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A Bqitársi Egyesületek Országos Ezövetségének időszakos kiadványa
A k|advány Érnésmentés, sokszorosÍtható
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Még csak kérdéseket és kételyeket tu.
dunt m€gfo8almazni. Az írás me&jele.
nésének id6szákám már a válaszoknat
is biíokában lehetiink, még sem tehet-
jiik a 23 ezer nyugá|lományú katona
és kilencezeÍ özvegy iÍánt viselt fele.
lósség miatt sem , hogy az egyesülete
ket (klubokao |egjobban foglalkoztató
téÍnával ne lépjünk a nyilváíosság elé
és a tagsággal ne osszuk meg gondola.
tainkat' aggályainkat'

A döntés-előkészít6k bizonyára szá-
mításba vették azt a törvény szellemé-
Ml kóvetkezd' a táÍca által többszőr
megeÍ6sített gondolatot' hogy a nyug-
állomán}ní olyan megváltozott státuszú
katona' akir6l a n€mzetközi és hazai
hagyományok alapján a mindentori
katonai vezetésnek kötelessége gon-
doskodni.

Á terv€z€tt változások - Égióba
szervezés' létszámnatáíok - a hatályos
.örvény több Íendelkezését éÍintik'
kezdve azz^|' hogy a nyugállományú
katonákról töÍténó szociális gondosko'
dást a jogszabály a teÍületileg illetékes
hadkiegészító paJancsnokságok köte.
lességévé teszi.

A teNezett elgondolás olyan kérdé-
seket vet fel' hogy miként lehet majd a
két ÉgiókózpontMl - ha a,rezet6i ér'
tekezlet szűksza\.j megfogalmazÁsából
indulunk ki - a szociálisan rászoruló.
kat feltérképezni' támogatásukat kez-
deményezni. Hiszen tudjuk' hogy sok-
szor a valóban n{szorulók azok' akik
inkább nélkÍilöznek' minthogy segítsé.
get kéÍjenek' Táíno8atásuk kezdemé.
nyezése szemé]yes kapcsolatot feltéte.

lez' a kömyezettánulmány e]készítése
helyszíni előkészítést igényel. A koÍáb'
ban kötött megállapodásoknak megfe-
|e|6en továbbra is Íészt kíYánnak venni
ebben a munkában a nyugállományj
klubok' de több száz kilométen6l ho.
gyan történik majd ebben egyeztetés,
mennyi id6nek kell eltelni a kérc1emt6l
a pénz kiutalásáig'

Néhány kollégánknak koÍa' betegsé.
ge miatt már a megyeközPontba tüté.
nő beutazás is PÍoblémát okozott' ezek
a távolságok most váÍhatóan még to.
vább növekednek' pedig pl. a katonai
nyugdÚas igazolvány intézése, a kiegé-
szít6 egyenruhával töÍénő ellátás, a ju-
bil€umi születésnapok köszöntése' a
betegek meglátogatása' vagy a végle.
ges letelepedéshez igónyelt költözkö-
dési áta]ány rcndezése személy€s káp-
csolato. igényel.

A legnagyobb pÍoblémát pedig váI.
hatóan a katonai temetések szerve'és
fogia okozni. Több száz kilométerÍe e|'
utazni ami esetenként egy nap alatt
meg sem járható bejelenteni a halále'
setet' közben a központ munkatársának
egyeztetni a temetés idópontját a hoz'
záraIto6!a|' a távol €só temetkezési
vállalkozóval' s a díszalegységgel. Ki-
utazni a temetés helyére és a végén úi
ra temetésfelvétellel Íendezni a szám-
|át'

A hadkiegészítd paÍancsnokságok
épületei átadásának kövelkezménye-
ként - és Í€méljÍik eÍÍe is 8ondoltak a
változások előkészítői - újabb nyugál-
lományú klubok veszíthetik el műkö'
dési feltételeiket' klubhelyiségeiket, a

''tiszti klubok'' leadásának tapasztalatai
alapján ezt úgy lehet megeldzni' ha a
tulajdonba kerülőt szerzfiés kőtelezi a
n)rugállománÉ klub műkődési feltéte.
leinek biztosításáJa.

A részlet€k ismerete nélkiil csak re.
ménykedni tudunk abban' hogy a dön-
tés-előkészítdk ezek€t a villanásszeíI-
en felvázolt kéÍdések€t Ínind végig-
gondo]ták és kontrét elképzeléseik
vannak aÍa' miként lehet azúj sz€rr'e.
zeti felállásban' a Ínegj€lölt létszárnmál
a mÍíködési feltételeket biztosítani' a
szociális gondoskodás tóNényi kötele.
zettségeit teljesíteni.

sipos Géza nf,'. ezre.les
a BEosz elnöke



Napirenden a szociális gondoskodás
Az MH BudaPst Fővárosi Hadkiegé-
szít6 Pajancsnokság és a BaÍáÍsi Egye-
sületek országos sztjv€tsé8e (BEoSZ)
egyúttműki'dési megállapodást kötött a
parancsnokság gondoskodási köÍébe
tariozó nyugállományú katonák' özve-
gyek és hozzátartozóik szociális gon-
doskodásának minél magasabb szintú
megvalósítása érdekében. Az együtt-
műkódés magában fo8lalja a kölcsönős
lájékozlatást' a ÍászoruIók össz€ínísát'
lámogatását' a ke8yeleti 8ondoskod.íst'
a csa|ád|álogatásokat' az elismeÍés€k
kezdeményezésé!' a kie8észítő Íuházat.
lal törlén6 ellátást' a kedvezményes
üdültetésÍe vonatkozó tájékoztatást'

sipos Géza nyugállományú ezÍedes.

a BEosZ elnöke az aláírást követóen
elmondta' hogy ez az együtlrnúködés
am€ly na8yon idószeíű' hiszen napi.
renden van a kiegószítő parancsnoksá'
gok erőtelj €s karcsúsítása - biztosílani

fogia. hogy a jogszabáIyokban megfo.
galmazott gondoskodás a jövób€n is
kiterjedjen valamennyi nyugállományú
katonára és hozzátartozójáÍa. A BE-
osz íóvárosi egyesü|eteinek aktivistái

- egyezlelel| névjegyzék alapján - a jö'
vőben rendszeÍ€sen e]|átogalnak a csa.
ládokhoz, hogy a szociálisan l €grászo.
rultabb személyek időben kapjanak tá.
mogatást.

szombat István ezr€des' az MH Bu-
dapest Fővárosi Hadkie8észítő Pa-
Íancsnokság parancsnoka. hangsúlyoz-
la: az együthúködési m€gá|laPodás
szellemében a jövóben a nyu8á|lomá.
nyú katonák és hozzátartozóik szociál.
is he|yzetérő|' körü|ményciről készü|t
felmérések és jel€nlések teÍvezeleil át.
adják egynásnak lájékozlatásra. illetve
vé]eményezésre. a javas|atokal pedig
figyelembe veszik az előterjesztések.
nél' A közös tevékenység e|ősegíti
majd' hogy a megváhozott körülmé.
nyek köz.jtt is folyamatos legyen aszo.
ciá|is gondoskodás a nyugál|ományú
katonákról és hozzátaíozóikró1'

A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke

Megbízólevél
sipos Géza
a Bajtársi Egyesületek országos szóvetsége e|nóke részér.e

Tiszl€lette| f€lkérem Tnt' hogy a 1l38/2002. (V I.9') KormányhaláÍozat
éíelméb€n az ldósűgyi Tanács muntájában vegyen Íészt'

Kérem' hogy tudásával és taPaszla]aláva] se8ílse a Kormányt az idósek
éIetkórülményeit kőzvetleniil éÍintő jogszabályok' koÍmányzati döntés€k
előkészítésében.

Egyűttműködésót elóre is köszönöm'

Budapesr.20oó. június 2| ft|ywl"
/ /Udyóz|e|tE|:

Gy rcsóry Ferenc

TISZTELT
BÁJTÁRsAK!

