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A Bajtársi Egyesületek Országos Ezövetségének időszakos kiadványa
A kiadvány térítésméntes, sokszorosítható

évfolyam

Mire ez az írás megielenik eldól' hogy
k'k fogiák újabb négy évre vezetni a
HonYéde|mi MinisztéÍiumot- Az el.
nökség nevében igyekszünk Ínajd mie.
l6bb felvenni a kapcsolatot a tárca ve.
z€t6ivel. Tájékoztatást fogunk adni a
szövetség célkitűzéseiÍől' a nyugállo-
mányú katonák helyzetéről. körÍilmé.
nyeiíől és Íelvázoljuk €lképzeléseinket
az együttműködés lehetséges íormái.
íól'

Meglesszük' meÍt a BBosZ a nyug.
álloÍnányú katonák és honvédelmi
nyugdíjasok tárca és lírsadalmi szinrú
éÍd€kei. képviseli' meÍ másfél évtize'
des tapasztalatainak birtokában' orszá'
got behálózó tagegyesületeiben tóbb
ezres nagyságrendű idós tagságál köz
vetleniil is szolgálta és szolgálni fogja'

A tárca a ktvetkezó kormlínyciklus
céljainak megfelelően''sajáf' teNeit
készíti. Mint érdekvédők' s mint a .ár
ca legnagyobb' |egerósebb társadalmi
szeÍvezet€ bízunk abban. hogy prog'
ramjukban az általunk képvise|teket
foglalkoztató kérdések' feladatok mar
k|ínsan jelennek najd meg. Ezt el6se.

gítendó összegyiijtöttiik és hasznosítás.
ra átnyújtjuk a BEosZ ajánlásait és
igényeit lássa mindenki mi a munka. és
a iársadalmi Hke meg6rzésére tórek.
szünt' hogy a generációk szolidaritá.
sá., együttműkodését akarjuk. hogy
esélyeket keresiink a ki'zéÍzetünket
ron|ó igazságtalanságok negszünletése
és életminóségünk javítása érdekében.

A beszélgetésen meg akarjuk er6síte.
ni. hogy a Magyar Honvédség hivatá
sos és szerződéses á|lományú katonái
nakjogállásáról szóló 200l. évi xcv.
tt'rvény alapján a nyugállományúak
megváhozott státuszú katonának minó.
sü|nek. Ez a réleg mais ezeÍ szállal kö.
tódik a hadseÍeghez' ngyelemmel kísé.
Íi a sikeÍeket' az eredmények€t, aggó-
dik' ha kedvezőtlen híreket hall vagy
olvas. sok volt helyőÍségben a katonát
ÍnáÍ csat a volt nyugállományúak jele-
nítik meg. A honvédséget képviselni'
közvetlenül megmutatni leginldbb Íai
tuk keresztül lehet.

Azoknak a kéréseit tolmácsoljuk.
atik életük aktív idószakában résztve.
vói voliat a Magyar Honvédség szelle.

mi és erki'|csi értékteremtésének' ha
gyományaink megórzésének' s joggal
várják el' hogy ne hagyják elveszni azt
a szel]emi fudást' tapasztalatot, tenni
akarást' amelyet a nyugállományú ka
tonák és közösségeik hordoznat(. A
BEosz el;smeÍt eredményei' sikeÍei
a|apján joggal várja eI' hogy ráéstag.
jaiÍa nem eltáÍtandó teheíként, hanem
Ínint a múködő érdekképviselet és civil
társadalom éÍtékes hordozójára' kölőa.
nyagáJa tekintsenek.

szóba kell azlis hozni' hogy a nyug-
állományú katonák neÍn az aktívak ro.
vásáÍa akamak €lőnyöket elémi. Hi.
szen ók is egy sik€res hadseregben éÍ-
dekeltek' meÍt arra lehetnek biiszkék.
azt lehet a helyi közijsségekben jól
képviselni. ene alapozva lehet a kato.
nai pálya iránti érdeklődést felkelteni.
Másik oldalról viszont a nyugállomá.
nyú katonák ósszefogása' kijzösségek
műkijdési fe|tételeinek biztosítása, a
legrászorultabbak támogatása egybe
esik a mindenkori atdvak érdekeive|
is' hiszen ezen keresztül érzéke|ik'
hogy milyenjövó. megbecsü|és váÍ Íá
juk

Fel kívánjuk eleveníteni' hogy a
nyugál|ományú szervezetek összetMá-
sára' működési feltételeinek biztosítá-
siíra a táÍcát jogszabály kötelezi. De az
e|6ínísokon túl' a nemzetközi' hazai
gyakorlat, az e|6z6 nemzedékek iÍánti
tisztelet is Ínegkövete|i' hogy anyugál.
|ornányú katonát( összefogásáJa' a klu.
bok mÍIködési feltételei, szeÍvezeti inf.
rastíukturális hátterére a minimális fel.
tételek meglegyenek' Tudjanak hol
összejönni' pÍogramokat szervezni. a
szo|gálat ideje álatti közös emlék€ket
feleleveníteni. A kaionai szervezetek
megszúnése mia.t' úgy ne adják át
vagy el a klubokat. hogy ellehetedenül'
jenek a műki'dési feltételek' bázis és
helyiség nélkül maradjanak a közössé
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gek. Az idósek közösségi programjai.
hoz nyújtott lámoga!ísok a napi közér-
zetet javítják' Hasznos program lehetne
pélóául a velük való kommunikációs
,.tór6dés.': részükre készül6 Íendszeres
kiadvány' az egyesületek informatikai
eszközökkel töÍténő ellá!ásának köz'
ponti támogatása' stb'

BizonyáÍa beszélnünk kell majd áÍ
Íól' hogy meddigjutott el a honvédségi
idós otthon ügye. Mi továbbÍa is abban
gondolkodunk' hogy az intézmény
méhó id6skoÍt biztosítson az egyedül
maradtaknak és m|ísik funkcióként old
ja meg az állandó ápolásra' gondozásm
szoÍulókól tör1én6 gondoskodást.

A BEosZ az id6skoÍúal( oÍszágos
szewezeteiben (NYoK)' és szeÍvezete.
ivel (NYosZ) együttÍnúködve régóta
követeli' hogy az évenként egyszer tör.
ténő' a KsH által mért' bázis év adata'
iÍa támaszkodó' neltó keretarányos
nyugdíjemelési rendszeÍl bevezessék'
hogy a nyugdíjak is ''felzírkózzanak', a
fejlettebb nyugaceuÍópai oÍszágok
színvonal|íhoz' hogy végÍe készüljön el
az Idósügyi TöÍvény.

A beszélgetés témáját képezhe(i
majd a ]eszákadt' azonos beoszlásban
szotgáliak' egyforma rendfokozattal
nyugállományba helyez€ttek nyugdÚ
kÍilönbözetének felére' haÍmadára
csökkenése' A nyugdíjak felzárkóztatá.
sának hosszabb távú lehetséges útjai'
módjai. meÍ a honvédség ilyen irányú
problémáit. a társadalomban induló
nyugdíjkonekció nem fogia megolda-
ni. Ezen enyhíteni' a fokozatos fe|zár'
kóztatást megoldani csak a honvédség
lesz képes a saját kóltségvetése terhére.

Az egészségügyi refonn nem elodáz-
ható' A nyugdíjasok dönt6 tőbbsége
abban érdekelt' hogy a gyógyellátásban

valósuljon meg az esélyegyen|óség.
Váljanat( Ínegfizethet6vé a gyógysze.
Íek és ne épüljön ]e a hazai egészség.
ügyi szolgáltatás. Aggodalommal te-
kintünk a többpilléres biztosításe]vű
refoÍmÍa' Félő' hogy a nyugdÚasok
hozzájáTulását kiváltó állami foÍrás
csák harmádÍendű szolgáltatásÍa nyújt
fedezetet' A nyugdíjas érdekegyeztetés
rendszeÍében szeretnént figyelemm€l
kísémi és befolyásolni a számun}ra
rendkívül fontos reformhoz kötődő
joga|kotást.

szóba kívánjuk hozni' hogy az
egészségügyi ellátás átalakítása a
nyugállományú katonákat ne koÍlátoz.
za a honvédségi egészségügyi szolgál.
latások igénybevételében' MegéÍjük,
hogy aZ átsz€rvezés bennünket s€m
hágyhat változatlanul. de ebben kel]ene
az t megkeÍesni' hogy a nyugállományú
kalona - a házioÍvosi jogosítványok
séÍülése nélkül - hogyan juthat el to-
vábbra is egyszerűbben abba a kóÍház'
ba, ahhoz az orvoshoz. amely vagy aki
évtizedekig élvezte a bizalmát' Miként
lehetne megoldani. hogy forrásfedezet
hiányában senki ne nélkülözze az
egészsége megőrzéséhez szükséges
gyógyszereket.

Hangsúlyozni kívánjuk a rászorultak
támogatásának szükségességét. Ez ma
még egy viszonylag szűk réteget érintó
probléma olyanoké. akiknek jövedel.
mét olyan megíontolási alapon kell be.
osztani. hogy ki tudja fizetni a rezsit.
teljen élelenre és a szükséges gyógy.
szer kiváltására' Az ő támogatásuk
igény|i az erre a célra fordítható foná

Felkutatásukban reflektorfénybe ho
zásukban szövetségünk a tárcával kö
tött megállapodás alapján továbbra ;s

Íészt vesz. Alapvet6' hogy a jáJandósá.
gok ne csökkenjenek' hogy a szociá]is
és egyéb jutta!ások elkiilöniiljenek az
eltér6 célú tételektő]. Röviden: elvár-
juk' hogy az aktív nyugállományúak
közösségeire az egyének közjót javító
tevékenységéíe' az életÍninőséget javí.
tó programokra az illetékesek több fi-
gyelmet fordítsanak.

