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A nyugállomrínyú katonák köszöntése
Az id&ek nemz€tközi évéb€n' 1999-
ben köszőnttitÉk €l6szőr iinnePi ker€tek
között a Ma8yar Honvédség n}ugá[o-
mányú lagiail. Azóta hagyománya van
annak' hogy az id6s€k világnaPján elis-
merésb€n részesüln€k azok' akik külij.
nös€n sokat t€ttek a nyugállományú ka-
tonák őnszewezddésééÍt' közösségei
kéÍt és rászoru|ó bajlá$aik megsegítésé
éí' októb€r 3.án a Hadik szállóban k€
rült sor a rendezvényre' am€lyen megje'
|e Iváncsik Imrc. a HM politikai ál-
|áÍntitk|ín' Mikila János mémök al!í'
bomagy' a v€lÍkari fónök helyettese és
Palásti F€renc dandáíábomok. a tárca
személyzeti fóosztályvezetoe sipos
Géza szövetségiink e|nöke és PéteÍ
László a HoKosz iigyvez€tő elnöke.

Iváncsik Imre köszöntőjében hangsú-
lyozta: ''az id6s€k világnaPjára mi úgy
emlékezünk' hogy elismerjük azoknak a
nyugállományú katonátnak a munkáját'
aldk a honvédelem és a nyugálomán}rí
láÍsa.k tjssz€fogásában ki€melkedd telje-
sítményt nyÍÍanak' Köszönet és tiszte-
let ánnák a l ló nyugállományú katoná-
nak' akik e szép ünn€p alka]máhjl a
hadki€gészító Parancsnokságokon, a
nyugállományúklubok r€ndezvényein

átveszik a Honvéde|mi Minisztérium el.
ismerését' Külön köszöntöm azt a 33
fót' akiknek ezen az ünnepi Íendezvé.
nyen személyesen fejezhetjük ki elisme.
résünket.'' Az á||amtitkáÍ kiemelte,
hogy a koÍmány nyugdÍjkoÍÍekciós
programja, amely most készült el, a
n}ugál|ományú katoná.k tíz€zíeit is éÍin.
ti.

Az iiiíepi íendezvéoyen kiemelked6

tevékenységük elismerésekénl az
AranykoÍ kitünt€tó címet 12 fó vett€ át;
2l @ig pénzjutalomban észesült. Az
elism€Ésb€n Észesültek nagy része a
BEoszban t€vékenyk€dik. Mikita Já.
nos mémök ahíbomagy poháJkőszönt6.
jében arról szólt' hogy ó h sokat kö-
szönhet vo]t kollégáina}' ákiktdl a kato-
námesleÍség elsajá!ílása mellett megta.
nulta hogy az €gyik legfonlosabb tenni.
váló a jó emberi kaPcsolalok kialakíú.
sá. Az idós€k világnaPja ajkalmából a
FóváÍosi Hadkiegészít6 Pafancsnoksá.
gon és valamennyi megyei Pafancsnok-
ságon sor k€rűlr a kiemelkedó tevékeny-
séget végzók elismerésére.

Az idősek világnapjáí a BEosz és a
HoKosz €|nökei azt nyila|kozták,
hogy eg}Íe jobbaí közeledik az az id6'
amikor a két honvédségi táÍsadalmi
szeFezet egyesül éB közösen folytatják
a n}ugállományú katonák érdekvédel.
mét.

Köszön,jűk a xN, Ka!o|,a,,z Duedé k
TalóIkoú részÚe!őit!



NogyÜZem o BEoSZ-nal
Ali8 fejezódótt be a nyugálloÍnányú
katonák és nyugdíjas honvédségi
dolgozók VI. oÍszágos konferenciá.
ja' kétnapos kihe]yezelt kibővííett
elnökségi ü1ést taÍtolt a BEosZ Pá
kozdon. Az ülésen az elnökség tag
jai m€ghallgatták sipos Géza nyug.
állományú ezredes' elnök tájékozta.
tását az elmúlt időszakban végre.
hajlolt feladatokÍól és a következő
íél év fontosabb BEosZ íendezvé
nyeiÍól, majd az egyes teíületek fe
]elósei számollak be munkájukról.

Az elnőkség döntött az év legfon.
tosabb r€ndezvényének, a katona.
n€mzedékek xIv. találkozójának
pÍogramjáÍól. amelyet újszerűen, a
fiatalok fe]é foÍdulás jegyében kí
vánnak megÍendezni' Miután a ta
nácskozás fó témaköre az MH és a
BEosz jelképei' itt szeÍetnénk át.
venni a miniszter úrtól a BEosz-
nak adományozandó em1ékz6sz|óí

A kétszeí ad, aki gyoÍsan ad elvet
köve|ve döntött az elnökség Balázsi
csaba nyugállományú őmagy ügyé.
ben' akinek egy lűzeset következté-
ben leégett a |akása. szó esetí még

Az egyesületek év végi közgyúlé-
sein kötelezó számot adni az el-
múlt év pénzügyi gazdálkodásáról
és a következd év pénzügyi teÍvé-
16l. E jelentéseket a különböző
nevű ellen6Íző vagy számvizsgáIó
bizottságoknak kell elkészíteni,
magÜk között megvitatni' majdjó-
váhagyásra a közgyűlés elé ter-
Jesztem.

Az éttéke|L évhez nem fűzök
me&iegyzéseket. A következó,
2006. évi tervhez viszont a követ-
kezőkÍe hívom fel a frgyelmete-
ket.

Az Európai Unióban az úgyne-
vezett közösségi költségvetéseket
terjesztik elő vitára' illetve ajánlá-
sokat fogalmaznak meg. Eníek

az érdekegyeztetés helyzetéről, va-
lamint a BEosZ kommunikációs
stíatégiájáról. Az ülés keretében bú-
csúztak el a FóváÍosi Hadkiegészítő
PaÍancsnokság éÍdekvédel i és
szociális osztály nyugállományba
vonuló vezetői, akik továbbra is se.
gíteni fogiák a BEosZ munkáját.
Az elnökség csatlakozva az
IscssZM állal meghiÍdetett idősek
hónapja programjához különös fi.
gyelmel fog foÍdítani a 80 év feletti

nyu8állományú katonákra. Az ü]és
keretében mutatkozott be Horváth
Zoltán, a zLT . 69 . KÍt. iieyyezeÍó]e '
akinek cége az e8yik kiemelt támo-
gatója lesz a BaÍánainkért Köz-
hasznú Alapítványnak ajövóben. A
BEosZ elniiksége megkoszoÍúzta
Gyuricza Béla nyugállományú altá-
borna8y, volt ország8yűlési kéPvi-
selő emléktábláját.

A költségvetés pillérei
klasszikus alapelveit a BEOSZ el-
nöksége már €bben az évben is al-
kalmazta, és annak nemzetközi
el6írásait' illetve alkalmaz ását ké-
ri a szövetség tagegyesületeitől is.

A közösségi költségvetés a
klasszikus alapelveket követve a
következó három pilléren nyug-
szik: EGYSEG (a kiadások és a
bevételek egyetlen dokumentum.
ban szercpelnek); ÉVENKÉNTI
RENDszEREs sEG (a költsé8ve-
tési műveletek a péÍ]'zijgyi éuhez
kapcsolódnak) és EGYENSULY
(a kiadások nem haladhatják meg
a bevételeket).

A bizottságok ezen elvek sze-
rint €lkészít€tt Észletes terveit a
köz${lések''érteni'' íogjá}' ezért

azok elfogadtatása is egyszerű íel-
adatnak ígérkezik.

A tagegyesület€k e|nök€inek ja-
vaslat]ám a BEosz ehöksége az
egyesiilet€k gazdálkodása' Énzügyi
teniez6munkája' límogat]ások szer.
zése stb. témákban valószínúleg
2005 novembeÍében úgynevezeti
szaknai napot terv€z. szeretnénk, ha
azon olyan keÍdésekól beszélnénk,
amelyek tényleg foglalkoztatják az
€|nöksé8eke| az e1]enúzó -bt4'oÍsá-
gokat. Ajánlott, hogy a témában fel-
vetődi'tt kérdéseitek€t a BEoszirc.
dával közöljét€k. szerchént azoka
szakmailag íelkósziít elóadót be.
vonva egyértolmű válaszokat a.lni.

s. G.