Nagy jelent6ségű' fontos el.
ismeÍés ez a MegbÍzólevél
és egyben feladat a szövet.
ség észéÍE. A BEosz leg.
közelebbi ülésén Íészletes
tájékoztatást adok az elóz-
ményekÍól' az Ídósiieyi Ta.
nács iilé6éÍól' a tanács leÍve.
ir6l & a BEOSZ feladatai"

B ajtórsi |iszte l.tt.l :
sipü Géza n,á, ezredes

Elnök



KEPEK A BEOSZ ELETEBOL

Évek óta tagjai vagyunk a BEosz'nak, s báT csak egy kis
községben élünk' igyekszünk színYona|as programokat

EZt az óvet például az idegenforgalomÍa történő fel-
készüléssel kezdlük' közös összefogással megtiszítottu}
te]epülésünk kömyezetét, majd bozzáfogtunk a hadisíÍok
gondozásához is'

Májüsb'n a faluíapi rendezvényünkön Észt vett€k a
megyei hadkiegészítő palancsnokság toborzó irodájánat
munkatá'sai és meglátogatott bennitnket dr' TúÍós András
nyugáilományú íendőÍ altábomagy, az országos Po|gáÍóÍ

szövetség elnöke is' valamint Sipos Géza nyugá1lonrányú
ezÍedes, a BEosZ elnöke és László Attila nyugállomá
nyí alezredes' a BEosZ régióvezelóje is.

Rendezvényeink közÍil kiilönösen nagy sikeÍe voll a
''borbaJát hőlgyek'. táncának. a Honvéd Egyült€s szn]ai
Antal vezette népi zenekarának.

Az elmúlt félévben vendégülláttuk a váÍpalolai és a fe
hérváÍi nyugállományú katonákat és hamaJosan eljönnek
hozzánk a soPmni n}ugdíjas hatáÍóÍt'k is'

BozsókJ Ferenc 4)á' Íötő|zszász|ós



Nyu gd íj as ok az árvízkárosu ltakért
A Fejé| Megyei Honvéd nyugállunÍ
nyúak székesfehérvá|i klubja gyűjtóst
Íendezett tagsága korében a7 .ínízká
Íosullak Ülegsegítésére. Az í8y öss7e
gyűlt száztízeze'' tbrintol. a kIub elntjk
ségének dön|ése ét1e|nrébeD Dcnr sc
gé1ysz€rve7etDek' lrancnr közvctlc iil a
honvédséghez ktjtődó kárcsu]takn.tk
kíván|ák átadni' A kÍrosultlk |elküllt.
tásában é! az átadás Drelsze|aezósóbcn
a k|ub segítségére volt a7 MH Fc.jór

Mindig csa} egy néhány gondolat
báDt engemet' Ez általában jó' néha
nen, de ha kimondom, hamegoszlha-
lotn valrkivel' vagy valakikkel. már
jobban órzcm magam' Az esyik gon.
dolar lelkesít. a másik nyomaszi. a
harmadik pedig - amely a BEOSZ-aI
kapcsolatos. megoldáséÍt kiáll'

Először a szövetség sajtójáÍól. a Hír.
levólrő] szólnék' hiszen öÍöÍnmel ve.
szem kézbe e bajláÍsakról.bajlársak.
nat szóló idószakos kixdványl. Az
ülóbbi időben szinte várom a követke'
ző számot. és csatlakozva az elnókség
alapÍuegíléléséhez csak megerősítésül
mondom: a lap szükséges' keresett és
hosszabb rávon is szijtség lesz rá'

A HíÍlevél megjelölt céljai jók.
meít azok megegyeznek a szövetség
céljaival: szolgá1ni a honvédelen
ügyé|. eÍősíteni a bajtársi szellenetés
segíteni a katonák - közte a nyugá]Io'
mányú katonák - éÍdekvédelmél'
csak gralulálni lehet a SzeÍkesztőnek
és a sz€Íkesztő bizot|ságnak' hogy ér.
d€kessé, változatossá tudták tenni ez|
a bajtársi hírharsonát' A megújílásl

Megyei Hldkiegészíó Parancsnoksá.
g1' Az érinlel( (eriilelek megyei hadki.
cgószító plrancsnokstigiival és az MH
Krtondi Ig!zg.tlÍsi ós Adltll.eldolgozó
Központ par lncsnokÍva] együttmű'
ködle szer\,ezlék reg n segélyek át.

Az összegyűlt Összeg ttlél vehette át
sZalai Gábor nyugá1lományÚ órnagy'

lól ! klub elnökétól és Kovács ]ózseí
nyugállonrányú alezÍedesiól. a klub lit'

kírÍl(i] Budxpcslen. iz MH Kalo|rai
I3azgilísi ós Ad!rl.c]dolgozó KöZponG
baD Helm Milri^ Elikx köZ.llktlmilzolt.
nágynrrrosi 1tkos. valamint szolncl
kon. az MII J . isz  NrgykLur 'Szo lnok
Mcsyci Hadkiegészítő PaÍa csnoksí.
gon VeÍes Gábor nyLlgál]omílyÚ zász.
lós. lisZnbuÍ.ti hkos'

':u u lan "to

CondoIatok a bajtársi összeíogásró|

Luús: 'Iáüos nűnök ulcrtdCs

célzó töÍekvéseket jónak tariom' de
javasloÍn a cé]jaink lesyenek méÍék.
taÍóak' Láttam már egy.két katonai
sajtó megreformáláSára iLányuló
nunkát. amikor a szakmai hóbort
m€gölte az ilányndóv;í vált nrunk.ít'
Lásd a Ponl című hetilap sotsát. Min
den siker kulcsa. az hogy az o|vasói
szokásokból és elvárásokból indul ki.
a kÍilöncködés áft az ügynek'

A lap őrizze me8 fuggetlenségél á
politikától. partikuláris élíekekkjl' á
vezetdi kúlóD igéDyektől. VÍíllalja fcl
a valós élet igazságait. híreil' dc ke
rűlje a.'mindentakarás'' lehetcdensó
gei|. Nem kell id6jós|ás. rejtvény' de
kell a k]ubok. egyesületek életének
bemulatása' tippek' ödetek u órtel
mesebb élet megszenezéséhez. a bai
lársi együttnűködós szép pé]dáinak
teljeszléséhez' Egyszóval jó eZ a ''hír.
levél'.. Akár bajlársi hírlevél is lehec
ne. Ez az újság a nriénk' miÍólünk és
nliértünk szóljon'

Másodszor' arról amcly már Íégóta
nyomaszt' Nehezen ludtam és tudom
elfogadni. hogy egy ilyen világban.

anrelyben a szociális háló szakadozik.
amelyben az érdekvédclem kiscipő.
beD jár. a bajtársi együttlólés együtt'
gondolkodás keretei egyre iobban
szíkülnek' A honvódclcn ügye taíó.
sÍm iogyókúÍán van' nem engedünk
mcg olyan lüxusl. hogy a bajláÍsi
szcrvcZódósek ercje sZélÍbrgácsolód.
joD. Rószcsc voham annak .l bölcső.
készítésDck. irnelybcn 1989.ben a
bajtársi cgyesülés gondolata meg1b.
gant' Többedmxgannna] azt a tÖrek.
vósl tánrogattanr. hogy a rendszervál.
tás zavaros. eset€nként kínéletlen
víltozásait méÍsékelve. vagy kivédv€

minél szélesebb mezónybeo' nrinél
sokszínÍbb formában jöíenek létre a
klubok. bajtársi egyesületek. €gyle.
tek. s(b' Mindezen tbnnákat fbgja
egység€ és önállóságukat szem e1óll
tartva a Bajtírsi Egyesületek orszá.
gos szövetség€. Ezen elképzelés
alapján indult el dr' simon sándor al.
tábomagy bajtárs és csapala a szövet'
ség összerendezéséÍ€' Azl gondoltuk.
hogy a tascsopoíok a helyi kaloDai
szefv€k vezetőivel' fegyvememi.