A BEosZ abban bízik. hogy a szö-
vetség€t pMnemek .€kintik a jövőben
is' s hogy a tárca vezetése híve marad a
nyflt' őszinte párbeszédnek' A BEosZ
kész a cse]ekvő együttműködésre.
amely a mi részüntről az ön}éntesség
és a bajtársiasság eszméjén alapszik'

Adják Íneg a motiválóbb kedvezmé-
nyeket' igényeljék és tegyék lehet6vé
az állami' illetve tárca szintű közfel-
adatok átvállalását. ehhez kóltségvetési
forrást biztosítsanak. tiszteljék autonó.
miánkat és páÍpolitikai függetl€nsé.
günlrct. A BEosZ anyagi íüggetlensé.
gél azáltal támogatják' ha kó|tségvetési
támogatásban csak a közfeladatok el
végzése érdekében részesítik' Így te
gyenek minden más szervezettel kap'
csolatban is' lsmerjék el az önkéntes
munl(a je1en|6ségét. dolgozzuk ki kö'
zósen ennek kultúr.íját. Biztosítsák'
hogy a jövóben is természetes Íésztve
vői ]együnk a nyitott jogalkotás és a
tárcaszintű érdekvédelem fo|yamatá
nat.

A BEosz az el6bbiekról éídemi vi
tát' és nyíh kommunikációl kezdemé
nyez' amely négnem lobbizís' deköz
érdekű szerepvállálásunk elősegílése-
Megmondjük. hogy milyen állami Ína.
gatártást támogatünk és azt is hogy mi
lyen vállalásaink vánnat'

siPos Géza nJá' 
"zre.lesBEoSZ elnöke



KEPEK A BEOSZ ELETEBOL

A Honvédelem Napján
a BEOSZ iavaslatóra e

Ezredessé elóléptetve
Patkós Imre
Sinyi Imre
sárközi József
sike József
Markel Jiínos
csóka Tamás
Major Béla
Ripcse László és
Kacsó Lajos nyugállományú alezredesek.

Alezredessé előléptetve
Gy6ri Károly nyugállományú órnagy

Őrnaggyá előléptetye
Fadgyas Istvlán

lőléptetett bajtársak
Szikora István és
Honobágyi Ferenc n1ugállományú
századosok'

századossá e|őléptetve
Kiss csaba és
Csuhara György nyugálomán1ri
főhadnagyok.

tr'ótörzszászlóssá elő|éptetve
cseTta Imre és
Németh KáÍolyné nyugállományú
törzszászlósok.

T.irzszászlóssá elő|éptetve
Kozma István nyugállományú zászlós



A katonai vezetők fe|e|őssége
a,,P árbeszécl-2oo5', tapaszta|atai hozavagy sajátos hozzájáru|ás

A katonai vez€t6k felelősségét széles.
kőÍűen lehetne bemutatni' hiszen a
honvédségnek ez a íétege hivatott a
dtjntések szakmai megalapozottságát
biztosítani' a folytonosságot, a hagyo-
mányok tiszt€letét' az új iiínti fogé-
konyságot negjeleníteni.

Gondolataim kifejtéséhez jó alapot
adott az a lehetőség' melyet HavÍil
András vezérezÍ€des úr' a HM HvK
fónóke biztosított a BEosZ elnöksége
számára' amikor meghívásunkra 2006'
április l l'én €lóadást tartott a ''Párbe.
széd 2005'' €ddigi tapasztalatairól' A
három állománykategória köÉbgn (ht',
szerzódéses. közalkalmazott és köz.
lisztvise|ő) alegység szinttól a felső
szintig megtaJtott _ számomra véle.
ménykutatással isfeléró párbeszéd
kapcsán levont tapaszta|atok mellett' a
vezéíkal főnöke szót ejtett a nyugállo.
Ínányba lévők és a mai katonai vezetés
kapcsolatáról is. Kifejtette. hogy bár a
''PáÍbeszéd2005'' rendszerébe nem
kerültek bevonásra a nyugállományú.
ak. de számos ]ehe(óség kínálkozott
véleményeik' gondjaik megismerésére'
hiszen a vezetés száÍnos BEosZ ren
dezvény€n képviseltetle Ínagát (való
ban a vKF képviselelében Mikita Já.
nos altábomagy úÍ rendezvényeink ál.
landó Íésztvevője). Elmondta azt is'
hogy fbntos szerepe van a nyugál|omá
nyúakat tömörítő tráÍsadalmi szeÍveze
teknek' miután hozzásegítenek a hon
védség társadalmi elismeÍtetéséhez'
Fontos kérdésnek laJtotta azl' hogy a
BEosz milyen információs Íendszer
keretében tud beépiilni a honvédség
egészébe. A szővetségbe lévők szaktu.
dása' honvédel€m iránti elkötelezetlsé.
ge. katonai hagyoÍnányok ápolása terén
megszerzett tapasztalataik alapján
megfele16 támogatást tudnak nyújtani a
vezetésnek. csak ha azokat a kérdése.
ket feszegetjük. mely a megszűnt hely.
óÍségek katona hagyományainak feltá.
Íásá' negórzése' az ott é16 nyugállomá.
nyúak képviselete területén ad a szö.
vetség' már megeri a párbeszéd'

A katonai vezetóÍé.eg az. amelyik a
döntések el6készítésében' kimunkálá.
sábaÍ rnegjeleníti a szakmaiságot az
elődök' a korábbi katonanemzedék
iránti tiszteletet. Vizsgálja' befolyásol-
ja, hogy a különböző taíalmú döntések

milyen halással lehehek a2 idősebb ka-
tonák soísának' köÍülményeinek az
alaku]ására' Tőtük várható el' hogy
gondoljanak az aktív álloÍnányból ki
keriilt' a honvédséget nyugállományú
státuszban is szolgáló katonákra. Ne
kik' a hadsereg építésében' fejlesztésé
ben. átalakításában részt v€lt, a külön
bi'zó vezetési szinleken tápasztalatot
szerzett katonáknak vannat ólményeik
arról. hogy egy.egy életpálya mögött
milyen eróíeszítések' küzdelmek hú'
zódnat meg. Mit jelent a honvédelem
mellett egy életre szóló elkötelezeltség,
a katonanemzedékek közötti összetar-
tozás' szolidaÍitás.

A katonai vez€.6kn€k kell megis.
meíetni. érzékeltetni a tárca vezetói.
ve|' hogy ebben a szakmában (nevez.
zük inkább hivatásnak) az aktív szolgá.
laton is túlnyúló elköt€lezettségek éÍ.
vényesülnek' Ezek az emberi kapcsola.
tok nemzedékeken átíve16 kózös érde.
keltségében' az t'sszetaÍtozásban' egy.
másra fi gyelésben' kölcsönös segítség.
ben nyilvánulnak meg. A hivatás saját.
jaként van jelen a viszony]ag záíabb
közösség' az er6teljesebb egymásra
utallság, a feltétel nélküli bizalom' és
ez kiterjed a csa|ádok kölcsónös támo.
gatására is.

A katonai vezet6Íéteg értetheti meg
minden katonávál a pályánák azt a sa.
játosságát is, hogy az aktív szolgálattal
nem ér véget a sz€rvezelhez kölódés' a

honvédelemmel tóÍénó azonosulás, a
honvédség eredményeinek figyelem'
mel kísérése' A nyugállományú slá.
tuszban lévők a sikereket. de a bajokat
is aktív táÍsaikhoz hasonlóan - sajár
jukként élik meg' Keresik. felntartják a
kapcsolatot volt katonai szervezeaeik-
kel' vagy azok jogutódjával. az ott
szolgáló katonákkal'

Az a katonai vezet6éteg képviselhe.
ti ezeket az érzéseket' akik tapasztala-
taikat a katonai tanintézetben. a külön-
böző szintű csapatbeosztásokban sze-
Íezték meg. Hálás az e16döknek' mert
megtaníloták őt a szakma ismeretére'
Íejlelmeire' átsegítették a kitikus hely.
zeteken' megismertet|ék a sikenel' se.
gÍellék feldolgozni a kudarcokat' kija.
vítani a hibákat. Ettól a Íétegtól lehet
elvámi' hogy minden döntésben meg
jeleníhe a kaIonanemzedékek közötti
szolidaÍitást' az elődök iÍáÍti t;sztele
tet, gondoskodást.

Jó volt látni' amikor a vezérkar főnök
körbe tekintett a BEosZ elnökségén'
látva az ismerós arcokat' felfedezve
bennüÍk korábbi |anárait' parancsno-
kait. munkaláÍsait'

Ilyenkor hisznek abban, hogy nem
szúnik meg az €lódök felé megnyilvá.
nuló figyelem a segítés lehetőségének
keresése. a szolidaritás pedig tettekben
ölt testet'

Erdős László nJá' ezredes
tiqyyezető elnök



Vártúra Trencsénben

n
A Balassi Bá|nÍ Bnjtársi EgyesÍilet jó
együltműködést tlakított ki a 360 fós
trencséni nyugíIlomÍnyú krlonák
k1ubjával.

A tÍencséni baj(á.sak tavlszi lítogn
lása után a Balxss i  Bí l int  Baj lárs i
Egyesület 30 |ós csaprla tnájusban há.
Íolnnapos lÍencséni 1átogatíson vett
részl. ahol _ e1sósoÍbln lt klub eInöké
nek Rácz Pál nyugállományrí czrcdcs
nek koszönhetó€n - f.elejlhc(ctlcn
pro!ra'not SzeÍveztek.

A klub tagjai már az elsó nap a koÍ

szeÍií és tágls hclyőrsógi khbban igazi
táncmula lságon vettck részt ,  tnajd
nreg]smerkedtek a teívéÍkhlb óIeléVeI
és a válos szépségével. történelmi ne
ve7e|es!é8eivel is' A trencséni lríra
csúcspontja a vár és a trencsén tcplicei
tüÍdőhely meglálogatása volr. szlovák
barátaink várják a BEosZ többi tlg
e8yesü1etének jelentkezésér is' (szolid
árakon k i tűnó Szá l1ást .  eI1átást  és
progratÚot tUdnak biztoSítani')

MEGAI,AKULT A BÉKEI..ENN.
TARToK BAJTÁRsI EGYESÜ.
LETE.
A különböző válsitgóvezelekben bé.
kc|cnnlaÍóként s7olBálatot reljesí
lők 12 fóve| 2006. nlájus l2.én
llakuló közgyűlésűkön _ az Alap.
szxbÍlyzat jóvíha8yísávaj éS a tiszt.
ségviselók mcgVííIas7liisával fi rega'
lakÍolt:ik lt Bókc|cnntrÍók Bajtá$i
Egyesületél-

A: Es|tliileÍ úlia:
.t küli'nbi'ző békefennlaÍtó és

válságkcZclő nriss7iókt]an szolgá]t
aklív és szolgÍllkrn kíviili katoník.
a Í.egyveres erók ós l polgári é|el
más teÍÍiletein tevókcnykcdő Vagy
tevékenykedel t .  e missz iókhaD
ÍéSzvetl baÍálaink közijtti b{jtftsi
aSság ápolása'

_ a békefenntartÍs szcNezeti ke
retek kÖzötti népszeÍűsíósc.

a Drissziókat megiáÍl bliLíÍs.tk
érdekké|viselete és érdekvédeIme.

a békefenntaíó hagyomÍnyok
ápolá5.!.