KEPEK A BEOSZ ELETEBOL
- Szlou éniáb an kir ándultunk-

LEVÉL Az ELNoKNEK

sipos Géza nyugállományú ezredes
Bajtársi Egy€sületek országos
szövetsége

T iszte It Ezrcde s R ajtárs !

KéÍem' engedje Íneg' hogy a Fejér
Megyei Honvéd Nyugállományúat
székesfehérvári Klubja tagsá8a ne'
vében köszönetet mondjak önnek'
hogy a Bajlársi Egyesületek orszá-

gos szövetsége állal nyúÍott lámoga.
tással elősegíl€tték klubunk kezde
ményeásének megvalósulásál' és se.
gítségükkel székesfehérváron felál.
líthaltuk a KAToNA emlékét megö-
rökítő oszlopol-

A felavatott emlékoszlop alapító'
levelét csatoltán megküldöm.

Tisztelt Ezredes Bajtárs, áz emlék-
oszlop avatásám Budávár visszafog
lalása' a magyar honvédeleÍn napja, a
második világhábonj európai befeje.
ásének 60' évfordulíja' az EuníPai

Unióhoz töÍént csatlakozásunk első
évfordu]ója alkalmából került soÍ.

Az oszlop avat.ísáról lájékoztatta a
megye és váJosunk lakosságát a Fe.
hérvár televízió' valaminl a Fejér Me'
gyei HÍrlap és a vörösmarty nídió.

Tisztelettel a Hub ülgs,iga ne|,ében:

Szalai aáboÍ
n,üEó|lonónyú őrnaq!

elnők



B aj tór si találko zó Ki skunfé le gyházón
ot év elteltév€l ismét bajtársi lalálko.
zót taíottak a volt 7. gépesített ]övész.
hadosztály - és alár€ndelt csapatainak
- tagiai Kiskunfélegyházán, aho| az
l987'b€n felszámolt MN 4127 maga.
sabbegység megalakulásának 55. év.
fordulójára ernlékeztek. A rendezvény
re több mint kélszázan jöttek el' Az
egykori lisztek' tiszlhelyettes€k és pol.
gári a]kalmazottak zsúfolásig megtöl.
tötték a polgármesteri hivatal díszleÍ.
mét' A megjelenteke. a honvédelmi
miniszter és a vezérkari főnök nevében
Tánczos Líszló dandáÍábomok. a szá.
razfóldi parancsnokság tórzsfőnijke
köszönbtte. Ezt kóve6en dr' Végh Fe
renc nyugállományú vezéíezíedes' Ka.
muli sándoÍ és oÍbán Károly nyugál
]ományú vezérőmagyok és Eperjesi Jó'

Fo|vok és k|ubok to|ó|kozóio
Nagyorosziban nagyszerű találkozóka keÍült sor a
NpgálloÍnányú l-égvédelni Tüzérek Baj!íÍsi Egyesüle-
le elnöke. csalóközi Józset kezdeményezéséÍe

A nyugá[ományúat klubja már régóta hagyományo-
san jó kapcsolatot tart fenn a szlovákiai oroszka falu
nyugdíjasaival' Most az oroszkai polgáÍmester magával
hozta a szomszéd fálu, csata polgármesteÍét, valámint a
ké! faluból velbuvált, magyaÍ kapcsolatok iránt ádek]6-
d6 ]akosok negyv€nfds küldöttségér is.

A pÍo8lam szeÍint el6szü HoÍ?ácsÍa mentek el a szlo-
vák vendégek. Meglátogatták a Mikszáth.házat, és to-
vábbi együtÍnűködésben egyezrek meg Hor?ács és Csa-
ta lakosai között.

EzuÍán Nagyomsziban' a volt h€lyőrségi klubban a

zsef nyugá|lományú ezredes elevení
rcték fel a hadoszúly tórtén€tét' Az
egykori bajtársak ezt követ6en szalagot
kötöltek a meg6rzött csapatzászlóra,
majd a hely6rségi klub falán emléktáb
lá1 avattak a kiskunfél€gyházai helyór
ségben egykor szolgálók emtékéÍe.

A személyes emlékek' a vidám és
kevésM vidám ka.onatö.ténetek íelel.
evenítése már a fehérasztalní folytató.
dott. Deli József nyugállományú ezre.
des' a Bajtársi Egyesületek országos
szövetsége dél.alföldi rég;ójának ve'
zetője a részlvevóknek megígéÍte'
hogy öt év mú1va ismél megrendezik a
hadosztály-találkozót'

G. S.

vendég€k együtt fogyasztották eI vendéglátóikl€l a bó'
séges ebédet. Á mindkét Íészről jelen ]évó amat6Í mú.
vészegÉ.tesek mfu az ebéd végén dálÍa fakádtal( Az ezt
követó futballméÍkózésen Nagyoroszi 7:5-re gyózött
Oroszka ellen.

Az ebéd unín szerv€zetr kultuÍális rcnd€zvényen nagy
sikerrel lépett fel a szlovák szandai e8yÍittes' a lőíinciek
együttese' valamin. NagyoÍoszi község kisebbségi €i.
gáÍyegyüttese'

A műsoí követó beszélgetésben részt vett a megye oI.
szággyűlési képviselóje' UÍbán fupád' valamint oÍosz-
ka, csata' Hoípács és NagyoÍoszi polgármestere is. A
BEosZ.t Fenwesi PéteÍ alelnők képviselte. Láthatóan
jól éÍezték magutat' és megegyeztek a kapcsolatok foly-
tatásában.

A rcndezvénysoÍozat közös nótázással és vacsorával
éÍt véset.
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Nemzetkozi veterin ejtőernyos bojtini to|i|kozi és verseny
Kiskunfél€8yhÍzán au8usztus 26-27.
én immár l.l' llka]omma] rendezték
meg a nemz€lközi velerán ejtőemyós
bajlársi talÍlkozót és versenyt' A ren.
dezvényre a Magyar Ej16ernyős Bai
táÍsi szövelség kiskunfélegyházi tag
szerv€Zete. .l Bajlársi EgyesLiletek or.
szágos SzövetséBe és a Magyar Taía.
lékosszóvetség lámogalásával került

A boÍongós idó el]enére p€ntek dél.
elóll l8 cst|pal állt Íajlra készen' A cse.
pelgó esó senr riasztolla vissza a szer'
vezók€l. A N4EBSZ kiskunfélegyházi
tagszervezelénck clnökc. Rácz szabó
Mihá ly . .FcIszcrc l ! . .  vezényszavÍr ' t
megkczdódötl ! vcÍseny. Felbúgoll az

' 'Ancsa' '  (AN-2 lípusú Íepülőgép)
han&ja' fedélzetén Bolh Lajos pilólá'
val' aki egyben a MEBSZ büdapcsli
szervezetónek eIni'kc'

A vers€nyÍe kiillöldÍő] is érk€ztek
sportolók: Kassáról. Len8yeIországból
és €gyéni versenyzóként hazánkÍ.ia. a
Nowégiában élő Balázs György. Há.
romfós csapatokkal lehetett nevezni
aktív' illetve hobbi silóemyós és köF
kupo]ás kategóriákban' A körkupolás
(Rs 4/4) ejtóernyővcl versenyzőkel a
középpontból 30 mólcíi! méíók. mí8
a sik|ó€myősöknck l ló c sug.fú kör
középpontjának óÍinlós€ volt a cél-

A versenybírák (cajdán Mik]ós'
Nagy FeÍenc. szt.lnek Erzsébel' Daba.
si József és Lőrincz László) iáradha.
tatlanul jegyezték. ho8y kibova ér fö|.
dei. szombaton kora dé|után befejező-

dött a verseny' ez| követően sélarepü.
lésre vo]t leh€tóségük a versenyre ki.
érke26 nagyszámú éIdek|ődőknek'
akik közül sokan a tiz€néves korosz'

Az er €drnényhirdetés elótt Vár i
Gyula oíszággyűlési képvise|6' az oF
szággyűlés honvéde|Íni bizo(ságának
alelnöke mno( színvona|ás bemrllrtól
egy JAK-s2.es repi'|ógépp€l. A szép
serlegekel Garai István országgyűlési
képv'selő. Kiskunfélegyháza alpolgár.
mestere. Erdós Lász|ó ezredcs. .| BE.
osz ügyvezet6 elnoke és K€Íesztúri
László ezrcdes' a MEBsz e|ni'ke adla
át. Esle a résztvev6k és a vendégek a
''hangárbálon'' beszélhetlék meg ta.
pasztalataikat, és mulathaltak hajnalig.