Ki s térs é s i katonanem ze déki taláIkozó S z olnokon
A Jász.Nagykun.szo1nok M€gyei
Honvédségi Nyugdíjas egyesuletek
rendezvényére az ittebei Kiss Józs€f
Hadnagy Repülőbázison került sor.
szolnokon' A rendezvényen a h€lyi

alaulat bivatásos és szerződéses kato
náj mellelt öt tnegye líz telepüIésról
tijbb mint százhatvanan veltek részt. A
műYelődési otthonban Berena Béla
nyugállományú alezredes a rendez

vény fószeÍvezóje köszöntötte a
meg'elen(eket' Ínajd oÍosz zo|Íá'n dan.
dáriábomok' p.rancsnok' a bázis és az
MH 86' Szolnok HelikopteÍezred éle.
téról. tevékenységéről adolt tájékozla'
tást. Ezt követően a BajláísiEgyesüle.
tek oÍszágos szövetsége elnökségé.
nek képviselőj € köszönlötte a résztve.
vőke1, méka(va az esemény jelentősé.
gé1' A HM Hadlörténeti Intézet és Mú.
zeüm helyi Íepülés(öíéneli kiállíásá.
nak mcgtekin1ésével folyla!ódotl a
progÍam' melynek Ínegtekintése után a
szenlendrei Kossulh Lajos Nyugdí.
jasklub Ezüst1ény öntevékeny múvé.
szeli csoportja adolt színvonalas mű.
soÍl' Délulán a helikopterezred és az
MH 34' Bercsényi László Különleges
Műveleti Zászlóalj katonái adtak szá-
mot szakmai felkészültségükről. stati'
kus és dinamikus bemutató.juk során'
A program az eÍőernyós és a repűlős
€mlékmű koszonizásával ért véget.

(t ekete)

sza.lági parancsnokságokkal a|dlítsa
nak ki paíneÍi kapcsolalokat, míg a
szövetség a mindenkori honvédelmi
vezetésnek legyen megbízható, erős,
felkészült partneÍe' a már múköd6 éÍ'
dekvédelmi szeívezetekkel együtt.
Így lehe@n volna biz@sítani a helyi
és országos' Ínajd esetlegesen a nem.
zetközi kapcsolatokon keÍesztül a
honvédelem' a bajtáni szellem és ̂ z
érdekvédelem sokiÍányú képviseletét.

Az alakulás pillanatá&'l tudom, jól
éÍzÉkel'km az idegen-kedést' a meg
nem éÍtést' az éÍd€kéÍelmet hirdetők
ellenállását, a csopoÍtok m€gosztott-
ságát szoÍgalmazók töÍekvései.. Iga-
zán akkor s€m és ma sem értem en-
nek az igazi okait' Nagy hibána.k taÍ-
tom' hogy az egység' a tlínadalmi
szervezet legfetsóbb szinten tőrténő
egységes erő megleÍemtésere irán} .
ló törekvés a szővetség honvédségi
vezetése Íészéről nem volt hat|ísos.
Még az sem menti ezt a felelősséget'
hogy a másik nagy oldal a nyugdíjas
klubok egy Észét tömöít6 HoKosz
egyes vezetői eddig nem értették meg
az összefogás eÍejének fontosságát.

El kellene hinni és fogadni' hogy
ebben a globális érdekvilágban csak

^z összefogotl erők élete és harca le.
het sikeÍes' Más oldahól nézve a hon.
védelem ügyét elhivatottan szolgáló
honvédelrni vezelésnek is csak az te-
helaz igazi érdeke' hogy ne tucatszö-
vetségekkel táÍgyaljon' hanem töme-
geke. jól képviselő, erót felmulató, a
honvéd€lem ügyét értő és híven szol-
gá1ó bajtársi szővetséggel' ErÍ6l már
nem egy elnökségi vezetővel. bará.
tommal beszéltem. Nincs eÍedmény'
Tudom nem egysz€rű a feladat' de
biztatom a szövetség vezetését' hogy
ne adják fel. Győzelem esetén meg.
szépűl a végzett munka' igazi gyü.
mölcsét. pedig a honvédelem' az éF
dekYédelem' a bajtársi összefogás
jobb lehet6ségeinek megteremtése je-
lenti' Természetesen ehhez a másik
fél megéÍtése és feleldsségleljes hoz-
záíllása is szükséges' Én bízom sipos
Gézában' Péter Lászlóban' hogy fe'
lülemelkednek az e|hanyago|ható pil
lanatnyi éÍdeken. Nem a múlt, hanem
a jöv6 a fontos.

Észre kellett venni' hogy ahogy fo.
g},rrnk' úgy fogy az erőnk' a befolyá'
sunk' Láthatjuk' hogy a klubok alól
kiszeÍvezik a kultuÍális bázisokat,
megszűnnek az évtizedes támogatási

formák' a megyei hadkiegészítók _ az
utolsó mentsváÍak - a teljes leépiilés
állapo!Ába kerültek. De bajiírsaim mi
még maradtun}| Mi még élünk! Mi
még tehetünt önmagunkért, a honvé.
d€l€mért' bajtársainkért' Itt ál|nak az
új struktúra vadonatúj elemei: tdősü.
gyi Tanács, Hosz, HoDosz, HÉF.
szociális Alapítvány' Katonákéí
Alapítvány' Yannak elnyerhetó pályá.
zatok' Ebben a sokféleségben nem a
szővetségeknek kell egymást tljllici.
tálnia. nem ezeket az ön ló kis egy.
ségeket kell irányítani' hanem őket
kell menedzselni' A kettó ki'zött óriá.
si kü]önbség van! Ugye elismerhető'
hogy a több tízezres bajtáÍsi csapat
érdeke tőbb mint néhány ember ko'
noksága?

Nosza. Tisztelt bajrírsaim' ezen
kellene elgondo|kozni és minél el6bb

Tisztelettel:
szonbathe Iyí Ferenc

u. í': Tiszrett vez]ífő.nag! Úf!
Köszönjük cz etgondolkoz,ató cik.

M,' és ,árjuk to,óbbfa is íÍósai,.
siPos céza elnók



Yároszász|ót kaptak a soproni obsitosok
A Határ6Í Nyugdíjasok sopÍoni
Egyesülete elónyös helyzetben van,
hiszen tagiainak zöme soploni' illetve
sopron közeli t€l€püléseken lakik' s
így ki'nnyebb a kózösséi éIet' sop-
Íonban jól szerv€zett' egységes egye-
sület működit' stabil vezet6ségge1,
amelyet Kovács János nyá. hatáÍ6r
al€zredes elnök irányít. Létszámuk
több mint 200 fő. szín€s programok'
b€lföldi és kiilfőldi kapcsolatok' jó

Pénzügyi kondíciók jellemzik az eíy-
séges vezetési munkát. 200ó. június-
ban soPron váÍos onkormányzatától
városzászlót kaPtak. A zász|óÍa sza.
lagot h€lyezett e1 többek kőzótLász.
ló Attila nyá' al€zredes a BEosZ Íé-
gióvezetdj€.

T . I .

Egy szerződésről két év távlatából
Jó éÍzésse] tölt el ma is' hogy tőbb minl
két éve kezdeményeztijt a személyügy
csoportfőnökséggel egy olyan szeÍző.
dés megkötését' amely a nyugállomá.
nyú kalonákról és hozzálartozóikól
történő magasabb szintű gondoskodást

Helyesnek bizonyult szövehégünt-
ben az a felismerés' hogy alapszabályá.
val összhangban fel kell vállalni a vala-
m€nnyi nyugátlományú katonáró], il-
letv€ hozzálaÍtozójáról történő gondos.
kodást. Az eddig elte]t idő azt bizonyi
.otta' jó] döntöttünk' amikor úgy érez.
ttik értékendiink' felfogásunt köteles.
ségszeÍúen azt diktálta, hogy vállaÜuk
a halmozottan hátnínyos pályatársak.
özvegyeik feltérképezését' a legrászo-
rultabbak segítését és kezdeményezzük
a támoga!ásukat'

A megbízólevelet kapott bajtársain-
kat a felkeresett nyugállományú kato-
nák tóbbsége igen jó éÍzéssel' sokszor
elérzékenyülve fogadta. hiszen nem
kevesen voltak. fik a honvédség É-
széről - nem hanyagság miatt. hanem
egyszeÍűen a íeltételek hiánya miatt -
nem tapasztalták azt' hogy érdeklődnek
a sorsuk felől. A látoga!ások sokszor
jóízű beszélgetésekbe torkollottak'

amely során a látogatott és a látogátó
együtt elevenítették fel a szolgálat alat.
ti élményeiket' a közös emlékeket.

A szemétyes megkeresés€k soÍán ta.
pasztalhattuk, hogy a nyugál]ományú
katonatánaink' az özvegyei} egy része
még ma sem ismeri a honvédség által
biztosított szociális juttatásokat' Más
Észük pedig jó értelembe vett tartás.
ból, biiszkeségből vagy éppen szégyen.
lősségból még akkor s€m kéme segít.
séget' ha a napi megélhetése lenne
veszélyeztetve. Ezéí is fontos. legye.
nek személyes tapasztalataink' s ez
utóbbiak támogatását mi kezdemé.
nyezzük' hogy a honvédelmi tárca tal
a segélyezésre biztosított 26 millió fo.
rint valóban a legrászorultabbakhoz
jusson el.