Az alakuló közgyiilés nZ cgycsü
]et elnökének LaÍi EndÍél. litkárí
Dak Gut i  Mik lós  mk'  ómagyot vá
hszkrtta nreg és egyhangÚlag kéÍte
csat1 ozásííl a BaÍíNi E.gyesüle.
lek országos szövelsé8éhez'

K, L.

A BEOSZ nemzetközi kapcsolatainak alakulása
A BEosZ nemzetközi kapcsolatai jól
szolgálják egymás népeinek és fegy
veres erőin€k jobb megismerését' a
katonahagyományok ápo|ását és eró
sítik a szolidaritást. Nem lebecsülen
dő az ilyen kapcsolalokhil származó
személy€s barátságok kialakulása.
Nemze*Özi kapcsolatainkban példa.
értékú a Magyar Ejtőemyós szövet.
ség nemzetkózi tevékenysége' jól

képviseli* a nagy hagyományokkal
rendelkez6 magyar e'jtóemyősökel a
világban' A máI több éve eredménye'
sen műkijdó magyar-szlovén együtt.
működési megállapodás mell €tt ig€n
pozitív hatást gyakorol a szervez€ti
élelÍe .' osztrák és a szloviík szerve-
zeli €gyüttműködés is. Az elmúlt év.
ben aláírtuk a hoNát bajtársi szövet.
séggel ;s a kéto]dalú együttműködési

megál lapodást '
ami teret enged a
Dé l . dunán .ú l i
Íégiónat a szo-
Íosabb egyesüle-
ti sz;ntű kapcso-
l a t f e l vé te l r e .
Szorgalmzztuk a
máÍ 2005 márci.

mán együttmű

ködési szerződés Í€alizálódását, hi.
szen az alföldi régiók szívesen alakl
t.nának ki kapcsolatokat a román ha.
sonló szewez-etekkel.

A BEosZ választmányának jóvá.
hágyásával benyújtottuk jelen'kezési
szándékunkat a párizsi székhelyű Ve.
teÍán világszöveBégbez. Felvéte.
lünkÍe jó eséllyel számíthatunk' amit
a BEosZ eddigi tevékenysége' sz€r.
vezeitsége és létszáma is alátámaszt.
A kérelÍnünkel a wvF (world Vete.
ran Federation) Iudomásul vette és
meghívta a képv;se|őnket megfigye.
lői státusszal a május l0 l5' közötti
ülésére Prágába' á}ol gyal(oÍlatilag a
Vetefán Világszövctség tagjelóltjei
le!tünt'

Hanusktl Mik!ós ryá' alezredes
nenzetközi ü8yl'\'ő



Tájékoztató a HM Idősügyi Tanács munkájráról
ményezési jogával' hogy az IT legyen
az évenlénti Id6sek Napja központi
pÍogmm szeNezdje és fó felel6se' él
javasoltuk a munkaadói olda]nak' hogy
Í€ndtlvül indokolt a HM Humán HÁT
me[ett - ás n€m fdosztályba' vaey bár.
hova besorcltan - 1.2 fós ''id6sügyi Íe.
feÍatúáÍ' létÍehozni. K€zdemény€ztiik
továbbá' ho8y a bef€j€zésh€z köz€l€dó
szociológiai fe|rnéÍásek tapasztalatait'

zös ülésen dolgozza fe1.
2005-ben olyan kiem€lten fonros na-

Pircnd€k keÍültek megvitalísra mint:
1. Honvédelmi táÍca időseket

érintő íő feladati 2005-ben.
2' A honvéd egészségügy feladatai'

l€hetdségei az iddsek elátásában.
3' A nyugá[ományí katonák szoci-

ális ellátó rendszeÍe a tárca szeÍvezeti
változásainak tiikében.

4' A nyugdíjas szervezetek műkö-
désének feltételei, a hely6Íségi klub-
rendszer átalakításának tapasztalatai'

5. A Ma6i aÍ Honvédség szociálpo.
litilGi Közalapítvány megalakulása'
működési Íendje' a nyugállomfu }aíakat
és nyugdíjasokat éÍint6 szolgáltatásai.

6. A nyugdíjasok s?ociális helyze.
ie' általános érvényű (íeprezentatív)
vizsgáatának idószerÍ feladatai.

7. A nyugdíjas otthonba töÍtén6 el'
helyezés, illetve féróhelyvásádás jelen.
Iegi Íendszelének jel]emz6i'

A tanács muntájának ismertsége túl.
lépve a honvédség keÍeteit, nagyobb
nyilvánossá$a tett szeít akkor, amikor
a Nyugdíjasok oÍszágos Képviselete
e]nökség€ és a Képviselet oÍszágos
Tanácsa napiÍendÍe tűzte a honvédségi
nyugdíjasok helyz€téÍől saí1ó napiÍen-
di pofuor. A napiÍ€nd írásos ősszegzó-
sét a BEosz' valamint a Hosz e]nők-
sége által jóv|íhagyott újékoúAtó ké-

Az Id6sügyi TaMcs (IT) műk.'désének
joej alapja a 36n83. (HK 10.) HM
utasÍtás, illewe az azt módosító
242006. (HK 8.) HM utasítás' Az IT.
ban a BEosZ négy f6vel képviselteti
magát' (Hoszi 3' HoKosZ: 2, Ho.
DosZ: 2 fő.) A tanács e]nöke a honvé.
de|ni miniszt€I' űgyv€zerd e|nöke sze.
keres István dandáÍábomok' aki a BE-
osz Tanácsa testiiletének is tagja'

A HM IT az idóskoÍr1 emberek iÍánti
m€gkiilönböztet€tt fig}'€|m€t és gon-
doskodást - ennek szándóIdít - í€j€zi
ki. R€Prezentálja' hogy a tárca töródni
akar a szolgálati viszonyában megvál-
tozott h€lyz€tbe kedlt katonákkal'
honvédségi nyugdíjasoktal.

J€l€nl€g mint€gy 23 000 fő n'rugáÍo-
mányí katona' 8700 f6 özv€gy és árva'
valamint valamivel több mint 2600 íó
nyugáIlományú jogú rehabilitált
(mindösszesen 34 300 f6) tartozik az
idóskoÍíak közül a tárca gondoskodási
köÉbe. (A teljes gondoskodási létszátrl
_ kiegészülve 741 f6 olyan elátásra jo.
gosult személlyel, aki a honvédelni
kötelezettség teljesítésével összefüg-
gésben szenvedett balesctet, illewe tett
szert valalnilyen maÍadandó betegség.
Íe - meghaladja a 35 000 fót)'

A BBosz éÍdekvédelmi munkájá.
nak eÍedményét látja a2 IT létrejötté.
ben' egyeÍáliink annak további mű.
k(jdtetésével, a működési feltételek sta.
bilizálásával. A BEosZ támogatja'
hogy az IT munkája kapjon több nyil-
vlÍnosságoti az id6skoÍúakka] való
kommunikációs,'töÍ6dés'' hasznos
Pmgamja lehet a tárcának is! Kezde-
ményeztiik' hogy legyen a tanácsnak
elkiilönített költségvetése' melyet a jól
vagy éppen naryon nehéz körüLna
[yek között műkijdő e8y€sületek támo.
gatására (számítógéPek)' egyónek ki.
magasló munkájának €lism€Íésére' sa-
ját kiadvány megj€lenltésérc használ-
hatna fel. A BEosZ felhívra a jogalko-
tók figye|nél hogy ̂ z €ddigi taPaszta-
latokat is figyelembe véve' a megválto-
zott alárendeltségi viszony és további
okok miatt sziikséges az n műkódésé-
re vona&ozó HM utasítás átdolgoása-

A BEosz a IsF bgutóbbi iilésén
hivatalosan beterjesztette, hogy az lT
jogköÉt célszerű kiMvíteni' az el6lép-
tetések TáJsadalmi véleményez6 Bi
zottsága ülését megel6z6en való véle.

pezte, melyet a }]YoK e|nöksége 2005
szeptembeÉben megtáIgyalt' és ajánlá.
saival megkiildöÍt a honvédelmi mi.
niszteÍ Úmak.

A tanács tevékenység€ is hozzájánrlt
ahhoz, hogy döntés sziiletetr a kedvez.
mény€s üdiilés színvonalának megtaÍ-
tásáÍól' és koÍszeÍúsítv€ fenntartjuk a
s€gély€zési Íendsz€It. Az iidiil& Ínaxi.
mális idótaÍtama 14 nap. Támogatás 57
000 Fífólév.

-TovábbÍa is fennmamdt a nyugá o-
mán}niak kiegészítő Íuházati e átása'
melyet az ile.ékes hadkiegészítd pa-
mncsnokságtól lehet kémi' EÍ€ a célra
évent€ 4'5 millió forintot biztosíl a táÍ.

- A nyugáfomán}aíak egyesűlet€i-
nek míkődési feltételeit biztosító
egyes honvédségi mívelddési otthonok
önkományzatoknak történ6 átadása
után is _ bár sok helyi vitával és íe-
szüItséggel _ biztosított a klubok to-
vább működésnek 1ehet6sége. A kö-
zösségi progÍamokhoz nyújt anyagi se-
gítséget a HM szakmai szerve által
évente kiíÍásÍa keíiló páyázat, melyÍe
2005.ben a Íendelkezésre álló összeg
40 millió forint volt' Az intézménnyel
(helyóÍségi klub) nem rendelkezó táÍ.
sadalmi szeÍaezeteket kultuÍális és ha.
gyomány6rzó pÍogÍamjaihoz 4'8 millió
foÍintot' a sportsendezvények szeÍaezé-
séhez 2005' évben 1 milió forintot biz-

- A n}ugdíjas életse t.'Íénő f€lkészl
tést - még az érint€ttek aktÍv időszaká.
ban - az ellátó Íendszer Észévé kíván.
juk tenni.