Dísztór táÍgyjuta|ommal ismeíe el a Magyar Honvéd'
ség Vörös Bé|ának' a tapolcai Balaton ElektÍonika Kfi'
ü8yveze{ó igaz8alójának mun}áját.

A tapolcai vállalkozó e8yike volt 2005.ben annak a
háÍom civil sz€mélynek' akik a Magyár Honvédség
dísztőÍét vehellék át ilnn€pélyes keretek közölt.

Az el6zményekÍ6|' a körűlményekről a fellerjeszlést
kiödő Nacsa Ferenccel' a klub vezetőjével beszélget.
tünk.

- AmikoÍ átvettem a klub vezetésél, azonnal láttam,
hogy megfeleló információáramlás nélkül nem m6köd.
het normálisan a száznyolcvan tagot számláló szervezet.
Ekkor kercstem meg Íégi ismerósömet, VöÍös Bélát, a
kömyéken sokak által ismeÍt számítástechnikai cég ve.
zet6jét' Nehéz lenne éÍékben kifejezni a t6le kapott se.
gítséget' de a kölcsönzött technikai berendezések' az

ajándékként átvett kiegészító€szközök' kellékek i8en je.
lenlós összegb€ kerühek'

vöÍós Béla amikor az á|tala támogatott sz€rvezetek.
Íól kéídeztük' az alábbiakat mondta.

'A honvédséggel már hosszú évek ótajó a kapcsola.
tom, a nyugállományúa} klubja mell €tt a |aktanyáva|' a
helyóÍségi klubbal is. Rendezvényeikre többszöÍ adtunk
iniemetes felületet, amikor ará éppen szükség voll. Ez.
zel a kitüntetéssel. amit Nacsa Ferencék széD csendesen
készítettek elő, nagy órőmöt szereztek'

A kitüntetett számos civil szervezehél vállal funkci-
ót' a Tapolcai Vállalkozók Egyesületének elnőke' a Ta-
polcai Futballkör sE vele(ósegi lagia' a városszépíló
Egyesület és a n€mrégiben alakuh Magyar UjságÍrók és
.Készít6k EuÍópai szövetségének informatikai |ámoga.
rola.



A klubélet kérdőjelei
A BEosZ kozép dunjntúli régiójában
Jobbágy Antal nyugá1lonlányú ezredes
szerve7ésében a dunántúli nyugdIask'
lub elnókók. régióveze1ók tanácsko'
lásl tltrLoLlak VÍpakÍán 25 fő részvé
telével' Elóször Fiirí Tlmás czrcdcs
tájékozlatott a Bakony Harckiképzó
Kózpont munkájáról' majd HajdaÍa
Lász1ó Százados szóll a nyugáuomá.
nyúak érdekvédelméról' éS részl vet.

lünk az aknavelós cm1ékműnól rcndc
zett koszorúzáson is'

A klube1nökök lájékoZlalásr lhpiÍn
megí]lapíló. hosy a nyr|gdiasklubok
ered'nényesen dolgozoak a kalonai ha'
gyonriinyok ípolásán. valamint szerve.
zctt p|ogramokk{l ctősítik a bajlátsi
közösségi szcllcnrcl, Lovíbbíí érdekvé
delmi és szociális ícladrbkrt folylal

Munkájukat segíli a HM és tl köZ
ponli társada]'ni szervezelek: a BE.
osz' aZ idősügyi tmícs. a kiegészító
p!rrncsnoksígok ós a mcg|évő katonni

A kalonai hlgyonrányípo|ás rószc
kénl kalonai emlókoszlopol á|líolt Kr
posvár. Keszlhely. FehóÍVár ós soproD'
Enllékláblát Tatn és Pápl. Nagyaládon
.mlékszoba és hadipaÍk is !an' Nyug'
ílloníryúrk !ne8ííík Tala' Marcali
kttonalörlóDclól. nÚsl kés7ü| Pápa. Ta'
polctl és Fchérvár cm|ékkijnyve' A
megszűnt katonii alakuhtok bar i 1í|.
s.lsígai sorralltkulnlk. póldÍuI Tapol
ca.  Nlgyalád.  FchérvÍr 5.  HDs.43 '
Híradók' FegyvcrvcÍscnyck nyugÍllo
mányú katonái országos lalálkozókat
s7erve7nek. A |é8védelmiek GyóÍben.
t híradók FehéNáloD. A7 egyre nép.
szcrűbb Bevclós ncvű ifjúsági pro.g'
Íamban scgíclt Tlpolca' Fehérvár. Pá.
pa' Kiilföldi kapcsolakÍ ápol Matcali.
FehéÍváÍ a szlovónckkcl. szonrb!theIy.
ZalaegeÍszeg' GyóÍ és sopron az oszL
rák bajtársakkal. A kalonaijellegi] ren'
dezvényeket régiószinten Íendezik
mcg. például a páko7di kos7oÍúzás
vagy .l pápai bázisrepüIőnap.

A k1ubok ptogmmjai változatosak'
jó1 szolgÍljík a lagság igényeil. Ki mit
gyűjl? címmcl sZombathelyen. Tatán
pedig makell.(árgynkból rcndczlck ki
ál]ílásl. RendszeÍessé vállak aZ ország

Nyí|t |evé| szovetségÜnk ku|csembereihez
Nen az a|ábbiak lesznek a legfon.
tosabbak ! tagegyesületek év végi
éíékeló és feladatokat meghatározó
Íendezvényein' hiszen ónálIóak
vagytok' függetlenek' jó közössé
gekben éllek' szolidáÍisak vagylok
egymáshoz: elveitek és mágalaÍás.
mintáitok példásak' Vezetőségeite.
ket a munka. a rel.jesítmény. a kap.
csolatok' az együttmíködés stb' jel'
lemzi' és az érle]mes emberek csak
az, , i lyenekkel ' '  baj landók együtt
men€telni. Ti a szövetségünk kulcs

A beszámolókban számot adtok
majd munkátokról, pénzügyeit €kről,
s helyesen teszitek, ha a BEOSZ-hoz
való kapcsola.aitokról is szóltok'
Minósítsétek a szövetséget' az el'
nökség munkáját. tegyetek javaslato.
kat a szövetség egészére vonatkozó.

Talán nem lesz haszontalan' ha
néhány kéídésl' illetve azok Ínegbe-

szélését javaslom. Nem fontossági
sorrendben' ahogy éppen eszembe

Hogyan definiáljátok a BEosZ.
t? Mi az' mik azok. ami(k) nás szer.
v€zeltól negkülönböztetik?

' MiéÍt vágytok tagiai a BEosz.
na}? Mennyire ismeÍilek a szövetsé
gel? Mit adtok és mit kaptok? Mit
akartok renni éÍe? Hol van ebben a
ti felel6sségetek éS í€ladatolok? Meg
tudjátok.e mondani. hogy melyek a
szövetség slratégiai céljai?

Milyen a szövetség és a ti egye.
sületetek'jövőképe''? Milyen szer.
veze1leszünk' lesztek 3 5 év múlva!

- Milyen jól bevált' el nem hagy
ható tetteink' tetteitek vannak? Mit.
miért' kiknek a javáÍa. milyen fel(é.
telek melleti ! €szün}?

- Milyenek a kapcsolataink általá.
ban és konkrétan is egymással' álla.
mi és civil szervezetekkel? Egyiitt-
működésünknek milyen jól baszno'

sítható tapasztahtai vannak? Mi]yen
kapcsolati íendszeÍbcn ékek kik
kel. mióla. miéÍl? (A kapcsolati.'mi
nőségef' mik jellemzik: bcépültök a
feladatokba, konkurensek vagytok,
közömbösek vagy kÍitikaiák?)
Együttműködésetek fomailag és taí.
talmilac rendben van?

