
tó]töttek ki és a vá]aszolók nagy többsége jónak' hasz
nosnak íté]te meg a tanácskozást.

Az elóadások ki'zül különösen jónak taÍolták Iván.
csik Imre politikai államtitkáI' valanint a HM Id6sügyi
Tanácsa ügyvezet6 elnökének felszólalásá'. Korózs La'
jos az ICSSZEM polilikai állaÍntitkára áz idősek hónap
jára vona&ozó javadatát a résztvevők jóna-k tartották.

Többen kifogáso]ták' hogy a FoÍumon me&ielent ve
zető beosz.ású elóadók többsége hamar eltávozott, ér
demben nem vett Íészt a vitán és így nem is tudtak lea'
gálni a fe1vet6di'tt javaslatoka. sokan várták a Hjt'

módosítással kapcsolatos teNezetek ismertetését. Küló-
nösen jó visszhanga volt a nyugállományú kátonák
elóléptetésére vonatkozó állásíbgla]ásnak'

Többen felvetették. hogy sokkal többet keuene fog
lalkozni a honvédségtől nyugdíjba Ínent közalka]ma.
zottakkal is' akikr61 semmilyen nyilvántaÍtás sincs' Ki'
fogásolták' hogy még mindig nem megoldoti a meg.
szűnt helyórségi klubok helyzete' Az önkormányzatok
egyle inkább kivonulnak a civil szervezetek tánogatá.
sából.

Volt olyan észevéte] is' hogy a Fó mÍa célszeTű lett
volna vitaanyagot készíteni, és azt idóben e]juttahi a
részivevőkióz' Néh|ínyan kifogásollák, hogy miéí nem
foglalkozott a Fórum a rehabilitált tisztekkel, a vol. ha.
difoglyokkal és a roklGnt katonáktal'

Javaslat született a BEosz Hírlevél gyakoribb meg.
jelentetésére is' L_ C.



Tartsuk napirenden!
A BEosZ elnijkségc 2005 ' |cbruár 27.
e' a szóvetség megalakulásánlri 15- év.
fordulójiLnak lisztclctérc rcndcze|t ün'
nepségen hirdctte ki aZ á]lala alipított.
A Katonák Pó]dakópe díj célját. a díjÍa
va]ó negte]elés kövelelményeii. az
ádományozással kapcso]a!os elJárísi
Szabá]yokat' Mindezek a s7övetség ko
rábbj kiadványában. a tagegyesülctck
elnÖkeinek megkúldijtt ánya8okban ol

Pó|dakópct keresünk!
Legyél TE is a segítségünkrc| Azt a

személyt kcrcssük. llki az iktív szo]gá'
lrtd Lcljcsíó kalonák kijzül életvite.
]üklel' l.eladataik példaszerű elLátásá
val. ilthon és küliöldon szeEetteIisme
ÍésüRel a haza' a honvédség é|deké
ben k]emeikedőt teljesítettek. A BE
oSZ a nyi]vánosság el €jét felh{sználvr
anyagilag is támogatni *arjt izoktr a
katoDatársrinkat. akik .rtókteremló te'
vékcnysógükkcl mindannyiunk Számá'
n kövctcndó pé]dát nutatnak. aklke
xz cg.sz Magyar Honvédség' a !ársada
lun fclnóZhet. s akik a BEosZ Szelle
misógót is követendónek taÍJák.

Ki lehet példakép?
Aki új módszerekkel keres. dolgoz

ki a katonai s7o|gálal bámrcly terüle'
tén, és Ine8va|ósításíndl. rcílis esélye]

Aki á szolgáhti, lakóhelyj vasy

Ki rószeqi . l Ihoi  qanó|rrhen?

A hoDvédsóg segély€zésse] próbálja lánrogltni a váratlan.
kedvczótlen szociális heiyzetbe került ta&jait' Egy hosszabb
kórháZi kezelés' súlyos betegsé8' hiÍe|en jótt nágyobb ki
adás bizony elóidézhet o]yan he|yzetet. rmikor lt szoÍult
helyzetből néhány lízeze| fbrintos összeg scgílhet ki' A tá.
mogatáSnak ez a formája tehát nem alkximas a rendszeÍes
jövedelem kiegészítésérc. hanen egy váÍat]an helyze|ból
tö|ténő gyorsabb kilábalásr segítheti, és megkímélhet attól.
hogy kt'lcsiint kelljen igénybe venni vagy mások jóindüh

Lálszólág jc]eniós az az összeg 26 mjllió forint , ami
ilyeD cóLr.l rendelkezéSre ál]. de utánaszámolv! cz
800 1000 fő egyszef] támogatásáB elegeDdó' Ebból követ
kezik m]ndnyájun}nak azon kel1müDkálkodni. hogy eZ a2
összeg valóban a hiÍtelen megszorult, lcgrászoru]hbb réreg.
hezjusson el' Ebben nagy a fclclőssóge a hadkiegéSzítő pa.
lancsnokságok munkatárs.tinak' a nyugá]lományúak klub
jai dkrivistáinak. demaguknak a kéÍelmezőknek is. Valamj
féle olyan nézetDck kcll uÍtlkodn]. hogy valóban csak ''t
legrás7orultábbak kérjenek' ne \,egyiik e] a ]ehetóséget a ná
lüDkn.tj rossztbb h.lyzelben ]evőktől..' Annak a segítségéL
viszonl ha sZűkSégeS. mi kezdeménye7zük' ak; inkább nél'
kúlöZik. mint hogy egyszer is kémi ke|ljcn.

A kérelmet aZ illetókes hadkiegészítő parancsnoksághoz
kell benyújtani aZ eÍÍe a célra kia]akított nyomtatványtor.
Íiában a szükséges igazolísok (nyugdíjszelvény' folyó
számla.kivonat' gyógyszeÍSzán a. re7sikóltségek stb')
csatolásával' A segély elbírálását' folyósítísíít a HM szo
ciá]politikai Kózalapíivány kuratóriüma vógzi' AZ azonos
elbírálás. a szubjektivi,mus kis7űrésc érdckóben az egy
főrc es6

46 000 Ft.ilátti íetlójövedelem esetén 35 000 F|:
'16 000 60 000 Ft közötl 28 000 Ft:
60 000 75'000 Ft közöit 22 000 Ft

ámogaúst íblyósíi a kuratórium'

Az egyedül élók egy sáYval po7itívább elbírálÍs aIá cs
nek' ille1óle8 a kuratórium a halmozoltan hálÍányos hely.
zetben (állaDdó ápolásra. gondozásra szoruló á]lapot. sú.
]yos nro7gáskor1átozotlság slb') az e]bíÍálásnál mé]tányos
ságot is alkalnazhal'

Kóltm kczdeményezéSeitekkel, a ]egrászoruItabh hely
Zclben ]évők f.e]kutatásáva] segÍsé8eteket. lrogy e tá'no
glttási lbÍnában valóban a legrászoru]iabb nyugálbmá
n]'ú kalonák és hozzátartozóik ÉszesüljeDek.
Udvöz]etlel:

Gal1ó I!1\,ún n!ú' ezteda
szacjólis ii8r|n,ii

A BEosZ elnöksége xZ egósz oÍ'
szÍgbó1 lblyanalosan és nrindannyió.
tokró1 vária l1 javaslatokal aÍra, hogy
kik lcgyenek a díjazottak. és m]érl h1.
vaLo(ak aÍa. hogy példaképkénr te.
kinIsünk fájuk'

Ne feledjélek: a javidatoklt a tag
egyesúletek terjesztik |cl lcgkósóbb
nrindeD óv auguszlus ]0 ig| Már aZ
{jánlís-is mcgLisZlcló|

A DIJHoZ oklcvól' ómc ós 'l0 000
forinljfu' Iliszen, hog} eZ ulóbbj ]esz
nróg Löbb is'

Ez év októbeÍében adjuk át elós7or
az arra érdemessé vált 2 4 főDek Btla
tonkenesén. a kaloDancm7cdókck Ltlíl

TARTSAToK NÁPIRENDENI

más kiskŐzÖssé8ben BEosZ ta8egye
sületel.nze!lenúl működtet' límogt1'

Aki hivatáso! s7akembcrkóDt r
munkakóri leíásán, beosztísíból tdó
dó fe]adatain tú|nrulal.) c|ő|eszí.sckct
produkáh a .í bíZottak sorsának
könn)'íése, ]obbíLása érdekében'

Aki kiélezett helyzetben személyes
bátoÍságfól' á]dozatkészségól lett tá
núbizonyságot'

Aki cse]ekedeteivel képviseli a ka
tonaihivatás.szo]gá|a!.atársad{Inri fc
lelősségvállalás ét1ékei1'

E7ek cs* példilk. tmclyck nem kor
|ítozzák, dc ncm is ielölik ki' hogy ki.
bijl lchet díiazoli' Példakép lehet tehát
bárki. aki életéve] és tevékenységével
kiéÍdene]te csodálatunkat]



KÉPEK A BEosZ ÉtnÉaŐt

!

KoszoÍúzás a Józs€Í Atti|a em|ékházban

Lálogalás a váÍpalotai bázlson Közös nólázás PtJsz|avacson

Gyakan fordul e16. hogy visszajön a hadki€géSzító pa-
röncsnokságÍa a tájékoztaló' az ért€sí(és. a nyugálloÍná.
nyú-találkozóra szóló meghívó' a jubileum' születésna
pi köszönt6 vagy éppen a barár' a kolléga katonai leme.
1éséről szóló gyászjelentés' A lakóhelyen kívül ha vala'
ki huzamosabb idő! tők a tartózkodási helyén' ennek a
címét is érdemes megadni az éÍdekvédelmi kollégák.
nak' sürgős esetekben Sem tudnak elérni bennünket a
muniatáJsak. meí a koÍábban megadott telefonszá.
munk már régen m€gváltozott.