_ A Hjt. MódosÍtásával isméte]t€n le.
hetósóg nyír a n}ugálom|ínyú katonát
eldléptetéséÍ€' mely elismeÍési foÍníÍa
máÍ a máÍcius 15-ei ÍinnePségeken soÍ
keÍűlt.



Tudósítás Sopronból

A Határ6r NyugdÚasok soproni Egye.
sülete és a soproni NyugállomáDyú
Rendőrök Baúi Egyesülete nemrégi
ben vendégül látt! l Bajtársi Egyesüle
lek országos szövetsége (BEosz)
Nyugat dunántúli régiójíhoz tarlozó
tagegyesülelek elnökeit.

Az ünnepélyes jcucget ü fejczlc ki'
hogy a belügyminiszteÍ adományát
egy'egy Tico'Time ingaórál ado(1 ál
Bán€Í Altila hntáÍóÍ alezredes' a Győri
Ha(áÍőÍ Igazgatóság Humán oszlály ve'
zelője n 75. szülelésnapját ünneplő sán.
dor János nyá. határőÍ alezÍ€desnek és
Fiú FeÍenc nyá' hatáÍóÍ alezredesnek'

Az ünnepségen keÍült sor a több mint
€zerÖtszáz honvéd' határőr. rendór.

polgárőr nyugdíjas egyesületi tagot
képviselő egyesü|eti €lnökök megbe.
szélésére' akik tájékoztatták egymást
az elmúh év eredményeiról. az osztrák
és szlovén bajtársi szövetségekkel va]ó
együttműködésr6l.

Megállapították. hogy a soproni.
szombathelyi' gy6ri. körmendi hatáÍóÍ;
a soproni Íendőr. a szombadtelyi.
keszthelyi. nagykanizsai, gy6ri, zalae'
gerszegi. kőszegibonvéd és a cserszeg'
totnaji polgír6r egyesülelek vezetói és
tagsága között igen jó a kapcsolat és a
régió vezetését végz6 László Attila
nyugállotná'lyú alezr€des jól fogja
óssze a külónböző tagegyesüIeteket'
Az egész nápos tanácskozást egy han
gulátos VINEX pincelátogatíís és bor

Ko|á.'s Já os
|tyá' hatáót alezredes

,,Bevetés próba 2006,, BEoSZ-módra
A BEosz Bszak-alföldi Égiójában műkődó Nyíri Hon-
véd Egyesűl€t nemcsak a BEosz-nak tagszervezete'
hgn€mtagiaaszővetséggel szeÍzddéses-barátiviszonyban
í[ó Hososz-nak is'

2006' ápÍiüs 28.án a HM megtízásából lebonyolítói
voltak a ,'Bevetés plóba 2006'' Észak-alftjldi regionális
Endezvényének. Hajdú.BihaÍ. BoÍsod-Abaúj.Zemplén és
szabolcs-szatmár-Bereg megyékből mintegy nyolcYan
csapat jelentkezett vers€nyezni' azonban a megbízás és
l€pacitás ötven csapat (200 f6) versengését tette lehet6vé'
A,g f6s csapatokat képez6' fiúkból és l|ínyokbój ál1ó' 7-
8' 9.10' 11-12. osztáIyos fiatalok a sóstói Múzeumfalu
patinás ki'myezetében' ragyogó idót'en' Íeue| 9 óránóI
délután 16 óráig veÍsengtek áz oÍságos döntóbe jutásért'
szellemi totó, ügyességi feladatok' lövészet és más veÍ.
s€Ílyszámok tették próbáÍa a fiatalokat.

Az egy€s lomásokon idősebb és fiatalabb ',beoszosok''
működ.ek közÍe' voltak a lebonyolítók. Az egyesiilet tag.
jai| nyugállományú és aktív katonák, ''civil'' személyek
szakértelemmel' péIdamutatóan műkődtek közÍe' s segí.
tett€k a honvédelem eszméjét elplántálni a fiatrlabb koÍ.
osztályok tagiaiban. A Honvédelmi MinisztéÍium jetenlé.
v6 képviselői' a kísér6 tanárok. a Magyal Honvédsé8 köz.
reműködő szervezetei elismeróen nyilatkoztak a Nyíd
Honvéd Egyesület munkájáról.

Az egyesület tagiai a megszeÍzett tapasztalatok biÍtoká-
ban' a versenyből kimaradt csapatok és újabb j€lentkezők
Észére (120 f6)' májusban újabb vemenyt sze.veztek és
bonyolítottak le''szabolcsi honvédek nyomában'' címmel.

Tóth sándor



Katonan emzedékek tatai taláIkozőja

A BEosZ katonaíemzedékek kenesei
találkozójának mintájáJa a Tata Hely-
óÍség NyugálloÍnányúat K|ubja ött'dik
alkalommal Íendezte meg a helyórség-
b€n é1ó nyugállományú, rchabilitált.
hivatásos és sze|zódéses katonák tatai
találkozóját. A m|fu hagyománnyá Yált
rendezvény fő szeívezóje sáÍközi Jó-
zsef nyugállományú €zredes' a Klapka
György laktanyában összeseÍeglett
Ínintegy kétszáz Íésztvevó el6tt hang-
súlyozta' Tata 1868 óta katonaváÍos' s
ez évben az 1956.os forradálom és sza'
badságharc 50. évfordulója ad alkalmat
a tálá|kozó ünnepélyes megÍendezésé.
re. A tatai katonanemzedékek idei ta.
tálkozójánat díszvendége a 94 éves dÍ.
Király Béla nyugállományú vezéÍezre.
des' atadémikus volt.

Az '56 ban szerveződött nemzetőrség
€gykori oÍszágos paran€snoka elóadásá.
ban az ötven éve kirobbant fonadalom
és szabadságharc tanulságait elemezv€
hangsúlyozta' hogy az l848/49.es sza.
badságharc ótr a magyar töÍténelemb€n
nem volt ehhez fogható fegyveres haÍc
az ország niggedenségéérL A találkoá
résztvev6i nagy érdekl&éssel hallgatiák
a Talín egykor párancsnokként szolgál.
Ldrincz Ká]mán nyugállományú vezé.
rezredesnek a katonai etikáról tartott el6.
adását. aÍnelyb€n kifeÍelte' hogy a kato.

8

nai hivatás önként váualt elkő.elezett-
seg' am€lynek legf6bb motívuma a ba-
zaszerelet. A mai hivátásos katonákat is
jellemzi a baÍániasság' a kötelességtu-
dat és az önkjitikával páÍosuló őnb€csii.
lés'

''A Tata katonái'' című helyórségtör.
téneti kön}ry - aÍnely az itt éIó nyugálo.
mányú katon.ík kutatásait összegzi -
reszletesen idézi a szekesfehéwári 31.

Szenl tstván HonYéd Gyalogezred 2.
zásdóaljának töÍénetét. A ma is itt élő
Petrozs€nyi Tibor n}ugállományí szá.
zados visszaemlékezéseiből kitűni},
hogy már az ehó világhábonl poklait
megjáÍt zászlóalj' amely tatai katonákból
veÍbuválódott l9l4 ben a viszfula men.
.én vívott véres ü&özetekb€n' majd ké.
sóbb az olasz fronlon Isonzóná| is hely.
tál1t' A második világhábonÍ idején a



zászlóalj stomm Marcell hadte,tében
velt Észt a Don.menti harcokbaí' Az öt
szőÍ feltöltött alakulat 980 katonája kt'.
zül végiil csak 72 fő maÍadt élelb€n. Az
egykori 60 éve Ném€torságba került
csaPatzászló nemregib€n ismét vissza.
kerti]t Tal.ára.

A tatái katonanemz€dók találkozó ki.
emelk€d6 eseménye volt az Almási úti
temetőben' a jóÉszt közalGdozástxjl e]-
készült kegyeleti emlékoszloP tillnep-
é|yes felavatása. szekeÍ€s József nyug-
állományú ezredes b€szédében hangsú-
lyozta' hogy a Kajla FeÍ€nc kőszobn{sz
a|kotta emlékoszloP a hábonÍban €lesett
és bekében elhunÍ katonabajlírsak em-
|ékére készült. A tatai katonanemzedé-
kek találkozója a helyőrségi klubban fe-
jezódött b€' ahol Huszti András dandáÍ-
tábomok az MH 25' Klapka György
KönnyűlijYészdandár parancsnoka tájé-

koztatást adott a Íésztvev6knek az egy-
ség tevékenységéről. A parancsnok elis-
meréssel szól. annak a mintegy 1600 ka-

tonánák a helytállásáról' akik neÍuég a
tiszai árvíznél a gárakon munkálkodtak.

K, L,

Váradi G vulára emlékezve
Váradi Gyula nyugállományi vezérezredes' szövetsegiint
tiszte]etb€li e|nöke volt. ald 85 éve' 1921. június 25.én Bu.
dapesten szúletett. Iskolái elvégzese ul.ín 1939-b€n szak-
munkás lett és huzarnosabb ideig a csepeli Könnyúfémmű
öntödéjében do|gozott' aho| kapcsolatba került a szo€i de-
mokala ifjúsági mozgaloÍnnal. Illegális levékenysége miatt
tizennyo]c hónap böíönre íté|ték'

1945 után ismét csepelen dolgozott' mikor is 1948 ószén
a Ka|onai Akadem;a ehó Iör?srislli.fóli5lli lanÍolyamára ve.
zényelték' A tanfolyam eredményes elvégzése u!án alezre-
desként elótéptetve a latai páncélos liszti iskola parancsnoká.
vá nevezték ki. Hanarosan előléptették ezredessé és 1951.
ben a Honvéde]ni Minisz|ériumban a páncélos csapatok pa.