A látogatások' beszélgetések során
sokan kőzelebb kerültek a szóvetsé'
günküóz. jobban negisÍnerték céljain'
kat' nyitotlabbá vá|tak tórekvéseink
iránt' A figyelem' a gondoskodás vagy
a ki'zös emlékek' élmények fe]idézése
sok nyugállományú katonz' ijzvezy é|
dek16dését keltette fel tagszervezete-
ink' a szijvetség iránt' Most már egy bi
zonyos idó táv|atából a tapásztalatok
alapján ázt is elmondhatjuk' hogy ̂ z

időskort is könnyebb megélni' ha tud.
juk száÍníthatunk a köztsség' a kollé.
gák' a banítok táÍnoga!ására'

Hason]ó figyelemmel' kezdeménye.
zéss€l talán a fiatalabb korosztályhoz is
közetebb kerülhetnént, hiszen vannak
o]yan tapasztalataint. hogy több volt
kollégánk csak a megszólításra' a hívó
szóÍa Yár' Azt igénylik' valaki azt
mondja ''gyeÍe közénk.'' ''sziikség van
rád.'' van számodra is kín atunk' Tár'
saddal együtt egy jó kőzösség tagja le-
hetsz' amely segít. támogat' ha arra
szükség van' vagy '.csak'. új barátoka
lelhetsz.

A tapasztalatok alapján közösen kell
dolgoznunk azért. hogy a mások érde
kében vállalt tevékenykedés' a kolléga'
a pálya!ÁÍs segítésének. támogatásának
készsége folyamatosan jelen legyen
szervezeteink életében. Nem engedhet
jük' hogy ellaposodjon ez a hásznos'
maradandó értékeket hoÍdozó tevé.
kenység. Ha indokolt új aktivisták be.
vonásával, felkészítésével fíissítsük
fel' erősítsük meg szervezetiink nyug-
ál|ományú társaink' a katonaözvegyek
éÍdekében folytatolt muntáját.

s. c.



Poleármesterek és klubelnökök tanácskozása

A BEoSZ dél-alföldi régiója a tag-
egyesületek elnök€i és a régió területén
működó önl(oÍmányzatok polgiírmeste.
rei Íészér€ köás tanácskozást Íende.
zett csongníd váÍos polgármes.eÍi hi.
vatalában. Az együttműködés tapaszta.
latai voltak napiÍenden' melyeket a
Észtvevő polgáÍínesteÍek és klubelnö-
kök értekeltek.

A BEosz dél-aróldi Égió Yezetdje
vitaindíliában a többéves egyűttmű-
kódés tapasztalatainak eredményeit
hangsúlyozta' kiemelve az utóbbi idő-
szak gyakoIlaLít' Nagy hangsúlÍ ka-
pott a he1y6rségek megszűnéséYel kap-
csolatos helyzetértékelés' melynek fel'
adatkóreit illetve annak egy részét az
ónkormányzatok és a tagegyesületek
vezet6ségei vettek át. Ilyeneket emel.

tek ki. mint az állami és nemzeti ünne-
Pek során vég'ehajtásra kerűlő koszo-
nízások' a honvédelem' a hősök napja'
a doni áttöÉs megemlékezései. Ezek.
n€k a Íendezvényeknek a megszerve.
zéseit nagyÉszt a tagegyesületek vet.
ték át.

A polgármesterek felszólalásaikban
megeÍ6sítettek' hogy a klubok vezetó.
ségei és a tagság sokoldalúan segíti. !á.
mogatja az önkoÍmányzatok munkáját.
Több nagy je1ent6ségű' az egész váÍost
áÉogó rendezvények megszervezését
és végrehajt|ísát önállóan végzik' me-
lyeket a lakosság nagyra értékel' Külijn
is szóltak az els6 és második világhá'
bortjs emlékművek gondozásáról' az
elesett katonah6sók felkutatásáról' ha-
disírok ápolá"fuól' helyóÍség tórténeti

kiadványok Ín€gjelentetéséről' me.
]yekhez az önkormányzatok is hozzájá-
Íultak. Több polgáÍmesteÍ kiemelt€'
hogy az eÍ€dményes munkát az önkor-
mányzatok zászló adományozásával is-
merték €l.

szép színfoltja volt a Íendezvénynek'
hogy a BEosZ elnöksége nevében Er-
dős László nyá. ezredes ügyvezető el-
nök és Majercsik Tibor nyá' alezÍ€des
titkáÍ - akik a tanácskozás munkájában
végig Észtvettek _ BEosZ ajándék-
csomagot nyújtottak át a Polgármeste.

A sok hasznos tapasztalattal záÍult
taná€skozás baráti összejövetellel vég.
z6dött a csongrádi boÍpincéb€n'

Deli J,,zseÍ
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B aj társi taIálkoző B ugacon
Több mint ötszázan vettek részt Bu.
gacon 't dél alföIdi régió x' Bajtársi
Tltlíílkozójín. amelyet a BEosZ el.
nókétól  Bugac polgármesteréig. a
szcntesi nűszaki dandár parancsno.
ká1ól a szlovén Veterán szövelsé.c
elnökéig sokan megtiszteItek.

A dél.n]| ö ld i  tégió vezetójén €k

A Magyar Honvédség jelentős kff-
csúsítása. a helyőnégek többségének
felszímolása. a sorkatonai szo]gálat
megszüntetése. a kiegészílő parancs.
nokságokon töíénő dÍasztikus válto.
zások új dimenziókba helyezik a hon.
Yédelmi politika irányait, a honvéd.
ség és a társadalom közötti kapcsolat.
rendszert. amelyben a BEOSZ is je-
lentős szerepet vállalt'

Felrnerűl a kérdés. hogy tarthatók.e
áz alapítók által _ a küldött értekezle.
tek áhal többször megerősített - célok
(érdekvédelen' a honvédelem láÍsa.
dalmi szolgálata) illetóleg ezek' mifé.
le tartalni módosításokat követhet.

Az is kérdés' hogy a kialakulásban
]évó új szolgálati kultúra éÍtékei'
ÍnódszeÍei milyen halást gyakoro|nak
a szövetség és a Magyar Honvédség
kapcsolataira, illetóleg belső viszo.
nyaiÍa?

A szövetség tagegyesületei. illető-
leg tagjai valamennyi fórumon - ahol

eÍíól szó esett megeósítették, hogy
keltós €élkitűzés fenntartását' bizo-
nyos módosításokkal továbbra is kö.
vethetőnek tartják. A módosítások
hangsúlyváltozások azonban mind a
kót célt érintik.

Az éÍdekképviseletben például
újabb és újabb fe]adatok keÍültek elő-
térbe' de a társadalomban végbemenő
vállozások, Íeformok is éberségre
kell' hogy inlsék a szövetséget.

Az már most jó] érzékelhetó' hogy
a változások a katonai szolgálat tóbb'
l€t leÍheit részben kompenzáló járan-
dósá8okat is éÍinlik. A reformok első-
sorban a katonák nyugdíj és egészsé-
gellátásának Íendszeíét' majd egyéb
más jogosultsá8ait' így a nyrgálloná.
nyú katonákkal való szociális és ke
gyeleti gondoskodást fenyegethetik.

Ezeket a váÍható vá}iozásokat, már
előr€ vetítette a honvédelmi táÍca ve'
zetésének néhány múlt évi megnyilat
kozása. Az új helyzetben meggyózó
désem' hogy a katonák jogállásáról

megnyi ló szavaibóI kicsengelt a
megelőző kilenc baÍítsi találkozó
emléke' töÍ1énetisége és hanguIata.
Hangsúlyozta' hogy a bajtársi talá|
kozók eÍősítet1ék a b{jtáIs iasSág
szellemé(, a2 össze.artozás érzését.
El ismeÍően szólt  a BEosZ eIüöksé.
gétől kapot( anyngi scgíségről. hisz
anélkül i ly €n nagysZabású talÍlkozót
megszervezni szinle l €helellen'

A régióvezetó éíékelle nzt a scgí
tó munkát is. melyet nz alltkulatok
paÍancsnokságailól. és a fucgyei hnd

szóló törvény (200t. XcV.) szelle-
mében (amelynek a módosítása !eÍ'
vezve van) a honvédség érdekképvi'
seletét is felvállaló táÍsadalmj szerve'
zetek a koÍábban megszerzett jogok
megőrzésére kell hogy töÍekedjenek.