Mi az egyesületünk neve? (Ez egy
kényes téma Iehet' de csak azoknak.
akik neÍn akalják végiggondolni .r |ö..
vényneksemÍnegfe le lő ' . fegyv € res
eÍők és teslülelek klubja'? a nem
vonzó; helyőÍséghez seÍn kötődő; csak
a nyugdíjas szót kiemelő és elhagyni
nem akaÍó: az aktív katonákat teljes€n
figy€lnen kívül hagyó nevet.

A tagok számára teljes€n kielégí
1ó az' hogy az egyesület rninl jó kijzöS
ség Ínegvan még és működik is vagy
inkább Ín.Ír Ínint egyféle munkát vég
ző egység a fontos? (Az egy€sülel mű
ködése mennyire vezető.' illetve veze
t6ségfiiggó?)



jáÍó kirándulások. fürdók. lÖrténelmi
emlékhelyek |elkcrcsésc és mís klu-
bokkal való lalálkozások' MczófllViin
horgís7n{pot' SáÍbogáÍdon ..hlnguldt
ja!íó,. pincelátogalás1. Tapolcán ..1éÍ.
|inapof,. Várpalotán juniíliSt szervez'
lek' Rcndszeressé vá|tak a ..borveÍse.
nyek... süLcmónyké!'7ító ve$enyek és a
'.bogÍácsos.' lalálkozások. Tobb klub.
nál spoíveÍsenyeket kíÍya. srkk. te
ke és szel]emi vetélkedókcL rcDdc7
nck' KuIlútcsoporl működik Za1lcgcr
szcgcn és FehéNáron'

AZ cr.dmények. a munka melle(
|clnrcrülő á|talános gondok a kóvetkc
zők:

- a nyugli]lományban lévó kalonák
kb' 30 százaléka klubtár, a vo1t Öt pa'
ranc!noki  á l lomány l öbbsége nem
klubragi

a tagság idósödik - az átlagélctkor
67 év. A fiatal nyugállományúnk ncm

osszcsségében a kIubok - a he1yi sa'
játosságoknak megfelelően jól dol'
goznak. a honvédelmi icladatok terén
kezdeményezóek' a civil lársada|om

Általános észrevételek. javaslarok:
elismerve a HM nyugdÚasok fcló

nyÍott támogatását - elismerések, sc
gélyek stb. ' csökkenó tÖródés lapasz-
lalhaló (pl' segélyek' pályázatok csök'
kentése' üdülés rcdukálása):

szeÍetném, ha közösen gondol'
kodnánk, ha folylatódna a közós
gondolkodás közös jövőnkr6l' közös
felel6sségünkől. A veszélyekÍől va
ló beszélgetés' a l €ladatokra való fi'
gyelmeztetés' a kudarcokkal vagy
azok lehetóségeivel való szemb€sí.
tés neÍn a BEosZ hoz' az egy€sület'
hez' klubhoz, és főleg nem szemé.
lyekh€z való loja|;tás kérdése' Ahol
beszélnek egymással az emberek, ki'
mondják' hogy mi a baj akár egy
mással is ' ott általában közel van a
megoldás'

A BEosz mint országos szövel
ség' annak tag€gyesületei forrás. és
kapacitáshiányosak. Kevés a pénz.
ami mindig kevés is lesz. Nem a sze.
génységünket kelI szidni. hanem ele-
meznünk kellene saját lehet6ségein'
ket' egyéni és közösségi képessége
inket. Helyesen tűzzük.e ki céljain
kal? Ez€k mennyiÍe piacképesek?
Fiaink' lányaink. baÍátaink, együtt
műkód6 paÍnereinl( csak szavakban
támogatók vagy tettekben is azok?
TeÍveink megérintik.e a közvetlen

a nyugá1]ományúak éÍdekvédelmé
vel való foglalkozás megoszlotl BE
osz' Hosz' idósiigyi lanács. Hokosz
és nem elég hatékony' a nyugállomá
nyúd(al órinló kéldés€krő1- HEF. idő
sÚgyi tnnács. BEosZ ' javaslatokÍól
sem kap elég nyilvánossá8ot;

az alakulatok és a hclyórségi klu'
bok Ine8szűnése' a HM szi:ikülő támo.
g4tása a klubokal és a helyórsógi klu
bokat nehéz helyzetbe hozzx' javasol
juk a megszűnó alakulalok érrékcinck
mcgmcntésével megbízni a nyugdí
jasklubokal kellő támogatás mellell

(emlékszoba.múzeum' hadiparkJétesí.

kÖzponti elvek alapján a nyugál'
]ományÚaksegítségével nagyobbfi'
gyeltnet kell fordítani aZ iskolások
honvédelmi lájékozlalására' a Bevelós
klubok segílósóre. A klubok kÓzvetlen
- pénzbeli lámogatása kidolgozo|t
norma szerinl célszerú lenne' felhasz.
nálása hatékonyabbá vÍlna 4 honvéde.

.lahbö 3| ̂ ü|dl hlu qlil lo,x1n|l|.a'edcs
rlgló|ez.tő

kömyezetel, azok mennyire támoga.
tásigényesek és alkalmasak? célja.
ink mily€n célcsoport' célcsopoÍiok
számára vonzóak, értékesek, s ezért
azok áItaluk mennyire támogatásál
kalnasak? Programjaink közül me
lyekkel tudjuk bizonyítani krealivi.
lásunkal és szöYetségi hasznossá.
gunkal?

A BEosZ tól konkrétan mennyi
pénz érkezeÍÍ vissza hozzátok? Mi.
lyen arányban áll ez a szövetségnek
befizelett tagdíjjal? Mennyir kértetek
és rnennyit kaptatok? (A kellős ta
goknak mondom: a BEoSZ pÍogÍa
mokal rendezvényeket is támogat, á
Hokosznak ''csak'' a miiködési kölr
ségekhez való hozzájárulás a fe]ada.
ta _ ez is nagyon tisztességes dolog.
d€ így összehason|ítani a két szövet.
ség által adott támogalást nagyon ne.
héz. Ráadásul a kettős tagok egy ré'
sze ide is. oda is tartja a markát.)
Azon is ideje elgondolkodnunk,
hogy rendjén való do]og.e' hogy a
BEosZ tól kért pénzek 90 százaléka
csat szúk helyi érdekeket szolgál,

nincs a szövetségre is visszaható ha
tása?

Tisztel( Elnök BajtársakI

Az év végi közgyűlések iinnepnapjai
az egyesü]etek tagjainak. Ez| li pon
(osan tudjálok' így is kezelitek' He
lyesen. Igy is készüljetek most is.
Nyilvánvaló az is' hogy ezen a Íen.
dezvényen íern lehet mindenról és
f€l €sl €ges is miÍdenkinek beszélni'
szánjatok rá idót, hogy a felkészülés
közben i'ssz€jölt' de a közgyűlésen ki
nem beszé|t dolgokról Ínás alkalom'
ból a szükséges körben beszéljetek.

A BEOSZ-ban pedig kezd szlo
genné válni és hatni a munkatáís.k
között is| ha gondod van, gyere be,
és beszéljük meg. Ha nincs gondod,
akkoÍ is gyeÍe be' és meséld el' ho.
gyan szeÍvezed a munkád' milyen si.
kerélményeid vannalr-

BaÍársi üdvözlettel:
Sipos Céza nlu4óllThónln ezredes

e1hök



Gondo|otok o nyugdíjrendszer
be|ső igozsógtoIonsógoiró|

Még csak a probléma megfogalmazá
sánál, a vitánál taíunk' nem látszik a
megoldás, nem mütatkozik nyilottság.
fogadókészség a kérdés orvoslására.
mégis úgy gondol(am' éídemes a Hon
védelmi Idősügyi Tanács az czen na
pirend tárgyaláSánál kirajzolódo( ál.
láspontokat ismeÍetni'
A katonák nyugállományba hely€zés'
kor nem rossz pozíciókkal indulnak
(lényegében az utolsó évi jövedelem
83 százatéka). amellyel a társadalom
bizonyára a pálya igény€lte íokozot.
labb fizikai' pszichikai igénybevét€lt.
a szeÍvezet gyorsabb elhasználódását
honoráljá' A káloná* várható éle|lar'
lama a friss tudományos vizsgálatok
hiányában is bjzonyíthatóan megáll'
apílhátó négy öt évvel alatta van az
oÍszági férfiá1lagnak.
A vitában Ínarkánsan fogalmazódott
meg az az ellentmondás' hogy a vi
szonylag kedvezőbb pozíció gyoísán
elkopik, és aki hosszabb ideig é]vezi a