Késóbb vezérőmagyként a voÍosilovról elnevezett vezéF
kari akadémián tanult, s azt 1954'ben elvégezve a HM.b€n

Az 1956' okób€r 23.ával kezdódó események élettöÍéne
tében jelent6s változást hoztak' Az új honvédekni miniszteÍ,
Janza KáÍoly altábomagy rend€letére katonataná€sok alakul.
ta.k' s ennek alaPján a Páncélos paÍancsnokágon őt kéíék
fel. hogy legyen a Formdalmi Katonai Tanács elnöke'

oldóber 30.án a Honvéde]mi MinisztéÍiumban láíott gyű
lésen a ÉsztveYők megalakílották a Magyaí Köztánaság for'
radalmi honYédelmi bizottmányát, aÍnelynek tagjai közé vá.
lasztotta váradi G}ula páncélos vezér6magyot is. Kj]ály Bé.
la''Honvédségb6l Néphadsereg'' című visszaemlékezéséb€n
ezt írta ''Váradi G}ula tiszt€sségesen teljesítette vállalt köte.
lességeii, ezért a fonadalom után hosszú bőrtőnbÍint€tést ka.
pott.

váJadi Gyula a rendszerválLís u!án egy int€rjúban elmond.
ta, hogy november 4á követő megtorlás során éppen azeÍ
tartóztatták le és csukták bt'Íönbe' meÍ ragja' sőt vezetóje
volt ennek a fonadálmi katonai szervezebek' ..Hét évet sóz-

tak a nyakamba a népi demokatikus államrend megdönlésé.
Íe iÍányu|ó mozgalon vezetésének vádjával. l959.től vá€ott
töltöttem mbságom éveit és 1960.ban amnesztiával szaba.
duham" nyilaakozta.

Váradi Gyu|a számára 1960. április negyedikét kövelóen
újÍa a csepeli munkás évek következlek. és 1980.ban - 41
évi muntavégzés után nyugdíjba vonult'

Önrnagá az eltelt hatvan évéről úgy beszélt. hogy ,Á sors
kezdetben magasba íöpített' nagy saÍzsim lett' késóbb l€fo.
koztak, elítéliek, és kezdhettem ugyanott az életemet. ahol
Iqjq.ben el}e7d|em' Nehél. de tiszlessege. .ZaÍma a va"ön.
tés. Gmfitos lesz az embeí keze' de azt le lehet mosni' Ez
csak ipaÍi szenny' Más szenny viszont nem tapad hozzá' hoz.
zám' Ez ad erőt' hogy a Íám zúdult nehézségeke.' megaláz.
tat.ísokat elvis€ljem'''

váÍadi c}llla 1989 októbeíében a TIB katonai szer"Íezeté-
nek egyik alapíkíja lett' majd a HM rehabilitációs bizottságá'
ban is tevékenykedett' A rehabilitáció soÍán vissza}apta ve-
zé6magyi r€ndfokozatát, majd l990'ben altábomaggyá lép.
lenék eló. lg92' okLób€Í 23.án a KözráJsásági ÉÍdenuend
Tiszti Keresztjével ttintették ki és l994.ben pedig a BEosz
tiszteletb€li elnökévé választották. 1997. március 15.én ve
zér€zredesse léptették elő' sajnos körüntből koún e|Íagadta
a YáJatlan halál. VáÍadi Gyula vezéÍezr€des bajtárs, szövet.
ségünk tiszteletbeli e]nóke 2003.július l.től nincs közöttünt.

200ó. októbeÍ 23. forradalrnunk 50' jubileuÍni évfoÍdulója
közeleg' A korab€li Magyar Honvéd újság noveínb€r máso.
dikai szárna Váradi Gyula vezéÍőmagyról' mint a haÍcok hő.
sér6l tudósít.

In memoÍiam! szijvetségünk elnóksége a HM és más
táJsadalmi szervezetekkel együn június 25.én katonai tisz.
1eletadással' koszonízással Íója le kegyeletét VáÍadi
Gyulánat. a pesterzsébeti temet6ben lév6 sírjánál.

Dr. Lovasi C,1bor n}á, ezredes
BEosz alelnök



Növekvő tagság, bővülő lehetőségek
A Szombath €1y i
HatáÍőr Nyugdíjn.
sok Egyesiilele a
közelmúltbin 1|rr'
totta éves közgyű.
Iését' A l94 tós
tagsá8 nagy több.
sé8e megjelenl a

igazgítósíg. vli1a'
n int  a Baj láÍSi
Egyesü letek or .
szágos Szövelsége (BEosZ) kÚpvisc
1ő i '  A k özgyűlésr levezető c1nök Eck
AndoÍ nyá' batárőr alczrcdcs ki'szúr
tölle a 'jelenlévóket. az egycstilel új
tagjait. nlajd KÖő SándoÍ nyá' halriÍóÍ
e7redes. az e8yesület e]nöke mondta
eI beszámo1óJát'

HaJdú Jínos oyá' hatáÍór iőhad-
nagy' elnökhelyettes áttckinlcttc BE
osz.tagságuk esy évét' Ennck róvón
vettek részt az isazgaróság nyÜgdíi.I
sai ópuszraszeren a honvéde1mi napo.
kon. és Deblecenben a viÍágkaÍnevÍ
lon.  Bővúltek kapcsola la ik a honvéd
nyugdíjasklubokka]' Mint lnondotta:
.'BEosZ'tagságLlnkon keÍesZlii1 nóll
iJnerelségünk az oÍszágb.ln'.. A BE

osZ képvise letében maga az c lDók.
sipos Géza nyá' ezÍedes vclt rószl a
tanácskozáson: hangsú1yoZ1lt. örül an
nak.  hogy i1yen nagy 1élszímú cgye
sűlet döntölt a BEosz'tagsíg nrel
lett. Hat pontban fbglalta össze nrind
rzt. anriben a BEOSZ tá ogatásárr
s71nníthat az egyesület'

cs.ítbÍdi József dandárláboÍnok.
igazgató hozzászól:isÍban órlókclte {z
i.lazgatósás és lz esyesiilcl kapcsoIa
tít. az egyÚttfirúkódési szcrzódósbcn
t.o3lalt Í.eladatok végÍehajtÍsít. nrcg
kos7ónve egyben a nyugdíjasok érdc
kében kitejtett firunkát' igérelel rcLl a
s7et7ódésben tbgl ltak n],lxnnális tcl

.]esítésé|e' Javasolta: a közclnrLí1tb!n
nyugál lományba ment.  v isZony1ag l ja

laI embereket hÍvja soraiba az egyesii'
let és e|ósítse bennÍik a közösséghcz

Ude színÍbllja volt az éÍlekezletnck
a kerek évtoldulójukat ünneplő ligok
kószönlése. E8y.egy üveg. névÍe sZó'
ló cínkóveI eIIátott tokaji aszúval üd.
vt 'zó l ték 80'  s7uIetésnapján Bá l int  k l '
váD nyÍ. l le7redest .  75 '  szü letésoap'

.iín Németlr István nyí' dandáÍttibol
nokot és stumtbld Gyö lgy n}í '  l ó
l i j rzszís7|óst .  65 '  sz i i letésnapján
Líszló Jó7sef nyá' tőtörzszjszlóst és
55' szülctésnlpjitn wá8ne| János nyí'
a1czrcdcsl' A7 é!'tekezlel kozŐs vacso'
rÍvrl. kósó estig tafió baláli beszélge'

C!áji Laj)s n'\ú' dlct&fus

Levé| az inotai isko|ábó|

Nyugdíjas katonák jártak az iskoliánkban
A Magyar Honvédség Gábor Áron
Nyugdíjasklubja nemrégiben e||áto
gatott az lnotai Á|talános Isko|ába.

Előadást taÍottak és egyben ve-
télkedót is a 7 8. osztály számára'
E|ószöí mindenkit bemutatott a
nyugdíjasklub elnöke. Dobszai Jó.
zsef nyugál lományú alezredes.
Sok barátságos idős embert ismer.
tünk meg.

Ezt követ6en teszteket oldottunk
meg a honvédséggel kapcsolatban.
majd a klubvezetó mesé]t egy kis
tórténetet arról, hogy ó gyeím€k

t'ejjel mit élt meg és milyen nehéz-
ségeken ment keresztül.

Azután kaptunk egy másik kér-
déssort, amit u8yancsak ki kellet|
tölteni' Míg ezeket javította a zsú
ri, villámkérdésekre válaszolhat
tunk. A jó fele|elekért je]vónyeket
és kitűzóket kaptunk' Ezután meg-
szü|etett a végeredmény' Nagyon
izgultunk a sok éÍtékes nyeÍemény
|áttán! Bíztunk benne, hogy mi is a
díjazottak között leszünk. A legü-
gyesebbek pólókat' pulcsikat' ki-
túz6ket, jelvényeket, érmeket'

könyveket és fényképezőgépet
kaptak. Az ajándékoknak termé.
szetesen mindenki örük'

Ezzel vége lett az előadásnak és
a vetélkedőnek is' Mi persze szí
vesen maradtunk még' hiszen bár.
mit kérdezhettünk a honvédséggel
kapcsolatban, vendégeink kész.
séggel válaszoItak'

Több fiú ezen a napon döntötte
el' hogy hivatásos katona lesz.

Lakó Leyente
7' osztáIyos tanuló,

Inofui Álfulános Iskola
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Helyzetben vagyunk?
BEosz TAGJA| KoRFfuA (ro89o íó)

'.r.Ü.B.

Több minl 23 czer nyugálk]nríínyú ka
lonn és 2600 nyugíllományú jogi reha.
bilitáll van az obsilosok láboÍábltn' A
jel €nlegi nyugállományúak 3l,68%-a

nenr löllótle be az 55' élelévét' de az
összcs nyugállonríínyú kátona 45'5ol. a
sem idóscbb 60 évcsnél. A nyugállo
mínyrí kalonák 52% a 50 70 év köziÍ

(i és 339. 70 évnól idóscbb krtona' akik
döntő többsége 15 évnél íégebben
nyugállományú' A nyugálloÍnányú kt.
tonák ttbb mint 507,.a 10 éven belül
került nyugá1lományba' 15ol..uk vi.
szonlmáÍ 20 évnél Íégebbenéli az ''ob.
sitosok.. életét' A gondoskodási kör slt
játossága. hogy az igényjogosul1nk
lÖbb mint egyharmada Budapeslen é1'
számoljunk még 8700özveggyel és ár.
vával' valamint 74l olyan Személlye]'
aki a honvédelmi kötelezettség t€l'jesí.
lése során balesetet' illetve maradandó
egészségkárosodást Sz€nv€dett' (Több
mint közel 35 000 főről beszélünk' ha a
honvédsé8i gondoskodási kÖrbe tarto'
zók ló lszó lunk!)

Nézzük a nrellékelt íbrát és vessűk
össze a fenti számokkal.