A hadkiegészíló parancsnokságok a gondoskodást
úgy tudják megvalósítani' érvényesíteni' ha nindig
poÍtos, naprakész inforÍnációkkal rendelkeznek lakci
münkÍ61. telefonszámunkól' a helyzetünkben' körül.
ményeinkben beálIt változásokról (súlyosabb betegség,
hosszabb kórházi kezelés, válás. feleség' élettárs halála
s|b.). A segítségnyújtás elősegítése' meggyorsítása ér-

dekében a kömyezetünkben lévők6l is adhatunk infor.
mációt' mert nekik adolleselben nem ez a legfontosabb
t€endójük' eszükbe sem juÍ vagy szégyellik' hogy prob'
lérnájuk Ínegoldásáért máshoz kell foÍdu|ni'

Érdemi' gyors segítségre akkor számíthatunk' ha a
hadkiegészító parancsnokságot az adalainkban beállt
vál|ozásokról Íendszeíesen tájékoztatjuk. Az ihformá.
ciókat továbbíthaljuk levélben' de telefonon is' Adata
inkat nyugodtan rábízhatjuk az éIdekvédelmi szakem.
berekre, mert azokat a szenélyiségi jogok szigorú be
laÍtásávat fogiák kezelni, és kívülálló személynek csak
a hozzájárulásunkkal foÁják kiadni.

Folyamatos !ájékoztalással, az információk továbbí.
tásáva| segítsük ázok munkáját' atik a le&jobb tudáSuk
szeÍint ak3mak rólunk gondoskodni'

Udvözle|tel eg! njupjllomónrú koIIé 9tl :
Pin|ér F erenc nJuq,állonánJú ezredes



Miért ke|l hóziorvosi beutoló?
Az MH Idősügyi Tanács márciusi iilé-
sén lerÍtékre kerü|t a nyugállomlínyú'
akna} az a sérelme' hogy igényjogo-
süllsági státusuk €llenére a szakrende-
léseken házioÍvosi beutalót kémek t6
lük' másrészt túl hosszú a sz'lcendelé
sekeí a váÍakozási idő.

Az egészségügyi ellátásÍól szóló jog.
sznbályok l997.'ől €lőífjá*' hogy né.
hány kivétehól eltekintv€ valameonyi
sza}rende|ést a b€teg csak házioÍvosi
beuta|óval v€het igénybe' A kivételek:
sürgőssé8i ellálás. i|letve fii|'orr'gégé'
szeli' szemészeti' uro|ógiai' n6gyógyá
szati' Mrgyógyászati' pszichiáEiai' ál
talános sebészeli, ba|eseli sebészeti'
valamint onko]ógiai száIrendelés.

Az utóbbi idóben a legtöbb panasz.
bejelentés a Íeumatológiai szakÍende.
lésÍe vonatkozik' A reumatológia
nagyarányú leterheltsége miatt. külő.
nös t€kintettel Áz ország távolabbi
ponljairól beérkezó igényjogosult bete
geke a Központi HoÍtvédkóÍház meg
engedó nagataÍtást tanúsítolt, és sok
esetben elt€kintetl a beutaló meglétó.
től'

Az elmúh év novemb€íében az oEP
tóbb héten át el|enőrizte a Í€umatológi
ai szakÍendelés múki'dését' amelynek
során halámzouan fe|hívla a figyelmet
arÍa' hogy b€uta|ó né|kül nem |ehet be
tege1ellátni. A b€ulaló kód nélkü| rög
zílett ellálását az oEP nem finanszÍoz
zá, a beutalót a b€legdokumentációban
meg kel| őrizni. A kóÍházat Énzbünte.
téssel sújtották' és a jegyzőkönyv tanú.
sága szerinlaz ellenőrök a beutalókhi.
ánya Íniatl finAnszírozási visszavonást
kezdeményeztek. Ezen túlmen6€n kilá-
tásba helyezték' hogy visszaellenórzés'
koí még szigorúbb szankciókat szab'
nak ki.

Paran€snoki intézkedés leit kiadva'
amely f€lhívja a szabálytalánságok el-
k€rülésére a kóÍház orvosainak és a be.
tegeknek a figyelmét. A betegek - kü.
lönösen az igényjogosuhak - nehezen
vagy egyáhaliín nem értik meg. hogy
u ó e'etükben is lörvényi fehétel a be'
uta|ó me8|éte a szakrendelés igénybe.
vélcléhez' E|ég€detlenségüknek a ren
delés€k során is hangol adná}' fokozva
ezzel a várakozás amúgy is Íeszüll lég'
körét'

Áhenetileg a beutaló nélkiil érk€.
zett betegekel áliÍányílotlák házon be.
lül olyan szakrend€lésekre. ame1yek
beutaló né|kül is igénybe vehetők. és
az ott knpolt beutalóval lehetővé v t a
Íeumatoló8iai szakrendelésen való el

lá1ás' Hosszú lávon azonban ene a
szisztémára nem lehet berendezkedni'
Egyrészt az amúgy is leterheh egyéb
szakrendelések nem kényszeíthetók e
feladat végrehajlására' másrészt a pa
naszok és elégedellen betegek számá
nem csökken, hiszen az egyébként is
hosszú várakozás; idő! akár meg is
duplázhátja ez a módszer. Ha később
panaszbejel€ntéseikben náinínyítják er-
Íe a szahalóság figyelmét. további ne
gatív halísa lehel a kórházra nézve.

végleges megoldásl jelenthet a paÍ
lamenl által elfogadolt' a kötelezó
egészségbiztosítás etlátásairól szóló
1997' éYi LxxxIII. törvény módosítá'
sa. ame]yben n kabna.egészségügy v€.
zetése kezdeményezte' hogy a Honvé.
delmi Minisztérium által fenntartott
gyógyintézetekben a jíró. és fekv6be.
teg.e]látás beutaló nélkül' igényjogo-
sullság alapján is igénybe veh€t6 le-
gyen. A lörvénymódosítás váJhatóan
néhány hónapon belül az országgyúlós
elé keÍűl.

A hosszú várakozási idóvel kapcso.
latos problémafelvetéss€l kapcsolatban
a szatrende|é:'ek több.kevesebb siker.
rel tör €kednek áz e|ójegyzési Íendszer
bevezetéséÍe' Ugyanakkor szakmailag
indokoll az akut és a kórházban fekv6
betegek, valamint a fenntaÍó elvóásá
alapján az aktív hiYatásos és szerzódé.
ses katon|ík' a várauanul éÍkezó VIP.
betegek' a külföldön szolgálatot teljesi
tő hivatásos állományúak' a hazánkban
akkeditált diplomáciai állomány elő.
jegyzés nélküli fog^dása a szakÍende.
léseken és a sz.*Ambulanciákon'

Természelesen a kórháznak nem cél

ja az el]átolti kör beszűkítése' nivel
ebben az esetben bevételkiesés követ'
kezne be' és tovább növelné az elége.
deden betegek szánát is' A kórház ve.
zetése folyamatosan vizsgáÜa annak a
lehet6ségét' hogy mi|yen sz€Ívezetáta.
lákítással' kapacitásá|csopoíosíással'
milyen technikákkal lehetne úrrá lenni
a kialakult helyzelen a betegek érdeké-
b€n -ez idáig sikeíe|enül.

Kapaci!ás hiányában (orvos' asszisz.
tens' diagnoszt;kai háttéÍ stb.) sem
tijbb rendelést' sem több múszakos já.
róbeteg ellátást nem tud a kórház mű.
ködtetni. Éíkezési sorÍend szerinti szó-
lítás bevezetéséhez olyan b€| €g.bebívó
ÍendszeÍ kiépí1ése szükségcs' anely.
nek a költsége (2005' íebruári áÍajánlat
alapján) 420 000 Ft szakrendei6nként.
(Pesten és Budán 50 szakÍendelés ós
szakambulancia működik, ezek felsz€'
relése meghaladná a 20 millió forintot,
mire nincs anyagi lehet6sé8e a kóf.
hlíznák')

A2 érk€zési sorrendb€n töíénő ellá.
tás igazságosabbnak tűnik' azonban le
hetet]enné teszi a jelenlegi. elójegyzés
nélkül érkezók e|látásál. BevezeÉse
nem szüntetné meg' puszún ',áÚajzol
ní. a panaszt tev6k köÍét.

Végleges megoldást a kórház.re.
konslrukc;ó teljes befejezése jelent
Ínajd' amikoÍ is a köZponli belegfelvé'
teli részlegen kereszlűl juha be a kór'
házba valamennyi 1bkvő. és jáÍóbelcg
szatrendelésl igénybe vevó' A be]épte.
tés Íögzíti majd az érkezés id6pon1ját
is, amelyel az egyes szakrendelók és
szakambulanciá* saját számÍiógépei.
ken tudnak követni.



Elnökségi ülés Pákozdon
\")

A BEosZ elnökség Pákozdn l()rlónó
beérkczósc után negkoszorúZla .tZ cm.
lókművc(' majd Górög lstván ezlcdes.
a HM osztályve7e|óje tájékozt|lól lar.
lotl az €mlékhcly jelenle8i helylcléról
és jövójéről.

Az ű1ésen az e ln i 'ksóg la8ja i  mc!
haI l8atrík s ipos Géza e lnt 'k  |á jékoz.
ltlllisfi rz elmúlt fél év vó8rchajloll
l c lad l ta i ró l ,  majd az egyes tcÍűlctek
lcIe1ősc i  számoltak be munkíjukÍó l '

Az c1ni 'ksér az év legtbnlosabb
rcndezvényének. a katonanemzedó.
kek XlV' 1alátkozójának p|ogl.lmjít
tart.Ja. amely űjszerűcn, a fiata]ok le
]é liÍdulá5 jesyében kcrül nlegrcnde
lósÍc '  lémája a je lképek lcs ,nck

A . . Iéls7er ad.  ak i  gyorsrD d. .c|
!cl kóvclve dontött az eloöksóg Ba.
lá ls i  Cs iba őrnagy ügyébcn. . tk inek
eg) '  l r i zcsct  k övetkez lében lcógc l l  a
lakÍsa.30 000 Ft  segély l  s7nvl7ol t
nlcg' szó esell még az órdckcryc/te
lósró| .  a Hosz v issZalérós.r(í| '  r lmc
]yct  i j t i 'n lme] ÚdvöZ ö lL  aZ cI  ( jksóg '
A ]]l-]osz elnöksógc csall koZva íl
lcÍvczelt idősek hónaPir prc8r nrjÍ
h07 kü l önó i  f igye lmet 1og l i 'dí1 n i  !

80 év fe let l i  nyugi tIIományú kato

Az elnökségi ülós nlásodik nlpján
kerü11sor Fenyves i  i ' ó ler  ezredcs,  a l
elnök bcszámo]ójár.l aki a régiók Íl
ta1ánoS helyzc1óró]. nrűködésÍik la.
paszta]alaiÍól ós a lo!ábbi feladatok.
ró1 taÍotl Iájékolla1ól.