A szövetségnek tehál napjainkban a
2001. évi a ka(onák jogállásáÍól szó|ó
tőrvény sz€llemében (ha ezt Ínódosí
tani tervezik) a koÍábbán megszerzett
jogok m€gőrzesére kell töÍekednie'
Minden lehetséges fóruÍnon hangot
kell adni ezek indokollságánal. A
spe.iális szolgálali körülmónyeknek'
a katonák állampolg|fui jogai koÍláto
zottságának a katona családokat is
érint6 (lakóhely m€gválasztás, elhe.
lyezkedés, gyermek iskoláztatása)
hátiínyoknak.

lgen fontos, hogy a BEosZ érdek.
képYiseleti munkája a jövóben legyen
határozo.tabb és kapjon nagyobb
nyilvánosságot. KezdeményezéseiÍől,
javaslatairól' az egyes tervezett jog-
szabályokól és egyéb Íendelkezések-
ről kialakított állásfoglalásokról' a
tagság minél szélesebb köre szer€z-
zen tudomást. Meggyőzódésem, hogy
mielőbb ki kell dolgozni a szövelség

Hogyan tovább BEOSZ?



kicgészítő p{rancsDoksá8októ| kap-
ak tagegyesü lete iDk '
szó1l a Íósztvcvókhöz sipos Géz! el

nök bajtárs is. aki czúttal bemutatt!
azokal a zászlóknt. nelyckcl a lagc8yc
sülelek kapLlk a2 ldolt vÍro$k inrkor
mánya1ÍilóI'

Az üdVöZlő sztvak után kijvclkezelt
az igényesen szerveze(l loyas parí]ó.
é! a p.iszlom]úzeLll)r nleglekintése' A
nagy hőség ellenére a tagegyesülelek
képvise lő i  és a Üleghívott  vendégekjó l
bí1ák a otegplóbjltatáSokal'

A közösen elÍbgyaszloll ebéd Utír

kÖvetkezett a tagegyesületek amatóÍ
csopoÍja'lak ié1lépése' végül olynn
hingulal alakult ki. hogy a múSoÍban
elhangzott kalonadalokhoz a résztve.
vók nlly tijbb'ége is csadakozott' A
brjtásaink ének.;től volt hangos a kis.
künsí8i nentzeti paft|

Az e8észnapos progtan oklevelek
.tr&]Ísávrl és r ré!ió vezetójének z.1F
sZlvÍv!l ért vóget. aki hán8súlyo7ta.
hogy ll kövctkcző bijtársi talílkozóra
HódmeZővásírhclycn kcrül sor'

Méltányos nJugdíjemelés lálto.
zat|aD f' €ltét€l €k mel|ett

A nléltányos nyugdíjemelés itlté'
te1ei oem vá]lozlak' AZ enelósrc
kéÍe]etnre - melyel .l badkicgó
Szítő parnncsnokstigon is bc lchcr
nyújtani-(ot l  a cé1szeÍűbb) lnnÍ1
keü1het so|. akinek é1etkÖrtilmé.
Dyci kivételes nléltányIást él'de.
nreInek' l]l. tlrtós betegség' nreg.
növekedeIt gyógyszelköhség. .l
hí7altáIs ha1á1a. slb' Az elbír:il:is
sotí|r elónyben Észesülnek ]0
illelle .]5 évnél holszabb szo]gti
ldti idővcl rcndelkezők. a 70 éven
fc lü l ick ós rz  l '  és l l .  .sopotú

Az cmc|ós t()víhbi feltéte|e a
nyugdíi nregÍllapításilt. sorcn ki
viili cnrclósót kijve16 3 év eItelte.
vrltlnnrt. lrogy r nyugdíj öss7ege
ne h.'l.'dja mcg ! nyugdíi nriDi
n]um összegének kétszcÍcsét' Ez
az összeg a mrilt éVbcn :19'400 Ft

Deli'Ió.scf n|á c:h\t(s

által az érdekképvise]etben alkalmaz.
baló eszki'zöket és módsz€reket' A
szövetség munká'jának ]eg1bntosabb
területe az érdekképviseleti munka'
ezt igénylik tő]e a katonanemzedé.
kek.

A sztvetségnek két új 1.e]adala is le.
het. Az egyik a korábbinái rendezet.
lebb. nyilvitnoSabb' kie8yensúlyozot.
tabb. többrétí és szorosabb kapcsola.
tai legyenek a honvédelmi tárcával'
illet6leg a még meglévó alakulalok.
in|ézetek parancSnokaival' és a kiegé.
szílő parancsDokságok maradványai.
va l .

A másik feládat: a szövetségen be.
lüli és kívüli kommunik.íció. a kijl
csönös kapcsolatok és folyamatos
párbeszéd magasabb. rendsz€resebb
szintre való emelésével járulhatunk
hozzá az új szolgálati kultúra kialaku'
lásához. Ide taÍtozhal' hogy a kapcso'
latok szélesítésének érdekében a ka
tonanemzedéki t.llá]kozók résztvevő.
inek köíét célszerű bóví(eni' napi'
rendjeil dz éIdeklódés középpontjá-
bdn álló kérdésekh€z kellene igazíta'
ni' A lagság véleményének alaposabb
megismerése érdekébeD valamennyi
fóÍum napiÍendi poílján:* előkészí

tése soíán cólszcÍűnok líítszik az
egyes régiókból néhány főt konzuhá
ciós megbeszélésÍe meghívni.

A honvédelem táÍsadalmi szolgíla
ta a szövelség tevékenységének lege
rednényesebb Íészét képczi' A meg
változott köÍüimények ebbcn is Úlbb
1.eladalok rónak ránk'

A tapaszta]atok szerint a társada
lon] éÍdeklődése a honvédelem irínt á
proÍ.eSszionisla hadseregre való átál
lás kijvelkeztében némileg csökkent'
Nincs már '.kalonafiú..' aki ezl aZ ér
deklődéSt iblyanatosan fenntaÍtaná'
A katona .'egyszeÍű munkavállalóvá,'
vált' nlondják sokan' Ez tennészete.
sen nem így van' A társadalom 1'ele.
lősség€ a honvédelemérl lovábbra is
fennáll' Ez€n fele]ősség f.e]erősítésé
ben lehet szerepe a szövetségnek'

Mivel a szövetség tagegyesületei az
egész országot behálózzák. jószerével
a Magyar Honvédséget csak ók kép.
viselik. így fontos szerepe van a hon.
védelmi polilikában' Ezérr eÍ a tevé.
kenységet szorosabban kellene össze.
hangolni. mind a honvédelemi tárcá.
val. mind a helyi állami' ön}ormány.
zati és civil szervekkel. Mivel ez lé.
nyegében állami jellegú feladat rész.

beni átvá]lalását jelenti ' ennek a kon.
cepcióját a Honvédelmi Minisztérium
illetékeseiDek kel1ene kidolgozni'

A tagegyesületek céltudatosabban
lervezzék és szervezzék az ezzel kap.
csolatos tevékenységük€l. Épílsenek
ki szorosabb kapcsolatokat a h€lyi
szervekkel. képviseldiket hív.ják meg
ÍcDdezvényeikre. ok is - lehet6]es
cgyenruháb.n tegyenek eleget a
külsó szervek meghívásainak. sőt
kezdenrényezzenek. vállaljanak részt
a ki'zös .endezvéflyek messzervezé.
sébeD. megtafásában. Tijteked.jenek
szcnrélyes ió kapcsohtok kiaIakításá'
rn lt különböző lrelyi szervek vezetói'
Vel' szervezzenek''honvédeltni kőÍó'
kel'' Vagy honvéd pártoló asztaltálsa'
ságokal' Temészeles e munka tartal'
mi és Ínódszerbeli feladatait. |ormáit
nem lehet egyik napról a másikra ki
alakílani' fe]lélcleit lét|ehozni. Anya'
gi a]apjaikhoz a szövetségnek
honvédelmi lárca lámogatásával
hozzá kellene i.irulni és á tagegyesú
le(ek számára biztosítáni'