A BEosZ tagegyesúleteiben ijssze.
sen 4400(!) fő nyugállomítnyú katona

Helyzerben vagyunk?
six,s Géza

?l]1ök

l30 óv glatl

l30{o krÚn
tr4&50lozÖtt
E5|}€o kl'zöü
t6G70 tózólt
r70 tuHt

27t1

t4ü

Ho| vagytok ti régi gyűjtőtársak?

Kijzel 50 éves a Góbor Aron Bélyeggyííjtő Kör
(19s8-2006)
A Magyar Néphadsereg l' számú
Bélyeggyűjtó K.'r€ 1958' október
23-án alakult meg. A bélyeg iÍánti
érdeklődés novekedését és a köri éle.
Íünk fejlődését leghívebben a laglét.
szám növekedésével lehet felmérni'
A 18 lő alapító tagság néhány éven
belül több sziízra növekedett (1960'
ban 3l1 fő' l965.ben 634 fő' 1968'
ban 964 fő) és emellett ifjúsági szak'
kör is műkódőtt szinlén több száz fő'
vel.

A Néphadsereg l. számú Bélyeg'
gyűjtó Köre igen aktív tevékenységet
fejrct ki a MABEoSZ áha| meghir
detett pályázatokon' velsenyfelhívá
sokon' szoÍos kapcso|atot tartott
fenn a más helyőíségekben tevé
kenykedő Mlye8gyűjt6 kijrökkel is.

Az aktív köri életInel]ett sokgyűj
tónk olyan kiállílási anyagokat ké
szílell' amelyek mind a hazai' mind
a külfö]di kiállításokon díjatat nyer.

tek' A körjavaslalára és aklív közre.
műkődése mellett l99s.ban az
l848/49.es fonadalom és sznbad.
ságharcra emlékezve kerü]l megren.
dezésre a .'l50 év n€mzelközi bé.
lyegkiállítáS''. valaminl 2003.ban a
Rákóczi Szabadságharc 300. év1br.
dulója jesyében a 75' bélyegnapi
nemzetkózi bélyegkiállítás'

A szervezeti életÍink aktív. de n€m
kelülte el az l990.es évekból tapasz.
talható létszámcstkkenlés és ..elöre.
g €déí. '  Jelenleg'1l tagunk van. A
1étszám jelentős c!ókkenése ellenére
is 1996 tól minden évbe|r szewez'
tünk bélyegkiállításl. vagy bélyeg
bernutatót .l körön belül. valamilÍ
más váIosokban felkérésrc'

A''névtelenség.. m€gszúntelése és
ismerl löIténelmi személyiségünk
nevének ápolása érdekében kórünk
l998'bán felvette a Gábor Áron ne
vet' amelynek a MABEOSZ vezeté.

se 1998' évben a ''Le&jobb Bélyeg
gyiíjlő KöÍ'' címel adományozla'

Ezúlon is szerehénk fe|hívni á fi.
gyelmet aÍÍa' hogy élünk ós levé'
kenykedünk. szívesen váÍünk min-
den Íégi. vagy új bélyeg iránléídek.
lódó aktív. vagy nyugdíjas ka|onál'
aki szeretne hódolni ezen igen szép
hobbinak' .'Aki bélyeget gyűjt' az
barátokat is gyiÍjt|''

A köri Íbglalkozási napokat a HM
Honvéd Kulturális szolgálta{ó Kht'
által biztosított leremben lartjuk
nlinden hónap elsó és harmadik
!zerdáján 16.30-tól.

2006 októbetébeD szerctnénk be'
ntutatkozni a BEosz által szeNe'
zett Kítona Nemzedékek Találkozó'
lán'
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A helvenéves Rozs János' aki tíz éve a talai nyugállomá.
nyú katonák klubjának tagja ÍemÉg verseil kijlelb€n is ki'
ad|a' A verselő nyugdíjas' kálonafia líz év ve I czcl6ll. ami'
kor a tatd a]aku|atnál szol8áh 8épkocsibalcsel áldozata
|e1|' A fia halála órá Rozs János ! k|ub aktí! lagj . A kö.
rerben me&je lenr egyik \er\er  e/uur l  lo/rerdjuk.

Ú.tRA EGYÜTT

Mi átdaloltuk az if]úságol'
Láttunk sok nyíló' szép viÍágo(.
Nem feledtiik a gyermeká|mot.
Milyennek |átnánk a vi|ágot.

Most Ínár tudjuk. fogynak az évek'
Lassuló léptek. sáJguló képek.
oÍömök' bánalok. felszáradt könnyek'
Néha e]ővett' poros emlékkönyvct'

igy é|ünk mi már, deres€dó fcjjc|'
Az útrabocsátó örök anyajellc|-
Boldogok vagyunk. 1á|om az arcokon.
szenjeink tüklözik. lelkűnk is Íokon'

Vidátnak legyünk itt e szép napon'
Ne töÍjük fejütrk a kétes holnaponI
FeleÍsük ela szomoní tegnapol.
Köszönjünk holnap is szíves jón potI

Ujra jó együtt' tatli gye.ekeli.
Minden p€íc öÍi'Ín. ho8y Velelek lehctek.

Katonaözv e gy e k kö s zönté s e
FelcilhclelIcn. n)cgh.tló élnróDy voh
lÍlni. htl|| ni tl7()ktll tl hölgyekel. *ik
Íészl vellck a K{knraözve8yek III. Ta.
|.íIk()7óiÍn' l]lnúnrfull gondolataik.
visszlcnrlÚkeZóscik lZt bizonyították.
hogy Író8 nr()sl is czct szli]lrlkötódnek

honvédsÚghcl' hislcn ltr.jük mel]en
ill éllck. kiiZd(jlték vé8i! tlz életükel'

Nélkúliik hivnlísl gy.*orolni a sak.
nríbln kilclj.scdni ncnr lehetett volna.
A Iiltplós. ! lylkorlrrok. r trnulás. a
ncmzctg!zdtlstigi nlunkik nriatti tívoI
lételi. a gyrkoÍi hcIyóÍsélvÍhísok ne
hézségel l  c lsósoÍban ok v isehék'
HeIy l .í|1 lak nruntnheIyeiken.  vá l la l (ák
t ki'|tijzós. tl ú]r.kczdós Dehé7ségeit.
összetnrl(nlík l csllÍdol. ncvchék a

Ezl csak lV cgyDrÍs iÍínti nlgy|okú
f igyelc l l rn)c l .  ( 'ss7elaíássa1 lehete l1
végtehajltlni. Mu is Í.eIejthet€llenek
lzok r nrc8nyilvÍnulísok. ahogy az
cgy h.ízbdn. |lkótclcpcn lrkók minden
szerve7ós né|tiil. önlellelrtil segíelték

! tan!lís. !llg} gytlkorlal lni ll lávollé.
vó fétf i  csr lÍdií .  ot l  !o|t  k .  hn beteg
1ett  vahki .  orvos l  kcI lc l l  hívni .  d gyer
meknck gy( jgys1c|1c voI l  sZüksógc.
vagy bcvtistiIltis vtill esedékessé'
Ezeli hŐlgyck c8ycdiiI rllftldva m is
a kalonai k(j/iissógelihcn ór7ik jól ma.
gukrt .  l  nyU!Í||onrí l ryú k lubokban
szervezik l progÍlnlolll' l.isyclnck u
egyedÍil nr:ln|dolllkr . eIcsel(ekre'

BraLln Liszkj n)k' tlhlibonrnsy !ezér.
\arlónok els(j hc|ycne\ és Palásli Fe'
renc dandííábomok HM szenlélvzeli
ióoszlá|yvezcló ki's7inrló s7{vai is en'
nek a kietrrcllicdó hclylÍllÍsn* ós a
Nónapn k nrcrl.clckjcn hölgyeknek
s7óItak. kikbcn gondoskodó t.lesé.

8et. J s7et€ló anyL1l lis7lcIték'
Enlléke7elesek nr t,ldnak ,l7ok .l há.

l.is, kitnDycs szcmrk, lDielyck gondo
lalbnn |ól.jckhcz vc7cllók visszá. de
szólt.lk a honvéds.g gondoskodás:inak.
figyelnlének is. A7 üllncpi piIlunalokal
vidámmÍ varit7sollr J |lonvód Egyúl

tes nrűsor és a koz.'scn cIlbByls7loll

AZ ünncpsógcD N krbuózv.8yck
képvise le lében I20 nn vc l lck rósz l .
akik a viÍligok l)rcllcll tl Ícndczvényre
emlékezve nlagutkttI villók honvé.
delmi Dl iD is7te| Ús {/  ÚÍlckkópvise|et i
szervczctck Vczc ló i  { l ] l ]osz.  Ho
KosZ). .í l ta|  d|Íín cnr lókhpol  is .  A
nyugá11onrányú k lubokbnt l  vó!Zct(
lnunka elislrerésekénl pcdig hnnninc.
egyen a honvédeInr i  nr in is7|er i .  ve7ér '
ktríónöki clistrrcrésbcn róslesÜhck. A
Íendezv.ny a líÍc! iclcn|óvó vclctói
beo - a helyben te(r nrcSnyilrtkozrisuk
alapjáD - t] s,cn'clóth' ós x Íészlve
vókben azl az érléí eÍ('sÍelle n)e!.
ho8y r kaloníó7vcgyck tl honvédsé8
nigy családiá]at n tr&iri' Fériiik cnrló
kének í saját nrng k Íll!1 !órig vi(l' !
honvédség sztjnrtirtl llé|ltiIijzhclelIen
közrcfirúkÖdésnck lisllclclvc - tl gon.
doskodás intéznlénycs jinnlÍi nrc|letl -

taÍozünk rz7al' hogy {z óvbcn cgy a|'
kaloÍnmal. a Nőnapon Ókct köszönt
sük.  ve lük enl lékcZlünh'

Pi]nél' F!t.ll( nfá c|.l?:
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Hogyan tovább régiő?
A BEOSZ Dél.alföldi íégió
ja- az éves teívének megfe
lelően a hozzátaÍozó tate
gyesületi elnökök Íészére
egyheles módszeÍlani és to.
vábbképző összevonást
szerveze|Í Má|Íaházán, a
Honvéd Udülőb€n máÍcius
2l-27' közölti időszakban.