E lmondta.  hogy a róg iók létrehozá '
s! beváltotla a hozztijuk íűzi'tt remé'
nyeke!' és €gyre n.tgyobb s7erephez
iut(r t tak.  A régióv.zet6k Úvcnte 2 3
alka lonmal szerveznek la lá lkozót  a
tagegyesü lc lck ve7c lő ive l '  ahol  mód
nyí1ik aZ informíciócserékre, kon.
7ultációkÍa' és á tapasZtal!tcserékre'
A régióvezelők rcndszcÍes nlunka.
kapcsolatban á1 ln lk tcrü letükhCjz
tatozó hadkiegéslí( j  partncsnoksá.
gokkal '  onkormínyl , l lokka1 ós a me
g)c i  nyügdíjasszervct|e] '

A régiókban agg(klnat a nyugdí
Jas.egyesü lctcknck hoss7ú éYek óra
o|thont adó hc lyőrsóg i  k lubok meg.
szÍinlelése és bó|hc.ldása tniatt' Fél'
t ik  a katona nyugdÍi  s()k számára ed
di8 b izÍosíol l ' iogosuI lsÍ8okat.  taÍla.
nak azok eset lcgcs nrcgvonásátó l '

Az i i l óscn bemu(atkozott  HoÍVálb
Zol tán.  l  gyór i  ZLT 69.  Kt i .  ügy le
zetó i ! l lgt l tó j i l .  ak i  fe la ján lo l r l
anyagl  segí lsógó l  (500 000 Ft .ot)  l
BEOSZir .k .

A7 eIn i jksóg 'negtárg) 'a i ta a ' ] .anj .
cstdó Tcs lü lc( . .A sz öve lség !ny{8i .
pénzűgyi  hc lyzete Stabi l i zá lÍsínat
lehelósógc i  a l  c l térés főbb íormÍi.
módszcrci ós cszkö7ei.' című ájÍnlí
sa aIapiilr késlítctl tervezetet'

Meghnl lgt l l t i sÍ!  kcrü|t  a Bajtársa in
kén Al .pívt iny c ln i 'kének. dr '  Abo
nyi  MÍlyÍs Dyá '  ezredesnck a beszá '
nm]ója. 'nljd sipos Géza nyá. e7Íe.
des. e]nök nrc8határozta a kövctkczó
idős7ak Í.cIlda(lit a szepteÍnbcri el.
n ökségj ü|ésig.  A kétnapos úlós l
eÍedmónyesnck ítélte meg'

A rógnil r.szóre a7 elntkség java.
solja .l rógiók közi'tti együttműködós
(régióéÍtekez le l re m €n jenek e l  . l
szonlszédos régiók vezelói is) lartal.
mi ós móds7crbeni színvonalának j.1.
víLástít' és kczdenlényezre, hogy do|.
gozzanak tlz aktív kalonák negnye.

KÓnyvjelző

Tizenöt éves a BEosZ
A szöv€tségiink felnállás.nak l5. év.
lbrdulója aikalmából megje]ent kiad.
vány bevezetójében Juhász Ferenc
honvédelmi miniszteÍ a köve1kez6, fi.
gyelemre méltó sorokal íía| ',A hon'
véde]lni !áÍca vez€tése nevében meg.
köszönöÍn a BEosZ másfé| évtizedcs
mun}ájál' arnellyel a biztonság- és
védelempolitika súrín változó straté.
giája és újrafogalmazott prioritásai el.
lenére megh]álták azt a mezsgyét,
ame]yen következetesen ha]adva

egyik fő lársadalmi ercjévé, 1áÍnoga
tójává váll a nagy fblyanatnak, szol
g ta a honvédelem ügyét.

Remé]em' rnegadalik' hogy szer.
vezetük kövelk€ző jubileumát is
együtt ünnepeljük. A ma8am részéről
kész vagyok az együ(működésre'''

A tizenöt évról szóló kiadványban
olvashafunk a BEosz megalakulásá-
ról' a katonai hagyonányok ápolásá
ró]' a szövelség érd€kvédelmi munká.
ján']' a Íászoruló bajláÍsaknak nyúi

tort ányagi sc8ílségr6l. a BEosZ
nemzelközi kapcso|atairóI és a Égiók
életéről'

Figyelemre móltó Kelemen József
nyugállományú altábomagy íráSa is,
amely ebbel a kiadványban jeleni
lneg.

''A ma8yár katonai hagyom'ínyok
felújíúsában és ápolásában a BEosz
kezdcnényezó szerepet vállal( a had'
töíénet jel€nt65 eseményeinek feli'
dézéséve|' amelyek elsősorban a ka'
tonák haza iránti elkötelezettségét, hi
vatás|udatát és önfeláldozását igyek€.
zett előtérbe helyezni az utóiagos po.
litikai megítélés és az ,aktüális( tör.
ténelmi szemlélet helyett'

Ez a folyamat segítette eló dzt a
szem]életválIozást, amely az egykoÍi
etlenség katonájnak is megadja a hő-
söknek kijáró tiszteletet. sírjaiknál.'
eÍ ékhelyeiknek a gondozísáL Eze.
ken iil ajövő katonaneÍnzedékeinek' a
BEosZ jeleÍ egi tagjainák és a láIsa-
dalomnak van még tennivalój4 és re.
mélem' ho8y lesz hozzá bátoÍsága is.''

Tanulságos olvasmány Ínindnyá.
jun-k számáfa a BEosz 15 éves kró.
nikája' amely 500 Ftér megvásárol.

r-



Kopjafaavatás a rendőr hősök emlékére
A rendőr hősók éS az elhunyt rendórók
emlékére július l7-én kopjafát avattak
Sopronban.

A soproni Tanulmányi Erdógazda.
ság álta1 felajánlott. és Grubics János
fafaragó által elkészített emlékoszlop
avatásán szépszámú közönség vel1

Meg kell eÍn]í|eni azt is' hogy a szín.
vonalas és ietszetós tereprendezésben a
soproni PolgárőrszeÍvezet is tevéke.
nyen közreműködött'

Avatóbeszédében Farkas Gábor

Büszkeség8el töl1el ma is. hogy több mint
két éve tezdeményeztiik a sremélyÚ8yi
csopnfó'ökséggel egy olyÚ szeződés
megkötését, amoly a nyugá]lomÍnyú káto.
ník!íl és hozzálartozóikól lijrténó maga.
sabb sziltű 8ondoskodást @dményerett'

Helyesnek bizonyu]t u a felismerés'
hogy a szöveBég kereteiMl kilépve. á2
alapszabályával összhm8br fel kell vlíilal.
ni a valmennyi nyugá]oÍúnyú kalonáÍól,
illetve a hozzátartozój&ól toÍénő goídos.
kodást' Az eddig elte]t idó et bizonyította,
ho8y jól dönl.imink. mikor 'í8y ér€ztiik,
érlekEndünk' f elfogásu'ü kötele$é8szeÍú
eí a2t diktÉl,ja' hogy válla]juk a halmozor
tan hát!ányos payalírsak' özvegyeik lblÉr
képelsél' a le8Íászonltabbak segítésének'
támogatá!ánal kezdeméíyezését'

o.öm voh lát'ri' hjkéít fogadtát, éÍet.
ték meg a tagsz€nezeteink az elsó Pillanat.

rendór alezredes. v&osi rendőÍkapi
tány megha!ó szavakkal emlékezett
meg az elbunytakól. özvegyeik6l' és
küIön is kiemelt€ Kucsera György nyá.
Alezredes' egyesületi elnök és Horválh
Pá] nyá' TöÍzszászlós' egyesüleli 1itkár
attív tevékenységét' hogy ez az emlék.
mií létÍejöhetett'

A Íendőr. és hatáÍőr.egyesületek
pé]dás' baráti, bajtársi együttműködé-
sét mindennél ékesebben bizonyította'
hogy a Rendór Nyugdíjas Baráti Egye
sület mellelt a HatárőT Nyugdíjasok
soproni Egyesülelónek v€zelósége he
]yezle el a tisztelet és megem]ékezés
koszoÍúját a kopjafa tövében' a BE-

osz elnöksége nevében pedig László
Attila nyá' alezredes' a BEoSZ régió.
vezelóje koszonjzott.

A bensóséges ünnepségről megem.
lékezelt a soproni televízió és a Kisal
fö]d cín1ű újság is'

Ez a Íendezvény is ázt bizonyítjá.
hogy a nyugdíjas egyesüleleknek mi
lyen nagy szerepe van abban, hogy ne
hagyjuk maguka nyugdíjas társainl(al,
az özvegyeket. akit igénylik a ve]ük
való lijr6dést.

Kofócs János n,á hőr ale,?.1es
a Halórőt NJu8díjasok

SoPfoni Egjesüle|e
elnöke

Egy szerződésrőI két év távlatábőI
tól kezdve emek a munkának a jelentősé.
gét. Azt tápasztalfuk' ho8y szívese! jelen
rek neg á hadkiegészí1ő pfumcsnokságok
fe]tészí1ésein' és verÉk át emek á fe]adat.
nak a végzégáre íeljogosító megbízólevele.
ik€t' sok baÍársunk érezte úg'. |pgy ezb|
a felkéÉset hdzíos' énelmes munl.án ka.

A felkeresett nyugáuományú kato!ák
többsé8e igenjó érzéssel' sokszor eléÍzéke
nyúlve fogadta bajtásáinkat, hiszen nm
kevesen vo]tal' ákik a honvédség részéről -
nem hmya8ság miatt, hanem egyszerűen !
feltéteiek hiánya mialt nem tapaszlaltak
érdetlődést- A látogatások sokszor jóízű
beszélgetésekbe torto]lottak' ámelyek so.
rán a láto8atott és a látogató együtt elevení.
lette fet a szolgálat ideje alatli élmélyeit, a
kózós emlékeket' A2 idős' nehezen járó
vggy otthonábó] alig kiúozdu]ó nyDgÁllo.

mányú tá'saink is tájókozoltm' fud€klódve
beszéltek' kéÍdezl€k a hmvédség jelenlegi
he1yzetáó]. Ez a kalcsolátteÍeÚlés jó volt á
korábbi vélt vacy válós séíelne\ felvetésé.