Dt' Her(zeg o||ó

"!üsálbnűnvi 
ezredes

.1 B EOSZ Tdnátsadó Testiileté nek
?1nökhelyeÍ|ese



Közös múlt, előrevetített jövő
Esyüthrűködési mcgÍllrpodás aláírá.
sára került sor a BM Hatá|ór!ég otszá.
gos PaÍancsnoksíígáDak Labanc utcai
objektunríban, a paralcsnoksíg és a
Bajtársi Egycsiilelek orszá8os szÖvet.
sége (BEosZ) közö(' A megíl|apo
dáSt Béndek József blLÍrőr r|tábor
nagy' haláÍóÍségi főlanácsos' országos
parancsnok. valaminl sipos Gézr. a
szÓv€tség elnöke 1ÍLx cl ké7jegyéve|.
A negállapodásl .tZ indoko|ta' hogy a
nyugállományú hatíróri'ket tt'nöríő
|ársada]mi szeÍvezetek felc ttgia ! BE
oszrlak. A honvéd€lmi tárca |elis
tne|ve. hogy a BEosZ egyesülelei kö
7ött nlegtalálhatók a rendvédelÍni szeÍ
vezetektól nyugállományba vonühák
is. kezdelnényezte e SzeÍvezetek Limo
gatási rendszerének Újragondoltisál' az
egysége! eIbírálás és szolgálratás lehe.
lósógének tnegte.emtését' A megáll.
apodÍs ezt hívatott elósegíteni. megte.
remlvc azon feltételeket is. hogy a két

ágazat nyugá]lományri ragjai a szoro
sább egyűttműködés érdekében közös
erótbrráSaikat a leg€redményescbbcD
tudjík f.e1használni rendezvénycik

megtaftásához. szabadidcjük hNznos
ehökéséhe7. hagyományaik ápolÍsí

Koszor(lzás a Határőrség Napján A Határőrség Napja alkalmából a Ha
tárőrség országos PaÍancsnoksága
koszonízási iinnepséget rendezett a

Hadtöíéneti Intéz€t és Múz'eum udvarán elhelyezett em
léktáblánál'

EZ az emléktábla tisztelgés hazánk államhaláránal Vó
delmében ezer év alatt becsülettel he]ytá]ló határőÍök cm
léke elólt' akik. ha kellett. éIetüket áldozták a hazáéí'
hogy MagyaroÍszág független' önálló' szabad ország l €'
gven.

Az ünnepségen a szövetségúnk levében Erdős László
nyugállományú ezÍedes' ügyvezető elntjk belyezte el a
megemlékezés koszoníját.

Me gy ezászló a nyugd íjas határ őr egye sületnek
Megyezászlót adományozott a Győr.Moson sopron Megyei Közgyűlés a GyőÍi HaláÍőr igazgatóság N}ugdíja-
sainak Egyesülete részére. Az összetaÍlozás, a baÍáLsiasság je]képét dr' szakács Imre, a negyei közgyűlés el.
nöke az igazgatóság székhelyén adta át' Ínajd a zászlóra felke ltek a szo]idaÍitás szala&iai. Emléksza|agot he.
lyezett el többek közö(t dr. Csentes Zollán ezredes. a Hatírórség országos PaÍancsnokság humánfőosztályának
vezetője és cs€ri József ezÍedes' a Győíi Határ6r igazgatóság m€gbízott igazgatója' valamint sipos Géza nyá.
ezredes' a BEosZ elnöke.

Takács Imre nyugá|lományú határ6. a|ezredes' az igazgatóság nyugdíjas'egyesüle!ének elnöke megköszönte
azt a bizalmat' elismeíést és eÍkölcsi támogalást. am€lyet a közgyűlés a zászló adományozásával kifejezett. va-
lamint az igazgatóság v€zetésének azt, hogy a nyugdíjasok kőzijsségét támogatják, segítik.



BEOSZ delegáció Bukarestben
A Bajtársi Egyesületek országos szö-
vetségének tárgyaló küldöttsége (sipos
Géza nyá' ezredes elnök. Fenyvesi Pé.

ter nyá. ezredes alelnök' Hanuska Mik.
lós nyá- alezÍedes külkapcsolatok ügy.
vivóje' Tóth sándor nyá. alezÍedes Íé.

gióvezető) a Íomán páÍtnerszervezet
meghívásának eleget téve 2006. július
19_21' között táÍgyalásokat folytatott
BukáÍeslben és Pitestiben. az együtt.
működés hatékonyabbá tétele éÍdeké.

A 2005.ben Nyíregyházán megkötöt!
alapmegállapodást konkretizálták és
kiegészítették' A román szeraezet ve
zetése több meghívás( kapott a BEosz
országos rendezvényeire. A]apvető cél-
ként fogalmaztál( meg a határmenti
BEosZ és román pMnerszervezetek
együttműködési feltételeinek megte
remtését' A kiildöttség járt a Román
Védelmi MinisztéÍiumban s fogadta jzt
Arges megye prefektusa is.

Tóth Sándo| ryá' alezrcdes
|égiól,ezető

LátosatáLs a szlovén veteránoknál
A Fejér Megyei Honvéd Nyugállomá.
nyúak székesfehérvári Klubjának kö.
zel tízéves kapcsolata van a szlovén
V€teÍán HaÍci szövetség

A szlovén állam megalakulásának
15. évfordulóján rendezett ünnepségre
a slovenj Gíadec-i repül6térTe több
száz veteÍán érkezett' a klubunka. 5
fős küldöttsóg képviselte'

Az ürmepségen jelen volt és beszed€t
mondott Jansa Janez' a szlovén koÍníny
e]nök. Az ünnepi beszédek ulán színvo.
nalas kulnirműsoÍ és hadit€.hnikai b€Ínu.
lató szómkoztatta a jelenlévóket'

szalai Gábo|
nJuqáuonán,ú őmag)

elnök

Katonatemető avatás Kárpáta|ján
A második világhábonís magyaÍ te-
met6 avató iinnepségére 2006' június
19.én Beregszászon keÍült sor' A te-
met6 helyÍeállításában' 92 magyaí
katonahós eÍnlékének megöÍőkítésó-
ben a HM Hadtijrténeti Intézet és Mú-
zeum munkatársai mellett számos
anyaoÍszági és helybeli magyar vett
részt. A h6si katonatemetd avatóiin-
nepségén dÍ. HoIó Józs€f n} gáÍo-
mányú altábomagy mondott beszé-
det' s adta át a helyiek gondozásába.

Az ávatóünnepségen a Bajtársi
EgyesületekoÍszágosszövetségen€-
vób€n Tóth sándor nyugállomán}ai
alezÍedes, elnökségi tag, Kiss Pa és
Pataky TiboÍ ezÍedes' Tóth István
százados bajtá.sak helyezték ela tisz-
telgés és eÍ ékezés koszoÍljját'
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Hírek, tudósítások
Kirándulni jó!
Negyvenhárom fős''obsi.
tos.. csapatunk nemrégi.
ben KalocsáÍa látogatott,
hogy viszonozzon egy el-
múlt évi székesfehéwári
találkozást'

Megérkezésünkkor a
kalocsai nyugál|ományú.
ak klubhelyiségébe terített asztallal vártak bennünket a vendéglátók. Ezt kö
vet6en megismerkedtünk a város toÍénetével' Ezután keÍült sor a jubileumát
ünnepló kalocsai klub zászlajáÍa a fehéÍváÍiak által adományozoÍ zászló
szalag íelkőtésére'

Első utunk a városi séta soÍán a
Paprika Múzeumba vezetett'
majd a vásárlással egybekötött
látogatás után az Érseki Könyv.
táÍat néztük meg. s ezután az Ér-
seki Kincstár remekműv€iben
gyönyörködhettünk. Délután a
porcelánf.estő manufakturál (e.
kintettük meg' ahol lehetóséget
biztosítottak a teÍmékeik megvá.
sárlására. sokan éltek is az alka.
lommal.

Utunkat folytattuk Kecelre.
anol a Pintér Műveknél tájékoz.
tatót kaptunk a Haditechnikai

Park létÍehozásáról. aho| ma már több ezer különböző hadit €chnikai kiálli
tási tárgy található. Nagy élmény volt a világ minden Íészéről érkezett hadi.
{echnikai eszköz megtekintése.

A lálogatás végén Pintér úrra| is találkoztunk' dli különleges kitiintetése.
it személyesen is bemutátta.