Az összevonáson részlete'
sen éÍékelték az éves be.
számoló közgyiílések' a
30-35. évfordulójukat iin.
nepl6 tagegyesűletek ren.
dezvényeinek lapasztalatait'
megállapítva. hogy azok
f€lemelőek' taÍtalmasak és
el6remutatóak voltak. me.
]yeken részt vettek a tagság
70 80% a' sót vol. olyan
tagegyesület, ahol a részvé.
tel 96qo os volt. Nagy elis-
merésben részesü|tek azok a
tagegyesületek. amelyek az
évforduló alkalmából zász.
ló1 kaptak az önkormányza.
toktól.

A progÍamban szerepl6
'HM HVK nap'' kerctében
nagy érdeklődésse| és akti.
vilással tekintetÉk át a ha.
derőrefoÍm ádd;gi tapaszta'
lalait' melynek munkájában
Íészt vettek a HM HVK
képviselői, a Dél.alföldön
működő alakulalok és a bá
rom megye hadkiegészí6
parancsnokai' szó esett a
PáÍbeszéd 2005.Íól is'

amely hasznosítható tapasz-
talatokat adott nemcsak a
parancsnokok számára. ha.
nem a nyugállományú kato-
náknák is. A ''BEosz nap.'
keíetében a válaszlrnányi
ülés óla végzett munka f6bb
kérdéseil vitatták me.s.
Részletesen tárgyalták a
tagegyesületek e|őÍt á||ó ez
évi fe|adatokat' Ezen a na'
pon több Ínódszertani kér
dés került megvitatásra.
amelyek hozzájárülnak a
tagegyesületek munkájának
javításához'

Az ötödik napon kirándu
lásra került sor' amikor a
résztvevők ellálogaltak
Egerbe' ahol megtekintelték
az egri várat' a város neve.
zetességeit. majd a szép.
asszony völgyébe folytatták
baráti összejövelelüket.

A zárónap keÍetében
összegezték az €gyhetes
összevonás mindenre kit€r-
j €dő tapasztalatait. megerő-
sítve azon állásfoglalásukat,
hogy a jóvó évben is meg
kell rendezni hasonló pfog-
ramokkal.

Az €gyhetes összevonás
munkájában végig részt vett
sipos Géza BEosz elnök'
és az e|nókség ti'bb munka-
társa'

Deli ]ó,seÍ nyá' ezredes
rógiófeze|ő

EGY saGEDI oBsITos IIvELE A BEosz nrNÓrÉrrnz
Tísztelt El,,ök Úf!
szeretném megki'szönni a^ ^ b^Í^t gesztust, hogy
meghívtál a BEosZ me8alakulásának 16. évfofdulóiá.
ra, amit nagyon szíflvonalasan rendezl€tek meg.

számoÍnÍa felqüeteden é|mény, hosy jelen lehetet.
teÍn 1990 Íeún^iáb^n ̂  szövetség mega1akulásán és
a n}'ugdíiasklub e]nökeként hét alkalommal vehettem
részt Balaton}enesén a2 évente me8fendezésre ke(i-
16 Katonanemzedékek találkozóján.

Még egy dolgot szerebék felaiánlani' mégpedi8 azt,

hogy amennyiben bármilyen foÍmában segítséget fud.
nék n}.ujtani a BEosz-nak azt mindáddig megten.
ném' amíg egészségi á apotom azt meg€ngedi'

Befeiezésűl még e8yszer hálásan köszőnöm a ked-
ves meghívást és úgy Neked mint a szövetsé8 vezető-
inek nagyon jó egészséset és sok sikeÍ kívánok'

Úduözlettel:
K&zegl Márton q,'.gá llományj alezredes

Osszetartozunk

A Gyóri HatárőÍ.igazgatóság NyugdÚasainak
Egy€sülete két évvel ezelólt |e11 tagszervezete
a Bajtársi Egyesületek országos szövetségé-
nek. Több nagyszerűen megszervezett BE.
osz.rendezvény Íészesei voltunk ezidáig' A
szövetség az aktív és a nyugállományú katonák
igen jó közósségformálója. Időközben megala
kult a BEosz tanácsadó testülete, amelynek
én is tagja lettem'

Takács Inrc n,íj. haÍáúÍ alezrcdes

l 3



AZ elrcernyosoK unnepe

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársiszöve(sége (MEBSZ) szolmkta. az lttebei
Kiss József He1ikopterbázisra invitáha txgiait. hogy cgyiill enlléke77enek
meg az ejl6ernyősŐk napjáÍól és a szövelség nrcgrlakü|ísának l5'
évfoldulójáról. A bajtársak talá]kozóján. az enrlékek fclelcvcDítésén tú|. a
há?,ilazc,ák - az MH 8ó. Szolnok Helikoplcrczrcd. az MH 34. Bercsényi
Lás7ló KülÖnleges Múveleti Zászlóalj és aZ MH 25/88 Könnyű vegyes
Zás,lóalj jóvoltábólaz ulódok nagyszabású 1égi és földi benlutatón adtak
sziunot feIkés7ültségük.ól.

A veterán ejtóernyóSok koszorúzással Íiszteleglek .t szolgíhtleljesíté!
közbcn óletüket vesztett tá$aik elnléke e1őtt. majd a pénleki nlp egyik
kienrelkedó eseményekéllt Iváncsik lmre. a Honvédclnri Miniszlériuln
politik{i ál| ntitk/tla átadta a MEBsZ.nek i honvédchni miniszter íí|tal
adományozolt enrIék7ászlót.

Hírek, tudósítások

Unnep Szegeden

A szegedi Fegyveres Erők és
Testületek Nyugá|lományú
Klubja megalakulásának 35.
évfordulóján ünnepségel
Íendezett, amelyen dÍ. Bo|ka
László országgyűIési képvi-
seló, a Város polgármestere átadta az önkormányza( emlékzász]aját'

Az emlékezetes ünnepségen Észt vett Kovács lstván vezéÍónragy. a
szentesi műszaki dandár paÍancsnoka és sipos Géza. a BEoSZelnöte is'

Alapítvdny a katondkért
A Magyar Honvédség szociálpolilikai Közalapítványa IehetóSégeinek
tnegfelel6en szélesköÍű s€gílséget nyújt d Íliszonlló kntonáknak'

A látnogatandók köÍébe laÍloznak a nagycsáládosok. { gyennekel e8yedül
neveIő szülők. a honvédséglóI önhibÍiukon kívúl kerűlt €k (á1. és
lovábbképzésük finanszíÍozásrn kerü1 maximum 100 e7er Ft halálósszegig)'
A honvédség Szociá1is gondoskodÍsi körébe tartozó nyugállományú
katonák' eIlátásra 'jogosult hozzálaÍtozóik. t hoDvédelmi kötelezettségge]
ósszefügg6 balesetet. betegséget szenvede(ek'

A finanszío7ás döntó részben kö1tségvetési lÍmogatásból tóúénik.
kiegészúlve a7 l7..os személyi jövedelemadó ielaiánlíísokkal és az
alapítvíínyi forrásokkaI.

A nyugállonányú klubok segítségél kérjiik ahhoz, hogy a tímogalás
vxlóban { legrálzorultabbakhoz j usson el' A rendclkczésre álló keret évente
800 l000 f6 támogatását teszi l €hetővé. személyenként tnaxinum átlag 30

Gfu|is MihíjU nyú' alezÍel1es
ku|dló|i n titkáru

Együttműködés
Vásárhelyen
Hódnezővásárhclyen a Bercsé
nyi Miklós Honvédségi és Rend'
véde]mi szervek Bajtársi Egyesü
lete .jó együttműködósl altkított
ki a helyórség paíancsnoks.iggrl'
Kovács Józsel €zredes nencsak
a7 évzáró közgyíilésünkön vclt
lészt' han€m 1blyam.ltosan segí
séget nyújr a bajláÍsi cgyesijlet
7ökkenómenles nri:iködéséhcz'

A Balassi Bajtársi
Egyesület Egerben
Kis társaságünk vidáman indult
az egri látogatásÍa. az ú1on Do
'nookos József bajláÍsünk írását
tanulmányoztuk. aki névadónk
vitézi letteiÍől éÍdekes so|okat
adott ktzre. M€gérkezós ulíin B:l
Iázs csaba kollégánk irányításá
val alakítottuk pÍogramunkat.

Katonai mivoltunkat. a mai
honvédség iránti éÍdeklődéSünket

a katonai történelmi hagyomá.
nyok iránti érdeklődéss€l együtt
jtt sem tudtuk m€gtagadni' Az eg.
ri vár megtekintése után a legna.
gyobb élnényt a f€ldeít6 zászló.
alj $bb tnissziót _ lrak' Aíganisz.
tán' Bosznia megiárt katonáival
való találkozás' beszélgetés adta.
Jó volt neggyőz6dni arról. hogy
á pár napja főhadnaggyá el6lépte.
tell liszt' á két fiatal főtörzsőr-
Ínesleí és törzsómester nilyen
felkészüllek' niként tudlák a
missziós feladátuk során a várat'
lan helyzeleket (a fe|hecceh tö-
meg leszerelése' a polgá lakos.
sággal történő biza|omépítés'
stb.) nagy.nagy öná|lósággal' fe
lelősséggel végezni' ̂ z eseÍné
nyek alakulását kézben tMani.

Természetesen a progÍamból
nem maradhatott eI a ''szép
asszony-völgyi'' lálogatás és az
ott termő kivátó boÍok megkósb.
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Kösztintő
Büszkék vagJunk a Mágyar Honvédség katonáira'
akik példamutáÍóan á|ltak hc|yt az árvízsújtotta t€rü-
let€k€n! Erőt adtak mind€n érint€ttn€k' és azt űzen.ék
Ínindenkinek' hogy számí.hatnak az önkéntes kato.

nákra. Hozzááuásuk' embert próbáló erőfeszítésük és
teljesítményük' egyÜttműködésük a m€ntésb€n részl
vcvőkke| pé|daértékű' tiszteletr€ mé|1ó' e|ismerésl ér.
demlő.

A Bajtársi Egyesü|etek országos szövetség€ - min.
den tagiának nevében - tiszte|ett€l köszönti és gratulál
a mentésben részt v€tt va|amennYi katonának!