A smélyes megkeresések során lap6z
laihatfuk' ho8y a nyu8állományú kaionaláÍ'
sáink és áz (jzlegyeik egy Íésze nég Ína
sem ismeri a honvédség álta] bizrosított
szociális jutiatásokat' Más részük pedi8 jó
éfie]Úbe veil taÍtásból' büszkeségból vagy
épp€n szégyen]ős!égb6l Úég akloí sen
kéme sogí$égot. ha a napi megélhetése ten.
ne veszélyeztelve. Erert is fontos' hogy le
gyenek személyes taPaszlalalaink. s ez
utóbbia]< támogatását mi kezdeinéÍtyezzüt.
hogy a honvéde]ni lírca dtal a s€gélyezé'
seke biztoított 26 millió füint valóban a
legrászonltabba}üoz jusson el'

A munkábó .észt vevők kóziil sokan



Em|ékezzÜnk o Szózot ko|tőjére
sze8ényen. betcecn, iclkilce mcgti|1cn 11j55' november I9 én Pes
len hdh úeg völóÍnaay ]vIilrály. a viligosi tla8édi! utáni önkény
nria11 bu|dosísrá kényszeriill kinrő é\ drÍú.íó, Telrelése oNzígos
gyászülnep és tihakozás volt a7 os7t úk önkénlulllmi íllapotok el

Els7e!ényedell neúesi csalídból számazva 1800. dcccnbcr 1
jén Pus7tanyéken (a nrai Kápolnásnyéken) láía mee c napvilieot'
U-lyvédnck tanuh. de a7 apja hllála nial( r Pelclel .saládnál víl
lrl( !evelói állíst, ahol atnak háIom iját' k(jltúk l leendó hon!éL|
líbonbkol is laníoÍa lfi leménltelenül szctcln]c\ lctt Pcr.7cl Ad.
ólba' akjlvcAciben Elelkának nevez' A csalíd kölyvtirának bósé

ees állo'nánya nyúilott s7cllcml tiPlálékot a ki'llónek. s e Ítúvek
hdtísíla kezdre el ínria Zalán íLllísa cÍnű cposzíl. llus7onhaL.!e.
sen Pesfe költólötl. szerkesztói levéken)séeéból és akadéDjkusi
|i7etéséból él1' Leghíresebb dfáníját. . Csoneo. ós Tiindót' anrcly
ncsés ós s7imbolikus clemekeL egyszeÍe l.rlnl az, l830 ba! irta'
Hazalias lírá.jánlk lcshí.cscbb ver\e al |8]6.ban negírl szózal
voll' Ezl kölelóen tekinteÍék ót lcmzcli kö]tónck. A sok nyclvrc
lcfbrrlítúl velseL EgÉssy Béni Zenéjével (L8.13) második ncmzeti
lrimDuszunktónl ónckeljük ma i\' Bajza és 'l.oldy nellelr
LE37 l8:|3 közbtt !z ^lhcnacum.nnű iirlyóirat slelkesztője letl' A
polilikaiélelbe! is résÍvctt széchcnyi oldalán' dc aKelet népe vi.
Lábnn Kossutl' nelleÍ voksoll'

1lj:l]'ba. nrelnősüh, |eleségiil vetle csajígh} Laurát. és hízas
síeuklran háIom gyc.mckúk szü]ctetl, A ncgyvenes években in
velsei] . Goídolalok akönyvtálban, Az cmbcrck az cgyetcmes en.
bci Ítrsról s7ól{,r |il{)l(-)liai kijltehények' N4inden lrunkíi tíz köte1
bcn 1845 47 között jclcntek meg, LíÍájá |846 után sziíte teljesen
e]hall.satot1' s az czi kövcti évcl cgy kiábúndull' megkeseÉdell,
pesszinisla kóltóI mutahrlk, akicló1t víziókban jclcnik mcg az em.

l8'18'ba. a véfielen löradalmat üdvijzölve szóLallmeg újra, és
nélképvisclónck Is nrcgválas7Ldták' A lelelós Úag!ü konnányl
Deblecelbe is kóvefie' 1849 Ütáli kö]tészctc bár néhány verÍe

ján azr is elmondhaljuk. hogy az idóskort
is kónnyebb negélni, ha lüdjuk: számírha
tutü a k.jz.sség. a ko]légák, a báIárok lá'

Háson1ó figyelenmel' kezdenényezésel
lalÍn a liatalább ko.osztályboz is kijzelebb
keNlhctnénk. hjszcn vannak o]yan la]rasz.
1ala1aink' ho8]r több vol1 kol]égárk csak a
fre8szólitáya, a hívó szóraváí' Azt iBény
lik, hogy valali eL eondjá: .'8yere kö
zénk.,, ,.szükség van rád',. van s7ámodru i\
kínálalunk' Tás.dda] e8yüti egy jó kijzös
ség Laaá lehelsz. amel) segíl. támo8at, ha
alTa s7Úkség van' vasy ..csak., új búálokra
lclhctsz. ̂  hadkjegószitó larancsnokság
közreműködésévcl Lehet, ho8y sc8ítcni tud
juk a mu.táb. á]lístva8} a 8yennekeknek
ajó] képzell kouégtúon keresnüi a nyeh,
tanulásr' ! s7ámíógéles ismeretek gya.zLpí.

A lapxszlal.rok ílaPjín kózösen kel]dol
goznunk uéí' hogy a mások érdekébeí !a.
ló levékcnykcdós' a kollóga' ! pályalárs se.
gílésének, tómoBatísának jó éüésc lblya-

kor1íoZódik. de kijzöIIük
ol}an .emeknrűlek is ]fr.
nak' mint a közclDúlt csc
!rényeinek ltai ósze|oBl.
lLi\J. al ElósZ(] ( |il5()) vngy
! magyal ronántika unnsó
na8y vcrsóDck tcki hctó. a
vé! cieály (185.1)' szintc
jelképes' hogy ekkor |ejez
tc be a Lea. kiÍilv shakes.
pcarcj nlű poszluDlsz lin. ,.

A ki'ltó és drlinrailó nagy
barátja és se8ili'e lolr J
haza L]ij]csc' Dcák Fc.ctc
A ha]álí1kövctócn dz óNá
nól laló 8yánr.IyaisígáI vállalva az alyaei eondoskodís lcm
kdnr}ú Lclhélis magára vlillalLa' A tijllót kii|ónösen hazaliá\ vel
sciófi kcdvclÍc' s a Za]án 1ulísáÍ eyaklan icjból idé7tc' l|júko.i ha
rálján.k h.lá]. Délye! me8reldÍtelte'

Á le|oÍnkor. . loú.nlika egyik kielrelkedó alakjánal vörös
marly Mih.Lly hJl.Lh l5()' évl.rdulojá .lkJ|úíból ajínloú l.gszer
vc7ctcinknek. a nyugálbnrányúkhbolinali és bajlá^i egyesiileLek.
nek. ho8y ]átoea$a!!k cl KáI)olnásnyék'!' aho] cn]ókházal rcn
dezlek be a róia e]nevezett ul.ába!' Az épület elót1 vigh Tamís
vi'riisma.l}.s^bra ILíhaló.

Mél1ó alkalom ! koszoíúzásra novc'nbcl 19 c' halálának évlbÍ
dulója napjá! a budapesli Kerepesi lemetóben lévó sÍten ékóné].

versebek. nűleinek |elidézésére biztam.k a HM humánpohi
kai |óoszrálta iixd meghirderell píIyáZat, valaúbr negenlékelé
sck, s7auló. é\ énekve$enyek megrendezéséE is.

matosan jelen leeyen szeNezeleink életé
ben, Nem engedheljúk. hogy e]laposodjon
e7 á hasznÓs, njáradrddó éíékeker hordozó
tevékcnysóg' Ha jndoko]t. idóról időre újí|'
suk meg a hadkie8észílő pfuancsnokságok
lQl a2 együrrniikődési szeÍződésl' és új al
tivislá]r bevonásával, |elkészíésével frisí.
sük 1c1' erósítsük Dcg szeBe7etünk nyugál.
]ományÚ táBaink és a katolraözvc8yck óI
dekében fo]ylaloft munká]át'

végezetiil fueglrószönóú a szeúélyügyi
csoPoítőnöksóg' ! hadkjegészító PaEncs
noksá8ok vezetőnEk, étdekvédelmi sza]<
embereinef. hogy lísaink' segílóink voltak
áz aktivisták le]kés'lésében. kezdeménye.
zóscink 1bgadásábo. Kijszijn.jm szeNcze.
Ieink azon la&iainak ! mÜnkáiáÍ, akik ön
zedeniil levékenykedtek nyu8álionályú
lli*dik érdekében, nijvelték. eÍósílellék a
biza]mal a szövctség i.!ínt'

mesólték' hogy milycn ltlejthetellen' sem'
mive] nem pótolhaló élménylént órzik a
közósé8tól sokszor saját hjbá.]ukon kívül
elzár1an élót, frilyen háIásan fo8adlák
pusztfu a beszélgctés lehelóségét is. El.
mondták: sok.knak megkönnycbbülóst
okTzot csa( . lehetóség, ho8y volt kivel
be$zé]getni. megoszráni friíde.napi gond
jaikat, Eoblémúikat. Jó érzéssel töllótteel a
]átogalások lésztvcvóit, ha valamelyik pá.
lyaráJÍ'nknak segély folyósílásínak kezde
ményezéséve|, gyógyinréZeli e11áIás Va8y
Íidülés itÍézósévc] scgítcni tudtak. és ezál'
til élelkörülménye]k javításíhoz ha csct.
leg csak írnenedleg is hozzájáfu]hatlak'

A lálogatások. beszélgeLések soÍán sokan
köz-clcbb ko.üilek a szijvetsé8hel, jÓbbú

me8isme'njk cé]jainkat, nyitotlabbá vá]tak
ióÍekvése]nk jrint' A figyelen. a gondos
kodás lagy a kij7i's emlékek, élméÍyek fe
]idézésc sok nyÜgál]ományú katona' ijz.
vegy érdeklódését keltette fel ta3szeNczc
leink.. s2óvetség iiánl' Most máregy bizo
nyos idó lálláLából á tapasztalalok alap

Dt' La|asiGóbor ü|ó. ea?.]es
a BEOSZ alelniikc

Si]rs Géat n,Li' Úzedts
rbtiik



Magyar-román baj társi együttműködés
A BajlíÍsi Egyesületek oÍszágos szö-
vetsége (BEosz) és a Román Nyug-
állományú és Tartalékos Kalonák
szóvetsége (UNCMRR) elnókségé.
nek képviselői ápÍilis nyo]cadikán ta-
lálkoztak NyíÍegyházán. sipos Géza
nyugállományú ezÍedes' a BEosz el-
nöke, va|amint Teodorescu Eugén
nyugállományú vezéfőÍn^Ey' az
UNCMRR elnöke együttÍnűködési
megá]lapodást írtak alá.