Barangolni jó
Ez évb€n €ljutottunk tpusztaszerre,
KaPosváITa TaPolcÁra tlletve cseÍ.
szegtomljm egy-eey nápos és szlo.
véniábe háromnapos kbándulásÍa.
Tagiaink a 'felsorclt kkándulások
mellett a MAv-kedvezmény kihasz-

nyugállományú éveket. bizlon beleke.
Íül a napi megélhetési gondoklGl küz.
dők körébe' Néhány év alatt az akkori
.'nyugdíjmaxiÍnurn''' amely kezdetben
tisztes megélhetéí biztosílolt, akár a
napjainkban megállapíto11 nyugdíjak
fe1ét éri már csak €l' A jelenleg nyüg
állonányban lévőknél ez| még tetézi
az a probléma. hogy koÍábbi illetmé
nyük n€m biztosílotta a nyugállomí
nyú évekre ttrténő tartalékképzéí'
A Éna összetev6inek vizsgálalánál
nagy figyelem irányult annak a másik
elientÍnondásnak a feltárására' hogy a
Íyügdíj összeg€. értéknek viSzonyla'
gos megórzése szinte -véletlenszerű
összetcvők függvénye. Igy a nyugál'
lományúkatonaelIátását akármilyen
megdöbb€ntó is ez nem befolyásolja

hogy például a rógebben nyugállo'
mányba he1yeZell' ómagy rendfokoza'
tú nyugdíja nem lehetell kevesebb az
azonos rendfokozatú tis21 frissen meg
íllapított el]áhányánál' A nemzetkö.
zi példák alapján pedig az érléká]]ósá.
got úgy biztosítják' hogy az azonos
Ícndfokozatú aktív állományú illelmé.
Dyének 60 százalékánál nem lehet ke.
vesebb a té.gebben nyugáIlománybn
hclyezetl elláttnínya. Ana is ta]álunk
péIdál szomszódainkníl (pI. szIová.
kia). hogy a rendszcrvííhás után e8y
tízéves pÍogrammal vállahák ! mi
énknél is kedvezóllcncbb régi' elér
1éklelenedell nyugdíjak fclzárkóztalá

A 1enti pfoblémáÍa a leggyakoribb ví
lasz az' hogy egy bizlosílásos rend'
szerben ne|n lehet ezt a kérdést orvo.
solni. Ez így lalán igaz is. de annak
nincs senmiakadálya. hogy a lárca á1.
gondolja a jelenlegi nyugdíjrendszeí,
és hosszabb távon belekezdjen a Íégi,
clértéktelenedell nyugdíjak íelzárkóz.
latásába- Ene megoldást kínálhatna
például a HM szociálpolitikai Közala'
pítványon vagy aZ onkénlcs NyugdÜ
pénztáron keresztüI folyósított v{Ia
rnilyen rendfokoZati pótlék.
A nyugdíjakon belül mutatkozó fe
szültségek megoldása vagy ana vo
natkozó elképzelések kidolgozása
nem szerepel semmilyen programban,
mégis úgy gondoltam. hogy a vi(a leg.
fóbb irányait. tapasztalatait érdemes a
BEosz tagságával megismerletni'
megosztani' mert ez iS köz€lebb vihet
a közös gondolkodáshoz. a megoldá.
sok kereséséhez. a kérdés napirendÍe
kerüléséhez.

szekeres kbón
h! fu gó oná nrí dondártá bor nak

a beosztásában v ise l t  fe le lőssége'
rendfokozata. az utolsó aktív éveinek
illetnénye. M€ghatározza a havi ellá1'
mányi. hogy mikoÍ helyezték nyugál
lományba (mennyi volt akkor a lb kö
leles határ). volt-e módja a felső koÍ'
határon túli szolgáIatra (ez évente két
százalékkal emelte az illetmény elér.
helő százalékáo' milyen ósszefüggés
mutatkoz ik !  nyugálIományú évek
alali az infláció és .l nyugdíjemelés
közöll' súÍották e olyan ál nem gon-
dol1 intézkedések. rnjnt az l998.as
nyugdíjeÍnelés átalakítolt rendje'
amely az éÍinlelleknél mára számsze
riisíthetően is halmozott hátrányokat

Természetesen a vitában felmerüh áz
is. hogy milyen me8oldási módok mu
tatkoznak a jövőre vonatkozóán. Jó
példát kínálnak erre a honvédség ko
ríbbi hagyományai' 1945 elől1 a .isz.
tek nyugdíjának értékállóságát, eg.
zisztenciájának' társadalmi presztízsé-
nek megőrzését úgy biztosították,

nálásával megismeÍkedtek Debrecen
n€vez€t€sség€ivel és a debreceni ka-
tonák élelév€l is'

A tapolca..cs€rszegtomaji utunt
lélÍeji'ttét nagyban elósegítette a BE.
osz lagszeívezetei között kiala}ult
jó kapcsolat' ugyanis az út második
Íészét a cseÍszegtomaji PolgiíÍ6r-
egyesület elnöke, Bozsoky FeÍenc
nyugállományú főt{n.zszászlós szer-

vezte meg. Az utazáson részt v€v6k
nevében bátran ajánlhaljuk a nyugál-
lományjklubna.k' hogy a következ6
években leh€t6sé8eik szeÍint lálogas.
salak el cs€nzegtomajÍa' ismerjék
meg e Keszihely ki'myéki tÉlepi ést
és vendégszerctó lakosait.



Nemzedékek közötti szolidaritás
A közelmúlr több kedvezőllen lapasz'
talata' benyomása inspiÍált arra, hogy
írásban iS mesfogalmazzam' me.
gosszam a honvédség vez€tőivel, aktív
szolgálatot teljesítóivel szövetségün}
tagságával a n€mzedékek közöt.i szoli.
daritás kéÍdésében kialakult gondolata.
imat és ÍnegforÍnáljam a jövóre vonat.
kozó elképzeléseimet'

A nemz€dékek közötti szolidaÍitás
hagyományainak' kultúníjánat kiala
kulatlansága, a kérdés kibeszelése, a
kapcsolatok bemutatásának hiánya mi.
att ma kimondatlanul' a téma nyílt
megfogalmazása nélkül a lelszín alatt
korábban is lehettek, létezhettek vala.
mi]yen feszüllségek az at(tív és nyugál
lományú katonák között. Nálunk tulaj
donkéPp€n soha nem lett elÍendezve'
megfogalmazva, hogy a honvédség egy
''csapatba'' taíozó katonáit az ak.ív
szolgálatot teljesítők és a nyugállomá.
nyúák képezik'

Az egy csapátba taÍozás joggal fel.
tételezi. hogy ebben nagyobb figyelem
iiányul az aktív szolgálatot teljesít6ke.
hiszen a honvédség Ínindenkori műkö'
désének' a soron lévő feladatok megol
dásainak a fő Zílogá1 ők képezik. En
nek elfogadása mellett megfelelő gon.
doskodásra számíthattak a nyugállo.
mányú katonák is' még ha ez ma is el.
marad más NATo.országok hagyomá.
nyaitól' kultúíájától. soha senkinek
eszébe sem jutott vagy legalábbis fóru-
mokon nyíltan nem fogálmázta meg az
érdekek eltérését, a különböző státusú
katonák szembenlíllását' A fonások
csökkenése egy határ utáni' végsóeset.
ben éÍintheti a személyi járandóságo.
kat is. De atkor ezt mindenkinek a sa-
jáljogán kell viselni' és nem P6bálni
kitémi alóla a Ínásik rovására. Es akkor
ebbe a gondoskodásba nem íér bele
(mert nem is igaz) az olyan Ínegközelí.
tés' hivatkozás' hogy a nyugállomá
nyúat egyébként szerény' de jogszabá.
lyokban biztosíott járandóságai miatt

jur kevesebb az aktívaknak vagy nincs
helye az idósebbek iránti tiiÍelmeden-
ségnek' megértés hi|ínyának' az o1yan
lekicsiny]ó megjegyzéseknek sem'
hogy mit akamak már megint 'Bzek.'?