Mindkét látogatás soÍán feledhetetlen élÍnényben volt részünk'
Róka cJula

túr'afezető

Megváltozik
a közgyógyellátás
rendszere
Július €ls€jétdl a köz$'ó8yellátás
új Í€ndszeréb€n havonta legfel-
jebb tizentétez€r folintos keretet
használhatnak fel a rászolulók
betegségiik kezeléséÍe' ami indo-
kolt esetben évi hatez€r foÍinttal
b6víthet6. A változás ért€lméb€n
a közgyógyellátásban rész€süld
betegek gyógyszerköltségébdl
havonta legfeljebb tizenkétezer
foÍintot téít az országos Egész-
ségbiztosítási PénztáJ (oEP)' to-
vábbá évi hatezeÍ folintos szabad
keretet használhatnak fel akut pa-
naszaikkal összefüggő gyógy-
szerbeszerzésre a betegek'
amennyiben a havi tizenkétezer
foÍintos alapkeret már nem ele-
gendő.

Jó hírek Gyöngyösről
A Mátra Honvéd Kaszinó Kulfurális
Egyesül€t a köze]múltban tartotta
meg soros közgyűlését. Az egyesü-
l€l - a BÉosZ tagszervezeteként _
igyekszik tisztiklub-szerú szolgálta-
tást nyíjtani itt, ahol a h€lyórséget
megszüntettek. Ez az flÁ,zÍíÉny -
hangzott el a besámolóban - revé-
kenysé8ével' progamjaivát aktív
szeÍepet váÍa1 Gyöngyös közmúve-
lődésében' felkaÍolja' otthont nyújt
több n}tgdíjas- és más jell€gű civil

szervezetnek' paEonál amat6Í mű-
vészegyütteseket. Az egyesűlet el-
nőke elmoÍdta' hogy a működésiik-
höz szükséges anyagi fo.rásokat
mecénáshálózat megter€mtésével és
femtaÍtásával, a páIyázatokban rej-
16 lehetóségek basznosításával sike-
Íült eddig elóteÍemteniiik.

A b€számolóból kitűnt' hogy a ka.
szinó a BEosz két tagszeÍvezeté-
nek, valamint a Honvéd zalka Máté
sportegyesiilemek ad otthont, és
több öntevékeny művészeti csopoÍ-
tot, szakköÍt is működtet

Ú: típusú igazolvány
A nyügállományú katonák közü|
mintegy 5000 fó ellátásÍa kerü|t
az új' a korszeÍű biztonsági ki've
telményeknek megfeleló' plasztik
kártyás igazolvánnyal. Aki igényt
tart az új' fényképes igazolvány.
ra, vagy a régi igazolvány cseré.
jére' keresse fel személyesen a
hadkiegészító parancsnokságot és
vigy€n magával egy fekete-fehér,
három hónapnál nem régebbi'
egyen vagy civil ruhás fényképet.
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A Xll. abasári katonadal.. a IV' boÍdal'és lt III' Lörté
nelmi rockdalÍ.esztivál az orsZág legnllgyobb tematiküs
népzenei rendezvénye.

A hagyományoknak Ínegfelelően a fesz(iválprogrinr
ball e]sőként a település Aba sámue] Honvéd Hagyo
mányőrzó TöÍténelmi Dalosköíe mutatkozott be. Az
1990.ben aIakult népdalkör amelynek a kózelmúltban
je len '  mcg immaI ne8)edi t  CD' je t jhpnoja é'  lnü!e.
szeti vezetője Kámán Árpád zenetanár. akinek k€zde.
mónyezésére rendezték meg tizenkét esztendeje az elsó
feszliváll. Nagy sikerű műsorukat kővetően kezdődött
el a bemutátósorozal, amelyet a lelkes közonség mellett
a 5/Jtm'I i  / 'Ü l i  ko/|ük J  Honled LgyulIe\ müves/e l

- is figyelemnrcl kísért. és éItékeló' bátorító tanácsok.
kal is ellálták az egyútteseke|'

A f.ellépók köZött nagy sikeÍrel muutkozotl be a HM
Honvéd KulturáliS szolgáltató Khl' egri helyórségi
klubjííban működő hagyományőrző népdalköÍ is' A l4
tagú együttes ragjai között az egyetlen férfi énekes
Molnár Islván nyugíl1ományú órnagy' az egykori aba'
sári haÍckocsiezred híradófőnöke' a löbbiek nyugdíjas
hölgyek' Záhony közeléből' az Epcíjeske Devű ezeröt
száz lakosú faluból érkez€tt a négy éve alakullnyugdí
jasklub hét|agú népdalköre' amelynek tagiai nagy meg.
lepetésÍe gyakorló katonarühában léptek színpadra. s
ka|onada1okból összeállí1o1t fergcleges műsoruk kirob

Kísérlet a tatai klubban
A tatai nyugállományúal klubjában is folyik a klubtagság örege.
dése, s ezéí öÍvendetes, hogy a viszonylag fiatal (42a8 éYes)
nyugállományba került katonák szép számmal léptek be a klu.
bunkba.

A lélÍehozott 'junior tagozat'' ta&jai mamár szinte valamennyi
klubrendezvényüntön részt vesznek, többen még tomáznak is
Kissné vezényl€tével'

A 35 fős junioÍ tagozat ta&jai szinle valámennyien részt vettek
a Katonan€mzedékek tatai találkozóján és a Honvédelem Napján
f endezett iinnepségünkön.

Végezetiil egy s|a|isztikai adat: tagságunk ádag életkora ?3'2
év volt, de most hogy a junioÍokkal is gyarapodtunk az átlag élel
kor 68.6 év lett'

Tehát egy kicsit fiatalodtunk'
sál.közi .|ózsef yá' ezredes
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Tizenké| Ú!vc lcze lő l |
a vírptlk]lli |üzérségi
I6téren végrchrjtdt
éles|ó!és/c|en egy ak
navel(' csövéllck ielrob'
b{nása kó!ctkc7|ében
élelijtcl vcs7lcll kalo
n'ikÍ c lókcztck iz
MH Brkony I'lrrckikóp
zij Kij7pon( ós r Blilír
s i  E lycsü|c lck orszá

los szijvclsógc szcrvezósében t{rtott koszofizá$r. A7.kkori robbrnÍs ki'
velkczlóbctr n hclyszíncn élctót vcsztetle P|es7kár KÍro|y őrnleslcr. Prpp
LÍszkj ós Tott{i Mihtily honvód, illctvc a kórhÍlb!|r I szlillílÍs Ulrin KÍinitz
Anl I s7Ílt|dos. TovÍbbi két katona súlyos' öl pcdig k('1nycbb sóriilést szen.
vcdctl' A7 I995.ben íllÍlol( emlékműnél dr' Lovnsi GtíboÍ nyLlgÍllonlinyú
clÍcdcs. a BEosZ alelnöke. beszédében l.c1idélte tll l99.l iÍllit|sibnn röÍÍénl
(fu!ikt|s cscnrényekel' Hnngsúlyozlx. hogy mikijzbcn kcgyclcncl enrlékez
nek r békcidóbcn végÍchajtott lüzérségi é|cs|övés7cl kll( líldo/llair.l. l
tfugÚdiÍb(ilokrl1v még szigorúbb körültckinlÚsscl kclI bi1k)sílrni l kikéP
zósi |.eIldal()kt|l. holy lóbbé ne |oÍdulhnsson cló i|}cn lÍ.Bédit|' A/ elrr|ék'
ml]  t l \ / ' 'n i / t ;\ .m Íe./ l  !e l leI  d BEoSZ cInd|\:(r '  l  G. lh 'Í A|.{ l  

' l  
t l ,?(Í Bl .

láÍsi Elycsülel é\ tl várp'llorai GáboÍ Áron nyugdíjt|s kILlh kél)!i{elói is'

Megemlékezés a tragikus
aknavető-robbanásra

Fókuszban a katonaözvegyek
A BEosZ dó|'uIl.i'|di régiója ez évben Kiskunh l{son rcndczlc nrcg l K to
naözvcgyck régi(íszintű tanácskozását' A rendezvénycn nlcgicIcnlck í lé8jó
ttlge8ycsiilclcinck. vala illt a megyei kiegészító parancsllokslig kÚpvise|ői.