Lőverseny a Pongrácz úton
A BEosZ Közép.Magyarország íégió és a Hososz szerve
zésében az éves munkateÍvben foglaltatnat megfelelóen ha
dipiszto]y lőversenyre kerütt soÍ a Pongrácz úti l6téren' Az
''Együtt egymásért' együtt a jövőért'' szlogen sze]lemében
megtaíott veÍsenyÍe 12 csapat nevezett be, az egyéni lőveÍ.
senyb€n hetvennégyen vettek részt. A vefieny fővédnök€ EÍ.
délyi Lajos dandáJúbomok, a HM humánpolitikai főosztály
vezetőj€' védnöke sipos Géza, a BEosZ elnök€ volt.

Erdós László nyá. ezredes' a BEosZ ügyvezetó elnöke és
Juhász László nyá. ezredes' a Hososz elnöke megnyitó sza.
vai' majd a technikai eligazítás u!án színvonalas. nemes veF
sengésÍe került soÍ' amelyen jó lőeredmények születtek.

A csapatvers€ny vég€redménye;
1. ZMNE Bolyai Fóiskolai KaÍ Nyu8állományúak Klubja

(Mucza, Marosvári. HoÍváth) 272 köregység'
2. Közép{unántúli Égió (sipos' Lakosa, Deák) 267 kör.

egysé8'
3. Közép'MagyaÍország Égió (Pet6. Fodor' Kocsis) 266

kőregység.
Az egyéni vers€ny ''dobogósái''|
l' simon Kiíro]y N),ugal.Dunánlrjl régió c5 koreg}.eg'
2' Mucza Láslló ZMNE Bol}ai Kar 92 koreg}.eg.
3. Fodor László Közép.Magyarország Íégió 91 kőregység.
A legidősebb versenyz6nek jáó díjat a 80 éves Kakucsi

GyöÍgy (HoHE)' a |egfiatalabb versenyzdnekjáró díjat sza'
bó AndÍá\ (Bp' FóVárosi HadLieg'). a le&iobb n6i ver.eny.
zői díjal Györffi Józsefné (Közép'Dunántúl régió) kapták'

Erdős László

Zászlót kapott az egyesületünk!
Abban a megtisztehelésbeo voh része'n' ho-gy a BEosz.
napi ünnepségen a Balassi Bálint BajtáNi Egyesület tag.
jaként részt vehettcÍn. szíímonra azért isjelenl6s volt ez.
meÍt az egyesületünk zászlól kapott' Katonai pály.futá
som alatl' harmadszoí veheltem rószl Zászlóadományozá
sl ünnepségen.

Az elsó adományozási ünnep 55 évc l95l ben Er
csiben volt. ahol a pontonos hidász dandíír a helyi cukor
gyl iÍ lo lkdpol|  7ás7ló| '  F iá lá l l i s/| l .n l  én \ ihe lIem i  /J ./
lót. A második ünnep a Kossulh Lajos Katonai F6iskolán
volt' ahol a Váci Dunai Cement és Mészművek Gyára á|
tal adományozott zászlót kísérhe(tem az akkori hallgatók

eló(' MoÍ pedig nyugíllomínyúként részese leheltenl
egy nágy történelmi tnúltlal tendelkező nlunkás kerűl€t
álLa1az egyesiilelúnknek aBalassi Bálint BajtáIsi Egye.
\ü|cInck ||dnmi;nyo/ol l  /J ' l |d JIJda.J l l1 l ' '  tzen 1 l  un.
nepségeÍl ismétehen éreztem azl a múlh.tatlan és feleme.
lő érzésl' hogy egy kátonaenrber számára nlit jelent ez a
szimbólum, ez ajelkép: ''Zászló|'' Köszönet' hogy megél
hettem és részese leheltem lehclck a katonai hágyo
mányok megóÍzésének' ápolásának és erősílhetcm a lár
sadalmi kapcsola(ok Íncglar(ásál- Most már csák egy kí
vánságoÍn lenne: szerclném' ha aZ egyesületünk zászló.já
az őt megillelő véd€l €nrbe rószesülne ós a rnegőrzését
szolgáló helyre keÍüine.

Pdlkós I ü e
]1 y ug|i ! ! oná h J ú e lede s

15



Pá|yázati lehetőség

A Honvédclmi Min is7 lér ium Pá lyá.
z.lrol írt ki cégbíróságon bejegy.
Zctt honvéd kulturáIis szeNeze.
tck. honvédségi nyu8állományúak
szervczctei. Honvédség és Társada
lom Bafll(i Körók részére. A NÍr

doÍf.ehérvári di.tdll 550' éVtbrdu|ó'
jal és az l956.os iorrrdtknn és sza
badságharc 50' évlbÍdu1ójt alkal
mábó1 '

A pályázal benyÍlitásÍn.k hatáL
ide'je: 2006' június 30'

A pályázali i.elhívÍs. rdallap és
Útnrutató letöllhelő weboldalró|'

Emlékzász|ó a viíro stól

Mega]akulásának 35' éviordulójíít ün
nepelle a kiskórösi Helyőrsógi Nyügíl
]ományúak Klubja 200ó. május 2l én.
A7 ünnepség a városi naprendezvónyei
kózótt szerepelt. ahol a Íészlvevők
Ínegemlékeitek a he]yőÍségb€n egykoÍ
lelepült alakulatokról és azok tag'airól.
A vííros a klub tevékenységének elis.
meréseként emlékzászlót adományo'
zott' melyÍe többek között szalago( kö.

tölt Erdős Ltlszló nyugá1lonrányú ezre'
des. a BajráÍsi Egyesülctek országos
szövetsége nevében' BxÍkóczi Ferenc
polgármesteÍ az egycsület ellrókét6l
emlékplaketlel vet1 ít' A Dyügííllotná'
nyÚ katonák elóléplelését újból tÚegen'
gedő jogszabályi háÍémek köszóDhe
tóen Fadgyas lstván nyugállományú
ómagyként' Jakab József nyugíllomá
nyú tőhadnagyként távozotl az ünncp
ség16l.

Zsil\s Sánl:tot
l1!ú ' dl?z|ed?s

Toma a pécsi
nyugdíjas klubban
Pé.seB a npgdíjas klub szervezésé.
ben alakformá]ó Gyógy)tomán ve.
het észt mindenki' aki mozgásÍa vá'
gyik' A Pecsi Honved Nyugdíjas
Klub tagja Pöttendi Istvármé' aki ko.
rábban versenyszerúen tomázott A
toma nagy népszerúségÍe tett szeÍt a
nyugdíjasok köÉben, ezért heti há.
roln alkaloÍnÍnal kerül m€graÍásra.
arn€lyen ma máÍ több mint l8 fó
vesz Észt' közíik f&Íiak is.

sajnos 2006' januáÍ l-jétől a hon.
védség bezáÍa a Pécsi HelyőÍségi
Klubot, amely helÍ adott a Pécsi
Nyugdíjas Klubnak és egyben a tor.
na hetyéül is szolgált. Décs€i Attila
ezÍ€des' a Baranya Megy€i ÍIadkie.
gészítő Pffancsnokság paÍancsnoka
fe]karolta a nyugdíjas kltrbot' és he.
lyet biztosított múkódésÍikhöz a pa-
Íancsnoks|í8 épii]etében'

A toma minden év szeptemb€r
elején indul és május végéig tart' A
gyakorlatok száma' valamint nehéz.
ségi foka hónapról-hónapÍa növek-
szik' Mi sem je]zi jobbán a toma
népszeÍűségét' mint hogy máJ nem
csak a nyugdías klub ta&iai látogat.
já}' hanem a Pamncsnok engedéIyé'
vel az aktív áloÍníny egy Íésze is'

He 8e dís Norbeft szózados

Elnöki kérés
KéÍtink Bcnneteket. hogy a mun.
kavégzés mcgkijnnyítéle érdeké.
ben a BEosZ Irodába töÍén6 be.
jöveteleleke1 lncgclőzóen idő
pontot és témát az iroda munka
társaiva1 egyez(etni szíVeskedje

Azi tanácsolonr' hogy há gon
dod van gyere be. ós bcszóljúk
meg. Ha oincs gondod. akkor is
gyere be' és mond el a javnsláto.
dat és azt hogyan birkózol meg n
nehé,!égekkel'

csak elótle tele1bnáIj!

siifuiyaló
Diós krumplispacsni
Hozzávalók: 75 dk8 krutnpli' I0 dkg
vaj' 1-6 evókan.il tei, l 5 dkg Iiszt' csipet
só. bors. kakukkfű. szcrecsendió. 5 dkg
dió duÍvára danílva' A krumplit meghá
'nozzuk' kockáÍa vágjuk. majd sós víz
ben megÍőzzük' KÍumplinyonón át.
nyomjuk. a 1'ele vaiat' a lisztet és a teje!

hozzáadjuk' A jó1 foÍmálhitó tészlát
gombócokká alakítjuk, ezckel kissé bel'
isztezzük. mnjd sülőpnpíros tepsile
tesszük' Kanállal lenyonrkodjük 6ket
úgy. hogy kb' l cm magas. l0 cm íítmé
rőjű korongokal kapjunk' Mcgszórjuk
kakukktÍve1. Szerecsendióval. sóv.1'
boNsal' nujd a tetejére durvára vágott
diókerül' A maradék vajal a kis süteÍnó
nyek tetejérc rakjuk' és forró sü(óbcn
kb' 30 perc alatt sütjük ÍopogósÍa.

Fontosabb időpontok, helyszínek és programok
-június l0-: ópusztaszet' családi Nap (információ a Hadkiegészítő
Parancsnokságoktól)
- június10': Nagyatád, Haeyományos Bajtársi Találkozó (marcali. taszán,
kaposváÍi és nagyatádi baÍársak)
-június 21.: Bugac ''Puszta'progÍJm'' Dél alföldi régió szervezéséb€n'
(DAR x' Bajtrírsi Találkozója)
- július: csongrád' polgármester€k lalíílkozója a Dél'al1öldi régióhoz
taÍtozó tagegyesületek elnökeivel

júliusI várpalota. megemlékezés a 1tizér emlékműnél
augusztus: Marcali' Kárpát.medencei fi atalok talílkozója
augusztus: sárpente|e' Xv' Ejtőemyős Bajtársi T ílkozó
augusztus: Kiskunfélegyháza. veteiín Ejlőemyősök Nenzetkózi

július.augusztus: Íégiónként a nándorfehéÍváJi csata 550. évfordulójára