A nyugállományba helyezés ténye
nem jár együt1 a szellemi' fizikai ké'
pességek azonnali megvállozásával' el
vesztésével' Nagy államférfiak, hadve.
zérek példája is bizonyítja, hogy jóval
a felsó nyugdíjkorhatáÍ feletti években
is lehet nagyot. maradandót a]kotni'
Eppen ezéÍ a nyugállományú lét nem
ok aÍÍa' hogy az id6sebb korosztály
képviselőit nyűgnek lekintsék' szenilis
vénembeí lássanak benne' hanem sok'
kal inlább máÍ csak a kor az e]őd iÍán
ti megbecsiilés is azt köveleli, hogy a
múlt formálóját' a je]en megalapozóját'
a szakma korábbi művelőjét tiszleljék
benne. Figyeljenek a tapasztalalaikÍa,
meÍ mám is lehetnek érvényes meglá-
tásai}' a problémák Ínegoldására vo'
natkozó javas]ataik' sorsuk javítására
lett kezdeményezéseiket ne követel6
zésnek fogiák íel, érezzenek felelóssé
get azéÍ' hogy ne legyenek köztük
méltatlan élethelyzetbe keÍült, napi
megélhetési gondokkal küzdó nyugál.
lományú pályatársak.

szilárd meggyőzódésem' hogy a
nemzedékek közötti szolidaJitás alató
tásában' kiteljesítésében meghatározó
szerepe van a mindenkori vezet6állo'
mánynak' A döntésekért való felelóssé'
giik' megnyilvánulásaik, a nyugállo
mányú katonákhoz va]ó viszonyuk pél
daéÍtékű. Különböző szind vezetőként
megélt lapaszlalataim alapján fudom'
hogy sokszoÍ nehéz a napi gondokon
felülemelkedni. Ugyanal*or az id6-
sebb korosztály hánti figyelem' gond-
jaik megoldása iÍánti empátia' fogé-
konyság segítheti eló' hogy ne nyugál-
lományúként kelljen álérezni pályatár-
saink helyzetét. és sajnálkozni ̂ z a}tív
idószalóan e|mulasztott cselekedete.
kéít' intézkedésekéÍ'

A szövetség la&jai' de valam€nnyi
nyugállományú társ'm nevében is ki.
nyilváníthatom' hogy mi egy státusban
is elkötelezett hívei vagyunk a hazá
nat' a honvédségnek' örűlünk az ered-
ményeknek' a szakmai sikereknek' A
honvédség mai állományát mi méltó
köv€tőintnek tekintjük, büszkék va-
gyun} a h^zai' a nemzetkózi közvéle-
ményben aralotl elismeréseke' BajLír-
saik akarun]C lenni a lna szo|gálatot tel'
jesítőknek, hogy a haza védelme' a
honvédelem iigye a !áÍsadalom meg
változott kórülményei között is a figye.
lem középpontjában legyen.

Tudom' hogy a nemz€dékek közötti
szolidariús kiteljesítése. megvalósulá.
sa hosszú' nehéz folyamat ef€dménye
leh€t' szemléletformálást' szemlélet-
vál!ís. igényel' olyán id6szakban k€ll
elkezdeni, íolytatni, amikoÍ a nyugál'
Iományú katonák szíma már Ínegköze'
líti a honYédség békelétszámát. Az
egynás iránti figyelem, empátia ha'
gyományait' gyöker€it most kell meg.
tercÍnteni' kiteljesíteni. De itt ^z ideje
elkezdeni' megvalósílani'

SiposGéza
hruEállonán!ú ez|edes

ÚJ TÍPUSÚ IGAzoLvÁNY. A
nyugá omán}ú katonák közül mint.
egy 5000 fó ellátására került sol az
új' a korszerú biztonsági követelmé.
ny€knek megfeleló plasztikkáíyás
igazolvánnyál. A}i igényt taÍt az új'
fényképes igazolványra vagy a Íégi
igazolvány cseÍéjéÍe, keresse fel
személyesen a hadkiegészít6 pa-
Íancsnokágot és vig}en magával

egy fekete.fehér' három hónapnál
nem Égebbi €gy€n- vagy civil Í1'hás
fényképet

MOBILTELEFON-KEDVEZ.
MÉNY NYUGÁLLoMÁNYÚ
KAToNÁKNAK. Több mobiltel€-
fon.szolgáItató (T-Mobil' Pannon
GsM) kitedesztette kedvezményes

díjait a nyugállományú katonákÍa
is. A szolgáltatás igénybevételéhez
személyesen kell felkeresni az üze-
meltetd iÍodáit' be kell mutami a ka-
tonai honvédségi nyugdíjas-i8^zol.
vánÍ' illetv€ a nyugállományba he-
lyezési parancso.. B6v€bb felvilá.
8osítással a teÍületileg illetékes had.
kiegészít6 paÍancsnokságok szol.
gálnak.



Nyugállom ányű határőrök a helikopterbázison
H|íromnaPos kiÍínduláson vett Íészt
augusztusban a HatfuóÍ Nyugdíjasok
sopÍoni Egyesületének 45 fős cso.
portja Jász-Nagykun-szo]nok rne8yé.
ben' amit összekötöttek az ottani fegy.
veÍes eÍők és testiile.ek n},ug lomá.
nytk]ubjainak tagiaival való találko.
zássa].

Elsó utun}, a helikopteÍbázis név-
adójának - az 1849-es áÍadi véÍanú
Kiss Emő !íbomok unokájánat' em.
lékművéh€z vezetett' ahol elhelyeztük
a kegyelet és megemlékezés koszofi.
ját' amelyet sopronból hozfunt ma.
gunkkal.

sipos Károly százados vetített ké-
pes előadását követóen élóben is képet
kaptunk ̂ z ezred életéb6l. Lélegzel
visszafojtva figyeltük az Mi 8.as he
likopter mentési gyal(orlátát és elké.
pedve néztük az Mi-24.es harci heli.
kopter man6vereit. Mi. nyugállomá.
nyú hatáÍ6Íök csodálattal adóztunk a
pilóták magas fokú felkészültségének.
A látottakló] kissé rnegillet6dve men'
tünk át á Kalocsai Íepülómúzeumba'
amely ugyancsak emlékezetes él-
ményt nyújtott'

Este a honvéd nyugdíjasklub tagia.
ival találkoztunk' isme*€dttint egy.
mással' A kövelkező napon a szolno-
ki Hadkiegészít6 Parancsnokság épü-
letében megnyílt' csak az jöjjön kato-
nána* című kiáIlítást néztük meg'
amelyet a volt paÍancsnok mutatott
be. Mi' hatáÍórök még ''a}tív'' koÍunk'

ban találkoztunk a kiállított táryyak-
kal és nem kis nosztalgiával jáÍfuk vé-
gig a nagy köÍiiltekintésse| és hozzá-
értéssel készült táÍlatot'

Karcagon Bokor József nyugállo-
mányú alezÍedes, elnök fogadott ben-
nÍinket' A Jászkun Múzeum és a
Nagykunsági Tájház megtekintése
uLín nagy étvággyal láttunt neki a hí-
res karcagi birkapöÍköltnek, amelyet -
természetesen _ bográcsban készít€t-
tek el számunkra' Ebéd után ismerke-
dés' közös nótázás. baráti beszélgetés
következett' amelyet követ6en csak

n€hezen tudtunk búcsút venni honvéd
barátainktól' A hármadik nap a já.
szokkal való ismerkedéssel telt Jász-
beÉnyben, és ez is felejthetetlen volt.

Kedves szolnoki' karcagi honvéd
barátaink! KőszönjÍik azt a szeretetet,
barátságot. kedvességet' amit tőlet€k
kaptunk' és kösztjnjük oÍosz 7'n|Íán
ezÍedes úmak is' hogy betekintést
nyeÍheíünk az ezÍed é|etébe' szere-
tet.el váÍunt benneteket a hűség váro'
sába' Sopronba.