A közös elhatáÍozás alápján szüle.
tett együthÍiködési megállapodás sze.
Íint a két katonai t|írsadalni szeívezet

vezetői a jövóben kölcsöni'sen meg.
hívják egymást oÍszágos szintű rendez'
vényeikre' eme|lelt a két szövelség ha
tár menti tagsz€Ívezetei is baráti' baj
társi kapcsolatokat építenek ki.

A Román NyugállományÚ és Tar'
talékos Katonák szövetségének jelen
l€g 26 ezeÍ ta&ia van; a román védel.
mi költségvetés jelent6s összeggel tá.
mogatja műkijdésük€t' A szÖvetség
kezdeményezésére ebben az évben
négy idósotthont adnak át' ezekben
szociá|isan rászoru]ó román obsito-
sok élnek majd.

Köszönólevél
TrszrELT MrNrszrER UR!

Mi' a nagyatádi ó3. gépesített lövé.
szezíedldandár (MN 3335.) volt hi.
vatásos katonái a2 1961 1990. au.
gusztus 3l' között funlccionáló ezÍed,
majd dandáJ megszűnése u!án 15 év.
vel emlékünnepségunket' csapatün'
nepiinket bens6séges és ünnepéIyes
körülmények között megtaÍtottuk'

Me8emlékezésiink a katonai ha"
gyományok ápolásiínák jegyében tör
tént. széIes táÍsadálmi nyilvánosság.
gal emlékeztünk meg áz idóközben
elhunyt katonabajtfusákról a váÍosi
temetóben' A város mÍIvel6dési házá.
ban taÍtott íinn€pi á[ománygyú|ésün.

kön meleg szavakkal kösztnt.'ttiik a
megjelenteket és az egykori parancs-
nokokat' akik katonai éle!ítjuk elis-
meréseként a vezérkari főnök.6l' a
várossal taíot( kapcsolataik megbe.
csüléseként pedig a vírosi önkor.
mányzattól Íészesijltek eÍ ékplakelt
kiti'ntetésben. Megható észe volt az
linnepi eseményünknek' amikor a vá-
ros polg]íÍmesteÍe az egykori katona-
váJos polg]fuai nevében taÍtós meg6r-
zésre átvette az alakulat muzeális
csapatzászlóját.

A volt katonai vezetók üdvi'zölték
hajdani szeméIyi álloÍúnyu} tagiait'
és a városi spoÍtcsamokban a t€rített
asztalnál is lehet6vé vált, hogy több
kabnageÍeráció felidézz€ egykori
alaku]atuk emlékezetes eseményeit'

Köszönetet mondunt önöknek,
hogy e hagyomÁnyteremtó jeueggel

bíró Íendezvényünk létrcjöÍéhez
hozzájárultak' és intézkedéseit}el ú.
mogatlík a száJazföldi PaJancsnok.
ság és az alárendeltségébe taÍozó
Boconádi szábó József Logisztikai
EzÍ€d közreműk.jdését, valamint biz-
tosítorlák a Honvéd Együnes kirűn6
hangulatot teremló fel|éÉsét.

U8y éÍezziik' hogy r€ndezvényiink
támogatottságában kifejeződik a haza
védelmében eltöltött hivatásos kato'
nai szolgálatunk méltánylása' a kato'
nai hivalás eüsmeÍés€ és megbecsü.
lése' amely jó Éldaként szolgál a ka-
tonák nagyobb láÍsadalmi €lismeÍtsé-
géb€n' a hivat.ásos hadsereg tobo.Zá-
sábán.
Budapest' 2005. július

A c sapatí,inneper szemező
nagyatódi binttság
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Sz|ovénióbon jórtunk
A MÜca]i Bajlírsi Egyesület 45 fós cso.
portja május 21-22.én a szlovén Tiszti
szövetség lendvai terit]eti egyesületének
me8híváslíra szlovéniábo j]íí'

A kétnapos progÍm Lendván széchenyi
lstván és Kossut} tájos emléktáblájánal.
koszorúzásáva] tezdődött. Innen a szlové.
nia geometriai központjábÚ lévő cEos?
ba vezelett az útjuk. ahol a függetlemégi
évfordlló tiszteletére rendezel1 ijmepsé8en
vettek részt. A délutáni ó.átban Ljubljaná.
val ismerkedrek. megrekint€tÉk a szlovén
KöztáJsaság pfulmentjél és a lörténelmi
óvárcsl. Az esti órákbe u IGI polgáflé.
de]fri kiképzőbázison katásztíófáelháírási
gya}orlalot tekintettek meg' Az ünnepi va.
csorá! a szlovén Tiszti szöveiség orszá8os
elnöke. Miha ButÚá köszöntötle a marcali
bajtársakat. Nagy elisne#ssel szó]t a mai.
cali és lendvai teswérkalcsolatról' Dajd
Fehér János mmali e]nöknek AÍüy Em
lékplakett HtiinteÉst, több mÜcati baÍá6
íák ledig dicsérő 6lék1apo1 adott á1'

A kirándulás második napján ellátogattak

JÚij vega kiváló bátématikus és lüzérká-
tola efrlékmúzeumába, innen TÍuboljeve
bányászvárcsba veetett e úljuk'

visszafelé még elláto8aBak a BakÚaki
tónál iévő szent vid kápolnájához és a kör

zetbeí lévő fTldsugáizásj pontokioz. A tü'
talmas kétnalos lro8mot Dobrcnakon
hÚgulatos bdátsági estte] zírták'
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Vietnamb an járt b aj társ ak ÍaláIkozőja
A magyal hadseres els6 jelent6s bé-
kefeÍntartó missziója a xX. száad
második íelének egyit( legvéresebb
kol'Í1i*tusánoz' a vieÍnmi háboní.
hoz kapcsolódik' Az al*or már nyo|c
esztendeje tartó h.rcok 1973 jánuár
jában óItek foldu]ópontjukhoz' ami-
kor a szemben á]ló fe]ek - Dél.vie.-
nam, illetve az Egyestilt Allamok,

kong politikai szervezete, a Nemzeti
Felszabadítási Front - fegyvercziineti
megállapod,íst kötöttek egymással. A

dokumentumban foglaltak betartatá.
sával a Nemzetközi E1len6rz6 és Fe|
ügyelőbizottságot (IcCs) bízták
meg' amelynek tevékenységét len-
gyel' indonéz' k.nadai, illetve az 6ket
váltó iráni szat€mberek mel]ett ha
zánk ÉszéÍől ölszázhuszonöl katona,
hat po]gári alkalmazott' valamint
száztíz diplomata segítette.

A háborj befejezése ulín 30 esz-
tendóvel' 2005. május 27.én - a bé-
kefermtaÍtók napja keretén belül _ a
steflínia palotában gyűltek össze a

délkelet-ázsiai oÍszágot megiáÍt ma.
gyarck' hogy megeÍnlékezzenek az
ott végzett rendkívüLi rnunkíról, to.
vábbá az elmúlt háTom évtized sonín
elhunyt bajt&sakól. Nagy Gyula
nyugállományú ezredes ünnepi kö.
szönlőjében hangsúlyozta' hogy át<
koIi küldetésiikke] fonlos katonai és
diplomáciai szolgálatot tettek Ma.
gyarországnak' ám csak napjainkban
mutatkoznak az etisrneÍés jelei. A
szeffezőbizottság elnijke a1apvet6
íeladatnak nevezte a Ekefemtartói
tevékenység szélesebb kijrú társadal-
mi megismeÉsét' eárt szerinte cél
szeÍű lenne egy ezzel foglalkozó civi]
szerv€zet mega]akítása.

A Íendezvényen felszó]a]t a viet-
nami Köztársaság budapesti nagykö-
vete, TÍan Huu Tung' aki magyaÍ
nye]ven üdvözölte a jelen]évőket'
majd tolnácsolta korrruínya és népe
köszönetét mindazért a támogaláséí.
segítségéÍ' amelyet a báboú idején
kaptat házánktól-

A Vietnamot megjárt obsitosok
többsége egyetért azzál á javaslattal'
hogy varamennyien a BEosZ tágjai
legyenek.



A Balassi Bálint Baj!átsi Egyesület
nyáÍi kiÍánó ást szeNezett az oÍszág
közepéÍe, vagyis PusztavacsÍa' ahol a
hely6rségi nyugdíjasegyesüIet Gung.
li Emil nyá. álezredes vezetésével
vendé8látásból jelesre vizsgázott'

Á nevezetes harcanyag-elÁ&' bázis
megt€kintés€ után az oÍságközPont
je]romyánál töíént a kézfogás' koc.
cintás és ism€rkedés a helyiekkel' A

ki!űnó ebéd utlín somogyváÍi László
taíalékos tiszt, Pusztavacs koíábbi
polgámest€re, . áki nagyszerÍl zenész
- gondoskodott a baÍáti összejövetel
jó halgulal&ól.

Fe|ejthetetlen é]rnény volt a kőzös
nóúzás és a helyiekkel folytato.t ba.
ráti b€szélgetés.

helyóftégi klub-
ban elfogyasztott

Honvéd to|ó|kozó Szobodszó||óson
A szabadszállási Város önkormínyzata a víírosi napok kele'
lébcn r€ndezte meg az első szabads,állási Honvéd Talílko.
Zót' amelyre a József Attila közösségi házbán került sor' A
helyi pékek kóstolójával egybekötölt bemutatója olán. dr'

Balázs sjndor polgáÍmesleí köszönlölle a me&jelentekel'
majd bemutalták a nemré8 Í.e]számolt Alföldi Kikópző Köz.
ponléletét benrutató filmet' Ezután a Mátyás kirá1y emlék.
pa.kban elhelyezett emlékköveke keÍiill €k viÍágok és a
íésztvevők a temetóben koszonít h€lyeztek el aZ i1t szolgá)t
kátonákJa emlékezleló koDiafánál.