Ko|ócs János
n,,qó Tnón,ú hd|ó tÚ d lezÍedes

Áz MH BaÍanya Megyei Hadkiegé-
szít6 Parancsnokság parancsnoka
kezdeményezte, hogy a nyugállo-
mányú katonák után ne csak az
,,anyaalakulatok'' számílhassák fel
az évi egyszeri v€ndégül látási költ-
séget (a mindenkoÍi illetményalap
0'9 százaléka)' haíem a hadkiegé-
szít6 paÍancsnokság jogköÍe legyen
ez ott, ahol nincs katonai szervezet,
illetve a jogutód más megyében

Á tárca vezelése megértóen és
e8yetéÍéssel fogadta, hogy azoknat
a sz€Ív€zeteknek a nyugállományú
katonái is akamak iddközönként ta-

l|ílkozni egymással' látni egymást,
megosztani élményeiket a velük
€8yűtt szo]gáló táÍsakkal' ahol a ha.
deldrefolm követk€ztében meg.
szűnt az a katonai sz€ívezet, ahon.
nan nyugállományba helyezték
őket.

Ezeknek az alakulatoknak a
nyugálományú tagjai a közösségek
igényét éÍzékelve kezdenek neki
egy.egy találkozó megszervezésé-
nek' az idópont kijelölésének' a fel-
hívások megfogalmazásának, a volt
katonatáÍsa} felkutatásánal! értesí-
tésének. száídékukÍóI tájékoztatják
a teÍüIetileg illetékes hadkiegészító

paÍancsnokságot, egyeztetik a név'
jegyzékeket' kérik a segítségüket a
Íendezvény megszervezésében, a
vendégül látási köttségek igénylésé'

Ezzel folytatódhatnak' és most
már központilag is úmogatást kap-
nak azok a feledhet€tlen találkozá-
sok' kijzös emlékezések' amelyeket
a kijzelmúltban Íend€zt€k Nagyka-
nizsán' Pécsett' Miskolcon' Kiskun-
té|eqyházáÍ|, Nyír€gyházán és a
többi volt nagy katonai helydrség-
ben. A}i ilyennek máÍ Íészese volt,
soha nem feledi azt az örömöt, azt a
me8hatotrsá8ot' áhogy a Ég nem lá'
tott bájtáÍsak köszöntik' üdvözlik
€gymasl.

Pintér FeÍe c
n, ug,i I I o ná n, ú e zr ede s
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Klubunk nemrégiben fogadta a Sz1o'
vák Micholov€ei (Nágymihály) Kato'
nai Nyugdíjasklub csoponját' ákik vi
szonozták a mi júliusi lálogalásunkat'
A tóbb éve meglévó kapcsolatunk
amely közös nunkatervbe van rögzíive
- fontos eseÍnény mindkét klub életé'
ben. Az 54 fős csopoíot városunk al
polgiármestere, Mikó Dániel és a veze
lóség tagjai fogadták a hadkiegészíló
palancsnokság termében. ahol tájékoz'
laltuk őket városunk és klubunk életé-
ről, egyezlettük további programunkat'
Bemutafirk Nyíregyháza nevezetessé
geit köztük a világhínj bolalikus ker
let ' majd a sóstó nevezetességeivel
isÍneÍkedtek vendégeink, akiket tájé.
koztallunk arÍól, hogyan készülünk
klubunt megalakulása 35. évfordulójá'
ra' Az ünrcpségre polgámesleÍ asszo
nyunk emlékzíszlót adományoz klu.
bun}nak' A kellemesen itt eltöltött két
nap után a helyőrségi klub udvarán fó-
zött gulyásleves e'fogyasztásÍa uún
búcsúztunk egymáslól.

Becz6 Pá|

TELEFONOS
TÁJÉKoZTATÁs

A n'ugálloÍnán}rj katonák és hozzá-
taÍtozóik is igénybe vehetik a humán
tanácsadó telefonszolgálatot' Tájá
koztalást kaPhatoak jogaikól' járan.
dóságaikól és azokól a szociális el.
látási foÍmákól (űdiilés' e8&zség-
ügyi euátás' segélyezés' kegyeleti
gondoskodás stb.)' amelyekr€ igény-
jogosultak lehetnek.

Kédése' pÍoblénája esetén hét-
f6t6l csütiftökig 8.14 óráig névte-
lenül' ingyenes€n hívhatja a 06'80-
204431 7 dszámoí,

ZÁSZLó A KLUBNAK

Nemzeli zászlót kapott a várpalotai
n}ugállományúat klubja a Yárosi ijn.
kormányzattól.

A klub megalakulásínak 30. évfoÍdu
lója alka|Inából odaíté]t ászló ijrmep.
élyes átadásán szeptembeÍ 29.én keÍült
sor a helyőrségi művel&ési otlhonbáí.
Dobszai József npgáÍományú alezre-
des' a klub elnöke megköszönle a város.
nak az elismeré,st' és ígéretet tett a.rra,
hogy a Gáboí Aron N'ugállományljat

Klubja továbbÍa is aktív szereplóje l€sz a
helyi közélebek.

Az elismerések átadása ulán zenés
baJáti vacsorával fej€zódött be az ün.
nepség'

PELDAUL A SZENTESI KLUB

A szentesi F€gyv€res EÍők és Testúle
tek Nyugállományú Tagjainak Klübja
júniusban rartolla fennállásának 35.
évfordulóját, anely alkalmából
visszatekintellünk az elmúh 35 évre.
amelynek során ll5 esetben adlunk.
illetve sz€rveztünk a tagság számára
segélyt mintegy 1 l15 000 forint
összegben. Tízen részesüllek előIépte
tésben' tizenöten kaptak honvédelmi
miniszleri, illetve honvéd vezérkaji
elismerést' lizennégyen pedig a klub
javaslata alapján méItányossági nyug.
díj€melést kaptak. A klub ijnerejéből
létr€hozott egy alápítványl. aÍnelynek
célja az alacsony összegű nyugdíjjal
rendelkez6 baÍársaink' illetve áz öz
vegyek úmogatása. Az alapítvány 200
000 Ft alapt6kével rendelkezi}.

Klubun}nal nagy problémát jelent
a tagság elöregedése. A klubtagok je.
lenlegi átlagos életkora ó8 év. és a fi.
atalításÍa sajnos neÍn sok remény van.
A napjainkban aÍány]ag fiáta|on nyug.
állományba keriilő bajtársalía nem
számíthatunk, nem jijnnek a klubba'
nincs meg az utánpótlás' A fiatalítás
lehetóségéÍ6l azonban nem mondunk
le, továbbra is pÍóbálkozunk a fiatal
nyugdíjasok beszewezésével.

JustinJános

KÁRPÁTALJÁN JÁRTUNK

A kiskunialasi Kuruc vitézek Nyugál.
lományú.egyesÍilet ebben az évben is
folytatta hagyományőrző progr,mját'
Augusztus 19-21.én Ukajnát . neve
zelesen Ungvárt' Mun}ácsot, Bereg.
szászt és a vereckei hágót - céloztuk
meg.

A túIa vezetésére helyi' a magyar
történelem területi eseményeit ismer6
tanáÍokat igyekszünk megnyemi' Eb.
ben az esetben is szerencsénk Yolt,
Popovics Béla mun}ácsi lanár szené
]yében felkészült. a témák iÍán1i e]kö.
telezetl' lelkes szakembert találtunk.

A városok' Ungvár' Munkács - kü.
lönösen Zínyi Ilona munkácsi vára _,
BeÍegszász szépen karbantaÍtottak és
tátványosak. Itt jegyzem meg' hogy a
lóutak nagyon jók! A munkácsi vár
építészetileg és katonailág is kiYáló
építmény' olyan védőkk€l' mint Zrínyi
I]ona' három évig 'Égette,' az osztíák

ostromlókat. Közel ván a Kárpát.me.
dence egyik Ix_x. százádi felláÍ és
bemutatott honfoglalás kori temetője

A hágótól 15 perc sétával éÍük el
az ukÍán nacionalisiák által megaka.
dályozo1t befejezetlen nillenniumi
emlékműtorzót' arninek és zrínyi llo.
na munkácsi eÍnlékIáblájának megko.
szon1zása után szinte spontán énekel
lük el a Himnuszt'

Hazafelé megemlékeztünk aZ e 1á
jon a Ínásodik világháborúban az Aí'
pád.vonalon harcolt halasi 20' Hon.
védgyalogezred és kerékpáros zászló.
alj elese11 katonáiról. Emlékükre ko.
szorút helyeztünk el a szolyvai kato-

GúlMihál'

KATONAOZVEGYEK
TALÁLKoZóJA

Kecskeméten, a Baj!ársi Egyesületek
országos szöveIsége dél-alfijldi Égió.
ja szervezésében keÍült sor a katonaöz.
vegyek találkozójára.