Gondoskodás a katonaözvegyekról
Rossz tíjékozoLtság' téves hicdc|mck miatl
sokszor hallani még e8yes éldekképvis€leti
sZe rvczc1ck vezetóilől i s. ho8y a honvédsé8
ma8áÍ. há8yjá a kalonaözve8yeke|' Ezzel a
fcllételezésel szemb€n a honvédség - a
költsé8vetésénekterhérc szinlecgyedü'
lál|óín 8ondoskodik u özve8yeknől' Ennek
a kicmell - de nyilvi'n e Úyagi lchetósé
8ek}el aránybo áüó . ngyolemnek kjmon.
datlanul is onak viszoüása vÚ' hogy a
házlártásban, a gyemekek nevelésében' a
gya}o.lllok' a kiképzés' a íem@tgedAági
munka miatti külön é]és' a gyakoíi helyór.
ségváI(ások miatt több teher jutolt . katona.

Az ózvegyekról való gondoskodás teF
mészetcrcn a táE, e aP4 na8yapa elveszté'
sével játó és semivel nem pólolható fái
dálmon túl nm etjelenti' ho8y a e8yedüI
maÍadtra gondlálÚ élét váÍ. A rezsikiadá'
sok. a megélh.És köttség€i a továbbiatban
e8y jövedelere terhelódnek' Külónösen
nehéz azokíák a helyde' ákik sokszo. sa.
ját hibájuko! kÍvül - külöíösen az idősebb
korcsztálybó| . nem sz@ztek saját jogú
nyu8díjat va8y ezt objekív okok miatl öz'
ve8yi 'yugdíj sem e8észít€tte ki' Ha nincs

gyemeki segísé8, cz a hclyzet akír napi
megélhetési gondoktll is okozhai'

A honvédség gondoskodása jólesó t.i.
gyeimet jelent mé8 akkot is. ha minden
gondor nem rud megoldani. A kiemell li
gyelmet testésíi me8' hogy a kabnai'zve
gyek ijzvc8yi nyugdÚa u táÍsadalom állagá.
'ál hat száalékkal ma86abb' jelelúcg 3ó
száz.]ét' A honvédsé8 az e8yszeri szociál
is támogatást a kegycleri gondoskodást ki.
véve Ú összcs szociális ellálási foÚát ü
özvegyeke is kiErjesztette' Ennek mesle.
lelóen a katonaözve8y jogosult a HM ren
delkezésú lalás.a' illelv€ á lákásbérleti jo.

8ot változatlm feltételek mellet folytathat.
ja. Az özve8yel a nyu8állomán)Í katoná.
kéhoz aonos módon m€8iu€ti a nF8díja
sorthoni elhe|yezés' a katona€8észsé8ügyi
eu]ílás, a kedvezményes üdülés' éikezés és
1emészetesen se8élyb€n is résesíü€tó. Ez
utóbbial ósszeEb€' és számszer6leg is tijbb
minl felél óppen h€lyzetüknél fogva u öz.
vegyek kapják.

ÉÍdémes rud'i, hogy a katonaözvegyek
áresyabb jtv€delmük miat! jo8osultak
|eheElek bizonyos társadalombiztosíúsi
(mébínyos nyugdÚemelés)' óúornányzati

lámogatásokra (közgyógyclIátís' l kós
l'eínt4íásiés tű!'si lámo8atás íb.)' A szo'
ciÁlis cllílásal kapcsolalos koík!él kédó
sckkcl érdemes felkeresni d illelékcs had
kiegészÍtó PaÍocsnokság éídckvédelni

A Hoívéde|Íni MinisaériÚm a jövó év
ben is megrendezi a kátonaijz!.gyek talí|
kozójá|' amely lehetóséget biztosít pÍoblé.
máik mcgismeÉsérc. a iírca elképzelései
nek, teNeinek bemutatásáJá' a kiemelkedő
munkíl véEzók eLismerésére' á közös dol
8okól való eszmocsoréro'

Az özve8yek sajátos érdek]&ését' gond.
jait fe|ismeNe a BEosz li'bb É8iójába''
k]ubjában (egyesnbÉben) létÍehozú} a íó'
ta8ozalot' aho| külön Prcgamokat szeNez.
íek számuka' a sajátosságoknak megf€le|6
fi8yelmel fo.dítmák e éte8 érdekkéPvis.
letér€' Jel€ítós segítséget ny'1jt & hadkie8e
szÍt6 páÍancsnokságok munkájához' az
érintettekól való gondoskodáshoz' ha ez.k
a szeNez€tek jelzik & illetékesknek a l€g'
jobban tánoga!ásÍa szoruló tagjaik 8ondja.
it. él javaslaíal élnok &ok megoldá!áÍa.
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Pin!ér Perenc n!ó' ezredes



,, B aj tórs'' szöv et s é gi induló

van ha7ánk. van mit védcnúnk, cz
es7-mc óltcssc tetLrc kósz scregün|

Alljon sorlinkba mindcn hazáiát
szeretó' t hont Vódcni kósz fóÍfi és nó

Lcgycn csapalunk crós, összeiogó.
blrre kósz és bá|oÍ baÍársi szövetség

Együti egynlásél1. bajtárs. ne feledd
Az osszefogiis győzelemrc vezcl
. .A ha7a minden e ló l t l , ,ez a

Békében és harcbm mindig együtt
vigyunk

BaÍárs. a hazáéÍ. honuú
!édelméért lni bjtran kiá]ltunk

Szo]gáltuk a hazít és védtük né|iink
szabadságá!. or!7águnk h{tiLriLt

Vitéz elódeink nyomdokain jírva t
hon védeInrére nÚst is készcn íllunk

EgyiiLl egymásórl. bajtárs' ne teledd
AZ összeÍbgás gyóze]enre vezel
'.A haza ninden elótl!.'ez a

jelszavunk
Békében és harcban mindi8 együtt

vagyunk

Jelige: .,Együtt e8ynríséí'.

slln0n B.lu ll!ó aa ed.s
kii ! ö üL] í id s pa |,*a h1 ű|.

A két ,,Puskós,, |soszegen
A Puskás Tivada. Hírad.) Btjtíírsi Egycsülct ós a Puskás TivadaÍ

Távközlési Technikum kapc$lata ó1 óvc. az cgycsülc| megá]akulása
óta tart. Részt veszünk cgynás rcldczvényein. amit a szakmai érdek'
lódésen túl kalonai ós hazltl.ixs ncvclőmunkt is iel]emez' I]yen közöS
Ícndczvényrc kcrü]1 soÍ máÍciusb.tn Isltszegen'

A Keleti pályaudvarÍól indultunk kéi csopoíban a kilencedik. tize'
dik. tizenegyedik' tjzenkettedik és tizennegyedik osztályos tanulókkal.
Megérkezvén lsaszegre a tanu]ók |él'kép alapJán melretet haÍottak vég
re négy je]lemzó helyet érilÍve' Ezek vohak] a teformátus tempkrn (a
tenplotnfalon két emléktábla)' x fahnúzeünr (külijn tcTel szcDtcl a
honvédségnek), a honvédsírok (3 kikrmélercs g]ilog1ás lc1íclé a hó
ban) és az l848 as honvédcnlékmű. A diákok csipátát az osztályfőnö

kök vezctLók. A lech'
nikum tanári kara
mjnden csopoÍnak
felkés7ü]ési fü7etet
adott. amelynek tánu1
'náDyo7ása e|ég volt a
megfeIe ló  vá laszok
megrdásához- A csx
pdt közijscn válászolL
az írásban f.ehelt kér.
désekre egy erre az al'
kalomra készített fó
]eg az isaszegj csatá

Polgúrőrök napja
csers,eetomaj (h' á.) Panneritalálko
zójál t[tottá a helyi polgáTőrök egyesü
lctc. Az ósszcjöVctclcn magas szinten
képviscltcLlók mágukaL az cgyüthiíkö'
dő leslületek: a megyei Íendőr.főkapi'
lányság, a haláÍőrség' a honvédelem'
Bozsóky FeÍenc elnijk beszélt többek
között a kapcso1atraÍás hatékonyság
nÖve]ó jelentóségé|ól. sipos Géza e,re
des, i bajlíírsi szövctség országos clnö
kc pcdig kicmcltc az egycsülct civil kö
zi'sségi ó|ctbeni póldiértékű szcrcpót is.

val íoglalkozó- feleletlapon' Az anyag fóbb |észej:Görgey Atúr' ata
vaszi hadjárat isaszegi ütkŐzete. az ülkozelek parancsnokai' Nyo]c
18,18.as katonadal. amelyek kÓ7ülegyet a7 os7tályokn* elkellett éne
kelniük. Végül Pe1őfi sándot ki|enc forradalt!i verse' amelycket mcg

Az útvonalnt sikeresen vógigiárl csapalok aZ l848/'l9.es ]saszegi em.
léknrű előtti téren gyiilekeztek' ltt a dombon. az em]ékmű elótlvolt az
ünnepség' Az igazgató úÍ megnynój a után lsaszeg polgármeslere űdvo
ző]te a fészt vevó diákokat' nlajd egy diík elszava]ia a Nemzeti da]!.
Ezután Isaszeg polgánnestere Lépelt a n kofon e]é' üdvÖzolte a diáko
kat. a tanárokat. egyesűletiinket és a nagytarcsai híadók képviselőit.
Az iinnepj beszédet dr. LinDer Mik|ós nyiL' ve7érőrnrgy egyesúletiiDk
ehröke moDdla' Ezután cgycsülctüDk ós a honvédség koszorút hclyc
zctt cl az cmlókmű la]dPzltÍn'

A honvéde]ni veÍsen} értókclósól a lechnikum igazgatója' dr' Hor.
válh LásZ]ó ismertetle' Mikijzben a verse y zajlott. elkészült a babgu.
lyas.

A Prrskás egyesü]elból a .észlvevók versenyen kívül bejáÍák az út.
vonalai. A szokásoknak megielelóen (nen ez volt az elsó vonatos ko
zÖs !úra) a túra vé8én bes7élgettünk a flata|okkal, tüdásunknak megfe
lelóen kie8és7ítettük á7 1848/4s es esenrényekt.jl tanultrkat, és tenné
szcLcsen fónykópczLünk. DólutáD Isaszcg polgÍmestcrc fogadla cgye'
súIeLünk t{lijtil ós a Lcchnikunr taníri ktrÍt'

|,i' ö\ Btld nvi' lnk'.1?d^

Mászáros Géza aIezredes
a Honvédszakszer!ezct eInökc

'l.ls7'TF|'T É]|'Ní)K Í]R I

A Bajtársi Egyesülctck ors7Ígos sztlvcLsógc chi'ks.gc ne
vébcn tisltclcLtcl kós7ijnlcIcktHoDvódsZtkszcrvclclclnök
óvó LörlónL nrcg!áldsZLá$d alkalmából'

BíZonr benne. hogy a kél Szervezet közijtt megLévó']ó kap
csoiatok megvála sztásoddal rovább ÍeJlódnek, és a s7ánrunk

|a is o]y t.ontos s7eNe7et. a HosZ isnlét eg}iilt ibg vc|ünk
küzdcni a s7cmólyi il||omíDy óldckóbcn rz órdckcgycztctós

Eügcdd mcg, hogy ktilön gratuláli.tk Heilllg oltó és slin.
csák Gyula l]ezrcdcs urak a1ehökkó löíént megválaszIásá.
hoz is' További l.elelóssógleLjes ru kátokhoz sok sikeÍ'
eról. egésZséget Lívánok'

BaÍársi ljsztelettel:
si]\\ (i.1 nfú .11,t!?s
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Pápa Bázisrepilőtér napja 2005
A pápai Íepü]őbázis hivatásos' szerzó
déses és polgári do1gozói számára
2005július 2.án családias hangulaiú
ünnepi rendezvényt szeweztek egysé'
gük negalakulása alkalmából. Az ]n.
már negyedik alakalommal rendezetl
ünnepségen az alál(ulal megnövekedett
létszá.nának megfelelően a meghívott
vendégek. szereplók lélszáma is növe.
kedett, i]letve a pÍogramok ]átványos
földi légi bemutatókkal és kultuiíis
rendezvényekkel Színesedtek' A kato.
nai szervezel vezelésétől meghívást
kaptak a katonai elóljáJók' Pápa város
vez€tói' a fegyveres társszervek veze-
tói. a BaÍársi Egyesü]etek országos
szövetségének elnöksége' a katonai
hagyonány6rz6 egyesületek. a jogelód
alakulat nyugdíjasait tömöítő Honvéd
Bajlírsi Klub' valaminl á BEosZ Du
nántúli Régiójának tagegyesületei.

Az időjáJás sajnos nem volt kegyes a
résztvevőkhöz, azonban az egész napos
eSő sem vehelte e] a lelkesen, odaadó
an készü16dő helyiek és a tatálkozás
örömét kívánó' ünnepelni vágyó ven
dégek kedvét'

A megnyitóüÍnepség a csapatzászló
bevonulása után Pápa Bázisrepütótér
zászlajínak ünnepélyes felvonásával
kezdődöl!. Az ünnepséget színesítették
a helyi és a katonai szervezelhez kózel
á1ló hagyományőÍz ő egyesületek' ame
lyek csapatzászlóikkal csatlalozla} a
díSze]gőkhöz' A pápai vitéz BeÍalan
Arpád Veterán Ejtőemyős Egyesülel' a
mosonmagyaróvári Honved Hagyo.

mányőrző Egyesülelés a Pápai Huszá
regyesü]et tagjainak jelen]éte a kalonai
szervezet társadalmi kapcsolatainak
gazdagságát és taÍalmasságát bizonyi

A program réSzeként az érdeklődők
megtekinthették a katonai repü]ők éS
ÍadaJeszközök statikus benutatóját' a
Íendőrség, a mentőszolgálat' á |úzoltó
ság technitai eszköztánít' A dinamiküs
repülési bemutatót a mostoha időjárás
korlátozta ugyan' de végéÍvényesen
nem töÍölte. Dé]uLín a még mindig bo
r'js égre szegezhették szemeiket a né'
zók az esemyők alól. és így gyönyöÍ.
ködhettek a2 es6fe1h6k€t kerülgető he.
likoplerek és ejtóemy6sök látványá.

A nap folyamán jálékos eróprób]íra
is sor keÍiilt a BEosZ ál1al a bázisnap
ra meghívott 12 18 év közöÍj diákok
ÉSzvételével. Mivel a löbb színpadra
kialakított kulfurális progÍamok mind a
fedett hangár színpadára zsúfo]ódta]c.

és a vetélkedők is csak itt' a fedetl he.
lyen töÍénbettek' ezért a fiaialok mű.
soÍszünetekben vetélkedhettek' Ezek
]ebonyolílásában a BEosz.szerveze.
tek la&jai vállalt* jelentős Szerepet'
Ezzel a rendezvénnyel zz alaliulat is
részt vál]alt a honvédelmi eszne nép
szeÍúSítéSében, az önkénles katonai
szolg at és aDnak kömyezetéül szol-
gáló laktanyai éler éS hangulat megis.
nertetésében' A diákok a megérdemelt
versenydÚakon kívül a BEosz vendé-
geként egy t finom babgulyásban is

A kulluÍális programok sorában a
Légierő zenekaránái a lalinos zenei
műfajt képvise]ő Los Andinos együíe
sek nagy sikerű konceÍjei me]letl a
résztvev6k a pápai Jókai Művelódési
Központ modern' break és néptlínccso-
poÍjai fellépéseinek. valamint a Hang.
szín stúdió és a Megálló csoport szín-
vonalas produkcióinak tapsolhattak'

G t l

T e lefo n o s ttúj é k o ztatd s
A nyugátloÍLányú katonák és hozzátartoáik is igénybe
vehetik ahumán lanácsadó telefonszolgálatot. Tájékozta.
tást kaphatnak jogaikól' járandóságailoól és ázokfól a
szociális ellátási foÍÍnákól (üdiilés, egeszsé8ügyi ellátás'
segó]yezés, kegyeleti gondoskodás stb')' amelyekrcigény.
jogosul|ák lehetnek.

KéÍdése' pÍoblémája esetén hétf6t6l csűti'rtökig &-l4

óÍÁig névtelenü], mgyenesen hívhatja a 06180-204.431
zöldszámot'

A Ma&yar Honvédség egészségügyi szanatóriumáinak
címe és telefonszáma l
MH Balatonl|ir€di Kardiológiai R€habilitációs Intézet
8230 Ba|atonfüred' srabadság u. 5. 06(87)482.888;
lIM Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Itrtézet
8280 Hévíz' Ady E. u.30' 0ó(83)500-600.

Béndek József hór. vezÉrőrnagy
a hat]árőrség fótanácsoss'
a hanárdrség országos parancsnoka

IISZTELT VEZERORNAGY URI

A BajtáJsi Egyesületek olszágos szövetsége több mint 10
000 fós táJsasága nevében ószinte tisztelettel kószóntöm önt
és a párancsnoksága dlá tartozó valamemyi halírőrt' köztiszt.
vise]őt, köza]kalm.zottat a határőrség napján.

Mint ahogy a HadtöÍténeti Intézetben elhelyezésre kerüló

eÍ ékLíbla szövege is táíalrnazza: ''orök tisztelet Magyaror.
ság határainal( őrzésében' védelmében és e]len6rásében be.
csü]ettel he]ytálló gyepűőrök' végvári vitézek' határsend
&ök' halíÍÍendőrök' hatjrvadászok' haúrrendészek és ha!ár.
óÍök eÍ ékéÍe''.

Kívánok vatameínyiiiknek jó erőt' egészséget' batár6rsze'
Íencsét, magánéletiikben sok boldogságot.

BajtáÍsi üdvözleltel:
SiPTs Gézd n,ó' .Üedzs
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Húsz éves a Bolyai János Nyugállományúak klubja
1985'ben alakult lneg a zalka Máté
Katonaj Műszaki Főiskolán a nyugál
lományúá} klubja' ámely követve afó
iskola néwáItozását Bolyai nevét vette
fel 1990 ben.

A klubnak jelenieg 116 !a&ia van, s
a legtöbben a régi f6iskola volt tanárai.
polgáJi dolgozói' illetve ezek özvegyei.
A jól nűköd6 klubnak' a zrínyi Mitlós
Nemzelvédelmi Egyetem Ullői úti bá.

zisa ad otthont és közvellen kapcsolata
van a Bolyai János hadmémöki karÍal.
Az eltelt idó eseÍnényeit könyvben ki
vánjuk megörökíteni az útókor számá.
ra, s ezt a tervet az egyetem rektom is
támoga|ja. A k]ub 1992 óta tagja a BE.
osz nak.lészt vesz rendezvényein. lá.
mogátja elképzeléseir-

A Botyai klub havontá tartjl össze]ö
vete]eit és tagjai részt vesznek ]őveÍse
nyeken és Szentendrén' valamint Deb.
Íecenben rendezett szellemi lomáton
is. Az évfordulóS ünnepséget decem.
berben lartjuk' a Bo]yai Napok kereté.
ben' Ekkora kívánjuk kŐnyvunket is
me&jelenlelni' amely a klub ónénetét

v ö rös B é la nk'n,ú, c n.e d zs

Az örökmozgó obsitos

Épp€n egy hete ji'ttek óssze az oÍosllízi Fe$.veres Testiile.ek
N}uglíuományjklubjának tagiai és házaslámaik' hogy megiimePel-
jék Hubjuk fenná[rásállak 35' é\4ordulóját' Néhány vendéget is fc
gadtak. Többek között Kovács Iswán dand]íúíbomokot' a szentesi
dandár parancsnokát (aki éppen 35 éve orosházán kezdte tiszti pá-
lyájár) és a megyei hádkiegészítő paiancsnokot' Eliás cyórgy alez
Íedest' A dandáÍtábomok átadta a honvédekni miniszier üdvözletét'
akivel aznapi munkíja sonín találkozott.

A sivatag Rózsái nevet úse1ő budaPesti haslÁnccsopoÍt és a
nagyszénási szenior majorctte-ek bemuratója után a k]ub 86 eszten.
dós _ s e tisztségét 31 éve visel6 - e]nóke' BencaíI Pál nyugáIomá.
nyú ezredes ennékezett vissza az 1970.b€n 16 taggal léaejőtt klub
megala'L.ulásáTa és az eltelt évek eseményeiE. Négy év Ínítlva máI
százan voltak' ma 210 tagot számolnak. A nyugdíjas katonákból'
rendőÍökbőt. tűzo]tókból és #szben határőrökből á1]ó tlübnák jz a
célja, hogy összefogja a tagságot, érdekes és hasznos erogláliságot
kínájon számuka péld,íul ut^Lísok szervezésével is'

A műszaki alakulat megszúnésével komo]y bázisuk veszett oda'
arnelyet a szentesi dand.íÍ segítókészsége igyekszik póto]ni. Je]en.
leg az orosházi n}ugdíjasok érdekvédelmi egyesüle.e biztosít sá-
mukra helyet' így negtaÍhatják havi klubnapjaikat is' A legutóbbin
például a polgárnester taÍott beszámolót. Rendszeresen látogatják
a betegeiket' és csa]ádi Íend€zvényeket szerveznek.