Deli József nyugállományú €zÍedes,
Íégióvezető kószőntő szavai után a ve
zet6ség beszámolt az eddig végzett
munkáról' tájékoztatást adott a kaloná'
özvegyeket érintő gondokól' problé.
mákról. A hozzászólók több olyan
problémát is felvetettek' amelyek fog.
lalkoztatják a katonaözvegyeket.

Kifogásolták például, hogy a kato'
naözvegyek meglá.ogatása során fel
merült költség nem szímolhaló el vagy
a2 a katonaözvegy' aki még muntavi.
szonnyal rendelkezik. nem kapha. ked-
vezményes üdülési lehet6séget.

A résztvevők kéÍék' hogy évente
kerüljón soÍ hasonló fóÍum megrende-
zésére'

Csók' Tanás

A Mas/ar Honvédség
egészségügyi szanátóriumán'k

címe és t€|€fonszáma

MH Bala.onfu redi Kardiológiai
Rehabilitációs Intézet
8230 Balatonfüred,

szabadság u' 5.
Tel.:06-87-482-888

HM Hévízi MozgásszeÍvi
Rehabilitációs Intézet

8280 Hévíz' Ady E' u. 30.
Tel.r 06-83-500-600
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Figyel a város
A szegedi Közéleti kávéház prog-
íamfúzetében olvásható|''2005. au.
guszlus 5.' péntek ]8 óra szegedi
Honvéd KühuÍális Alapítvány Püs
pöki leíem (victorJugo ü- 6.) bemu
tatjuk a FegyveÍes Erők és Teslüle.
tek Klubját' Vendégek a klub elnöke
és a Vezelóség..'

Hogy mekkora megtisztehelés a
felkérés' dnhoz tudni kell. hogy a
Közéle|' kávéház l98.| ben kezdle el
nűködését. 1999 ben már az 1000'
estet ünnepelték' Vendégek vohak
többek közölt Gregor József operaé

nekes' vamus Xavér orgonaművész'
a szegedi cégek vezetői és szeged
polgármestere.

Az estet megelőzóen két alkalom.
mál rövid beharangozón kérdez|ék a
helyi rádióban a klub elnökét.

A''szolidáris'' klublagokon kívül
számos érdeklődő is me&jelenl a be
szélgelésen. A kéÍdéseke adott vála
szokból megtudhaíuk' mi a klubcél.
ja' hogyan készül a munkateÍv. ho.
gyan gondoskodik az alacsonyjöv€.
delmú. beteg klubtársakól' milyen
kultu.ális programokat szeÍv€z' mi.
ként gazdálkodik'

Csepi Lliszló

Emlékezés az óldozatokra
A négy halálos áldozatol köveleló ak.
navető.robbanás lizedik évfordulója
alkalmából megkoszorúzták a voll baj-

TíZ óvvc leze ló t t '  l995. júl ius 25 én
aZ izó1a megszűnt bajái Mószáros Lá
záÍ Gépesílelt Lövószdandár állomá
nyá hajloLl végrc élcslövészetct a vár
palotai lólóren' Kczclői hiba mittL rá
töltöltek az aknavelőÍe, és csóÍobba
náS követk€ztében a helyszínen hősi
halá]t halt Plesztán Károly őrmesler.
valanrinl Papp László és Tordai Ml.
hály honvéd' A balesel kŐvetkeztében
! lövésztoroDyban tartózkodó Ktánizt
Antal szúzados olyan súlyos sérülésl
szcnvcdett' hogy a kórházba szál|ítás
után óleLót vcsztctte' A robbanás ki'

velkezlében ke(en súlyosan megsérül

Az emlékművet a balesel után egy
éwel emeltette a Magyar Taíalékosok
országos s7övetsége (Matosz). a Bai
tlírsi Egyesúletek országos szövetsége
(BEoSZ) ós a kjtér parDcsnoksága'

A megemlékezésen a Honvédelmi
Minisztérium részéről dr' Gömbös Já
nos. a nriniszter kabinetfőntjke vett
részt. aki beszédében felidézlc a tíz
évve1 ezelótl löÍténtekel'

Az em1ékműné1 a kegy€let koszo.
rúit helyeziék e1 a Szaktárca' a BE.
osz. a Matosz képvise1ói me11elt tár.
sadalmi SzeNezeIek '  az á ldozalok
ho7l^Á|ro?,ói. valamint az egykori
b{jtá.sák.

Mi lesz a nyugdíjasotthonnal?
Sokak reménye látszo(t valóra Válni,
amikor 2001.ben töÍvényi előíÍás Íen.
delkezett a!ról. hogy a honvédelni tár.
ca 2004' janulír t.jétól sajál nyugdíja.
solthont múködle|. Ez már olyan ga'
ranciának mutatkozott' ami egy régi
álom valóra váhását vetítette előre.

A megoldás irányába történő kimoz
dulásl se8íthetné egy széles körű nem
zedéki összefogás. amihez filtal és
idős karona egyült indíána el egy ön
kéntes gyűjlési akciót az ollhon anyagi
alapjainak megleremtésére' Ez| Az ak.
ciót azonban csak akkor lehet rneghir.
detni' ha az elgondolás a tárca !ámoga.
tását is élvezi' amely kiíejezésre 'juthar
na egy volt katonai terület biztosításá.

Várjuk .l táÍca támogaló megnyilat
kozÍsát' és összefogÍsra indítjuk a fia
lall' idósl egybekötó programol az ott
hon létrehozáSára. anyagi alapjának a

lgaz. hogy a HM köhségv€lésében
évente 3l millió forint biztosított egyé.
ni idósotlhoni elh€lyezés támogatására'
de mivel ennek felbasználási lehetősé.
ge nem kellően ismert. valamint az el.
járás rendje is szabályozatian. eddig er'
Íe a célraegyellen |orintot sem fizettek
ki' habáÍ többjelentkező is l €nne. Ami
pedis az eljárási szabátyozások kidol
gozását illeli. nem tudni' kinek kellett
vo]na kidotgozni? A válasz( az olvasó
ra bízorn.

Dt' H?tc.?!! o ó

Évtizedes barátság cíínmel jelent
meg Marcaliban Fejér Jlínos, a he.
lyi bajtá$i egyesület elnökének
könyv€' aínely a szlovén Tisztek
Egyesiilete közőtt kialakított tízé.
ves barátságot dokumentálja'

Ke|emen József nyugállomá-
nyú a|tábomagy' a BEosz volt
elnöke így mutatja be ezt a figye'
lemrc méltó alkolást: ,,1994 de-
cemberében Lendván született
együllműködési megáIlapodás a
Bajtársi Egyesül€tek oÍszágos
szövetsége és a szlovén Tisztek
EgyesÍilete közőtt. amit az Euro.
milben betóltött tagságunt és
személyes találkozásaink alapoz.
(ak meg. A mi kezdeményezésüú
és megállapodásunk' anelyet az
akkoÍj elnökkel' Miha Butara ez.
Íedessel ínunk alá szövetségeink
felhalalmMása alapján, túlzás nél.
kül mondható' hogy megelőzte a
koÍt' és m€galapozta a közép-eu-
Íópai régióban a katonaszövetsé-
gek, a katonai együttmúkődés
alapjait, amelyet a jelenlegi EU-
valamint NATo-tagságunk iga-
zol.

A baÍítságunk kezdete óta el-
telt idóben máÍa mindkét oÉzág
az Euíópai Unió tágjává vált. had-
seÍegeink a NATo szövetségének
tagjai' amit az állami hivatalos
kapcsolatok eÍósítenek'

Köszönetet ádemelnek mind'
két rcszÍől akik a baÍátság és ̂ z
egÉttníködés alapjait leÍakták' á
szövetségek akkori vezet6i' a Íe.
gionális kaPcsolatot éPító egy€sü.
letek, mind€nki, a.ki a két oÍszág
katonfi közötti biza|nat szolgálta
tevékenységév€l.