Nyu g á l lomány úa k löt, é s n, e r s e ny e

A BEosZ KÖzép.magyarországi Régiója' a
Honved sportegyesületek offzágos szövet.
sége és a Bolyai Honvéd spoíegyesület em.
lék pisztoiylőversenyt szervezett május 25.
én a budápesti Pongrácz úti lőtéren a máso.
dik világháboÍú befejezésének 60.. illetve Jó
zseí Atti]a szü]eiésének 100' évfotdulójá
tiszteletére. A verseny íővédnöke sipos Géza
nyá. ezÍedes. a BEOSZ elnöke vo]t' A verse.
nyen lizenegy csapat ötvenegy versenyezője
vett részr. Az egyéni versenyt FodoÍ László,
a Rétsági Klub versenyzóje nyeÍte 97. köÍ.
egységgel'

Csapátban a ZMNE Bolyai Klub csapa|a
végzell aZ elsó helyen 273 köTegységgel (3
fóS csapat)' A sikeres rendezvényhez nagy
ban hozzájárutt az MH Támogató Ezredónek
parancsnoka' KÍ€nák János ezÍedes és ZÍno
nyi Attila, a BHSE szakosztály.igazgatója,
akik a verseny fehételeinek biztosításában és
szeNezett lebonyol ításában játszortak döntó

Gúlrsfuán n,á e}edes

Egy kÖvetésre mé|tó szerződés
,'PáJtoló és lámogalási szerződés. amely lélrqöit a Tapolcai
Honvéd Nyugállományúlrl( Klubja (8300 Tapo]ca' Dobó tér
1 ') mint tánogatotl (a továbbiakban klub) és a PaÍtneÍ 2004
Fuvarozó és KeÍeskedelmi 81' (8300 Tapo]ca' Deák ü' 6.)
mint támogató (a továbbiakban PaíneÍ.2004 között azzal a
cél]al, hogy a Partner-2004 támogatja nem pénzbelijut|atás.
sal a klub 2005' évi műk.jdését irodaszefekte] (go]yóstoll'
gráfitirón' tűző és gémkapocs. fénymásoláshoz szükséges
A/a nc lc lü  páp| l |  mar imun a000 |v e|Pje|g d.  eg}"/enj

iratláÍoló kartonok}al) a mindcnkori alapbeszerzési árban.
A PaÍneÍ-20M az alábbi kedveznényl aiánlia icl a k]üb

tagjai számára:
a nyugdíj asoknak kedvezményes vásáÍlást biztosít minden

temókére 5%' dzaz ö! százalék erejéig azzal a kikÖtéssel'
hogy a vás'írló köteles bemutatni a klubtagsági jgazolványát.
ame])ber j . ' l f l  . /c l lode '  J ' i ;  Ioja é. Jnnl(  be l}eg/oje./e
ÍepeL

A jelen szerződés a1áíqát a Tapolcai Honvéd Nyugállo
mányúak Klub alapszabályzalábm íoglalt kcdvcznények és
jogosultságok megillelik min| páJ|oló tagot','

Közrea.l|d: Ndcsa Fa,enc h,ó'
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Együtt ünnepeltünk az osztrák bajtársakkal
A Hat]írőr Nyugdíjasok Soproni Egyesülete hagyományt teremlel| azzal'
hogy már ötödik a1kalommal ünnepelte a Határórség Napját' és máÍ második
alkalommal min! a BaÍársi Egyesületek offzágos Szövetségének lagszeÍ.
vezete hívtuk nleg kőzös ünneplésre a Burgerlandi BaÍársi szövetség ne.
zsideri (Neusiedl atn see) küldŐttségét. akik fonnaruhában (9 fő)' csapar
zászlójukkal felvonulvaálhak dís7őrséget avo]t soproni Haiárór KeÍü]et hó.
si hatotlainlri cmlékmívc nrellett'

A soproni ünnepségeÍ a hinnusz c]h:ngzása után, u egyesület vezetósé
ge. a Győri Határőr lgazgaló gazdasági helyet|ese, a sopÍoni Halárrcndésze
ti Kirendeltség vezetójének logisztikai helyettese, valamint a Sopronj Rend
ór Nyugdíjasok Baráti E8yesü]ete vezetósége he]yezte el a kegye]et és meg.
emlékezéS koszonjjár a soproni fúvószenekar közreműködése melletl'

Roman schramek elnÖk úr' a nezsidei kűldötlség vezeióje nagyia értékel.
te a két szeNe7e! kó7ött kialakult baÍísi együtrműködéSt és köszönelet
mondolt a mcghíváséÍ' Beszédében javasolta e8y együtttnűktdési megá]l.
apodás létÍehozásál a Ha1Írór Nyugdíias szervezel ós a nezsidei s7övetség
kÖzöÍ. amit a je]eniévó mintegy 130 1ős ünnep]ő közönség nagy tetszéssel
logadott.

A koszorrjzási űnnepségei követően a Kirendeltség élÉnnében a ''hagyo
mányos.. határőr Yacsora után _ í.inom. bőséges babgulyás. 1öpöíyűs pogá
csa melyet a Győri Határőr lgazgatóSág igazgatója ajándékozolt a Íésztve
vóknck baráti beszélgetés. zene, tánc kovetkezet!. me]ybó] osztiák baráia.
ink is '-tcvókcnvc!'' kivctték a részüket'

A történeüez laíozik' hogy kél nippltl kósóbb a sopuri lratálór egyesúlet
elnőke két vezetőségi tag és lo]mács kíséretében burgcnlrndi báÍársak
neghívására . koszonízási iinnepségen vettek részl st-Margarclhenben
(Margitbányán) a világháborúkban és hadi1bgságban elhünyt ernlókművónél.
lnrmár ők is második alkalomma]' Ataíomány Veze6i meleg szávakkalmél
talták a sop|oni nyugállományú határőrÖk és a Burgenlandi BajtáÍsi Szövel
ség egyúttlrrűködését, egymásra talá]áSát. ame]y példát muta| aZ eüÍópai né-
pek barátságího7' összefo8ásához' a s7omszéd népek jobb meglsmeréSéhez'

Ko\ú.s 'Iánas \ó hőr.aIe.'&|es

Szlovákiában baransoltunk
Egyesü]etűnk kébapos králduláSt szer.
vezett s7lovákiába. 'niutát sok szépe!
ha|loitunk a nralonyai arborétum6l' és
sokan úgy goDdoItuk, ho8y e7t látni
kcll' Egycsületünk vezetósége megs7er
vcztc u utünkat. t szállásunkat' így te|e
váJakozással c.lbl vct1ük a haLifátkclót'

A gyönyöÍú őSi birtok kastélyál köÍ
beveszi a paÍk. amelyet AmbÍózij Mi.
gazzi lstván alapított 100 ho]dnyi terÍi]e.
ten. Délu!án már Nyitra felé utaztunk jó
hDlgulalban a püspókj vá|. a vazul to.
rony, a szent Emmeramus templom és
a püspöki s7Ékesegyház láto8atása cél
jábín' Itl is cgy szcp pükon keresztül
vezeletl az út, dc megéíc, mcrt csopor
tuntalaz oltani atya a Zárva 1aJtás el]en-
ére végig kalauzo]ta'

A szállásunk AÍanyosmaróton. egy
diáktollégiumban voh. vacsorázni egy
he]yi élterembe mentünk. ahol a tulaJdo.
nos igazán elfogadha!ó áron. és egy

szonrszédban laló jdős magyar lráZas
pÍ segítségével nasyon Íinom vacsoÍá|
készítelt' Vacsora végeztével az időS úÍ
elka]auzo]! bennÍinket a váÍosbal'

Mísnap a szk1enói f.üldóhely1e érkez.
tünk. sajnos a nyilott Íland még nem
üzcmclL, így r fedett fürdó 40 C fokos
vizót ó]veztük- Nagyon kellemes él
inény voll' Innen szeílantahá vitL u
utunk. A vadászkastélyban. amelyet
Koháry gróf éS cobuÍg hercegek építel.
!ek. csodálatos korabe]i beÍendezéseket.
szobabútoloka!. csempeberakásos kály.
hátat. vadászati trófeákat csodálhaitunk

Inncn márhuafelé vitt az utunk' nem
győZ1ük Ielelevenítcni az cddig lákÍta
kal. a kétnapos kiÍándülásunl felejthe

osl!.ik'i Lajo9É n!ó zászlós
kühú[elelős

Emlékérem alapítás
A Balassi Bálint Bajtársi Egyesű-
]et a névadó születésének 450'
évfoÍdulója .lkalmából eÍ ékér-
met a]apított' amelyet a legalább
tízéves tagsággal Íendelkezó, a
kijzösségéÍt aktívan tévéketryke-
dő tagjai.k közÍil évente ' az el.
nőkség döntése alapján ' há.
rom-j't fó kaphat meg az évzáró
köz€yűlésen.

Az emtékéIemmel kíván,jut kö.
szönetünket kjfejezni az oknat a
vezetőknek. akik szeÍvezetük
meglátogatása solán mafadandó
élméülyel ajándékozzák meg a
közösséget, i]lexve színvonalas
progÍamok' előadások megtartá-
sáva] hozzájárulna} tagjaink tá-
jékoztatásához.

s,eke,.s Istfón Dá' d.ltbk'
elnök

Régió hiradó indult

Köszöntjük a Közép-dunántúli
RégióhíIadót' amelynek első szá.
ma székesfehéIváron Jobbágy
Anlal nyá. ezTedes bajtársunk jó
v()1tábói je]ent meg.

A régióhíÍadó (4 oldalas) a má
jusi honvédelÍni napok esenénye.
inek felidézése mellett foglalko.
zit a.apo]cai k]ubélelte]' a fehér-
vári KAToNA emlékosz]op felál.
lírásával. a katonaözvegyek ta]ál.
kozójával' a várpalotai klub ki-
rándulásával és a szüleinktől i'rő.
költük címú pápai kiíuí!ással.

A Bajtársi Egyesület€k

országos szövetségén€k cím€:

1087 Budap€st,
Ker€pesi út 29lB

7. épü|et (I. €melet l33_l35.)

TeleÍonszínok:
(06-1) 210-7s13,

HM: 2ó.84ó' 26.847

A BEOSZ.NAK JELENLEG
NINCS PjSTAFIdK1ZÁMA!