A ltln.icso/íson a se8élyezésn€k tobb lehetséges úljtl. lb!'nl''tt lb.qalnlazó.
doll l cg a rósZtvevó ózvegyek tapasztalalai alapjÍn: így a..t]dlí|sailkéí
Alflpítvíny.'.t7 MH s7ociílpolitikai Alapítvány. az adotl inrko']nLíly7ltlok
|ó| kapotl scgólyc7ós. vagy .lvolt nlunkáItatók|ól kapoll lfinog tlis. Mcgfo

8alnrazódolt ll,on gond is. ho8y az igen igen rászoru|ó kítoui'7lcgy sze
Íénysége mi.ll nem lbrdul problémájával az illelékesek itló.

Az údültctés lcÍén cz évben bekövetke7€lt víhozjsok l t!jclcnlóvót lüdo
nrÍsul vcllél' KiÍcjczése ju'tatták azon sajnáIkozúsukul. hogy u koríbbi
év€kben az úgyncvezell csapatpihenőket megszünlellék. mc|yck { régió le
rülelén kedvclt pihcnő helyek voltak (Lakitelek. Kórösk]rok. szclidi tó).

Hírek, tudósítások

LEVEL A I}I]oSZ
ELNÖKÉHEZ

KéreImi jnkÍe a Jísz Nrgykun
szolnok Melyei Bír(isli8 . klrcr
gi Fe8yveres EÍjk ós Tcsliilclck
NyugdÚrs Klubji ncvé( Klrc gi
Nagykun Bijtársi E!ycstiIel. nrüll
k ö lhtsznú szcr!c1ct .  Í öv idcn
Nag]kun Bajtírsi E8ycsii|e( Klr.

KóÍcÍn aZ ElÍijk Urnl i végzés
szíves ludotlrÍsü| vÚlc|óÍc. n v:i]'

Tiszrelettc1:

A BEosz dól llfóldi régió áltll imnrár halodik a|kaknnla| szervczctr
.'KaouöZvcgyck fórum!''jól szolgált! l körükben íclvc(ódő kóÍdésck Íllc
k in lésél '

A7 crÚs7 n|pos Íendezvóny ! Hál.tsi CsipkehÍz ós ll ToÍnrl JÍnos MúZc
um meglckiDtósóvcl ól1 véget.

u.L
A BEosZ laglótszinlánlk 36 százaléka tna már kátonli'Zvc8yI

D l, l i'I ú :sl,J ü'ai' ! : re n ! s
Itsi^'?:!!ő

Sz(trővizsgá|at
obsitosoknak

A BEosz dél.alfö|di régiójának
szervezéséb€n nemrégiben
Kecskemét€n a MH RepülőkóF
házban végrehajlottuk a tag.
egyesületi elnőkök részér€ az
egészségügyi szűrővizsgát.

Az oÍvosoklól kapotl intbrmá.
ció szeÍint löbb elnőkn€k továb.
bi oÍvosi ellátásáról' vizs8á1alá.
Íól és felügyeletéÍól kell 8on.
doskodni. Leginkább a szív. és
érÍendszeri problémák voltak a
meghalározóak.  de l öbb sze.
mélynél az ízü le l i .  ha lIásbel i  és
Iá(ásbeli prob1émákat mulallak
ki' A szűÍővizsga vé8én az or'
vos Íészlelcscn cltnondta min.
den e]nöknek .lz crcd'nényeket'
a keze lés €k  lovábbi  útjÍt  és
rendjé1'

M€ggyőzódésen szerve7€lt
szűrővizsgnjó halísl vá]toll ki. s
ezéí javaslom ahol rrn nród és
l€helőség van. végel7ék el az
obsilosok sziÍÍővizs8áln|ál.
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Hősök, akikért minden délben aharang szőI
A déli hafangszó 550 éve áz utókor
szímáía hírül adja az egyik leg'elen.
tósebb magyal kabnai dicsóséget'
azt a vi|ágraszó|ó diadalt' amikoÍ a
Hunyadi János v€zette magyáÍ csapa-
tok a löbb héti8 tartó nándorfehéNá-
ri csatában t45ó.július 22.én legyóz-
ték a többszörős túleÍóben lévó töÍök
seregel.

A ''Hódíló'' névvel emlegetetl II.
Mehmed szu||án uíalkodásának h.|Í.
madik évéb€n mi egy l10-120ezrcs
sereggel e|foglalla Konstantinápolyt
(Bizíncot) és meghódítottá a Balkán
és szerbia nagy részéÍ, s ezbl Ma.
gyaronzág is ktjzvetlen veszélybe ke.
Íült. A széthúzó. €8},mással hadakozó
fóuÍak €kkor hazánkban is a hatalom
megszeÍz ésév€l vo|lak eroglalva. Az
olság védelmél - a sorozalos cse|sá.
vés€k és áská|ódások niatt Hunyadi
Jánosra bíztá.k' A l20 000 katonából
álló tört'k had 1456' júliusának e|ején
kezdle meg az 5 000 embeÍ által vé.
dett vár ostromát' melyet háromhet€s
tiizeÍségi előkészítéss€l vezett€k b€l
az éije|'nappal zaj|ó ágyjás során
szint€ Íomha|mazá vált az erődít'
mény. Ekőzben éí Hunyadi János fe]'
mentó seÍegével lr helyszínre' és a kör'
nyéken található vízi járműYeket hadi-
alkalmatosságokká áta]atítva' rtjgtijn-
zótt flotlájával megsemmisítő csapást
Ínéí a Dunát elzíÍó lörök hajóhadra'
Ezzel me8nyflt sz"ím.íÍa az út a várba.

. Mehned csapatai július 2 l én in.
díbnák e|ső íohamukát a véd6k €llen'
A kü]só vlíal egy íövid id6rc sikerüh
iselfoglalniuk' Kis szünet u!ín kezde.

tét vette a második támadás: a harc
egész nap taÍott és cs:* hajnalban éÍ
véget' Kt'zben már a be|ső vír kapu-
lomyáJa is felk€rüh a lót.arkas zászló'
ám a lobogót' illelve aíndk hordoziát
Dugonics Tifusz élele fe|áldoz{sával a
mélybe ránlotla. Mire a nap felkelt. a
külsó vár ismét a kereszresek biÍoká.

Július 22.én déltájban a védók in.
d(ol|ak várallaí ákciót az éjjeli Íoha
mokban kimeíült töÍökök el|en. A ja'
nicsárck kibontakozó ellentámadását
Hunyadi - páncélos katonái élén _
szélv€íe. majd az ágyúállásokal el.
foglalva a lövegeket az e|lenségre
iÍányította. A haÍc a söléledés beáll-
lái8 taíott, ekkor a védók a visszavo.
nulás me|lett döntöttek' hogy új eÍőt
gyűj|senek a Íeggel várhaló töíök
támadás elháításához. Napfe|kelte-
kor azonban a szultán ser€g€inek
nyoma sem volt visszavonultak a ha-
ta|mas veszteségeket lálva' NándoÍ-
fehérvár ezzel felszabadu|t.

A furangszó hallatán gondoljunk a
nándorfehérvári hadjáratban elesett
hósökr€' Hősöke' akik az ulódoknak
példát mutatta& a haza. a szülófö|d
szeÍetetéhól' példát adtak a nemzeli'
cselekv6 összefogásból.

Yáradi Gyg|a vezérez]€des a BEosz t|szteletbe|i e|nökén€}
siÍjiiná] sipo€ Géza mondott enlé}beszédet

Kostorúzlis az öt év€ €lhuÍyt simoD sándo. t|lábo.nág.y' a
BEosz €|s6 elnökén€k síÍ|íná|
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A tanácsadó

Egy idős juhász a féten leBel
tette a nyáját' amikor a közcli
országúton egy vadonatú.j
BMw tűnt fel a porfelhóből'
Az autó hirtelen megál l t  a ju
hász mel lett és a lehúzott abla
koD kiszó lt  egy AÍmani ö l
t önyt vise]ó f iatalembcÍ|

- Uram! Ha mcgmondom
pontosan hogy hány birkája
van' nekem ad közü|ük cByct '

A juhász végi8mértc a fic
kót '  és rából intott '

-  No, nem bánom.
A f iatalembcr kiszál l t  aZ au

tóból' elővettc a laptopjál' az
iDterneten felcsatlakozott egy
GPS műhoIdas navigációs
rendszerre, beszkenneltc a tc
rületet '  e lküldött  egy c mai l l ,
hamarosan választ kapott '
majd kinyomtatol l  egy t öbb
oldalas l istát a mini pÍinlerén'

Ezután önlel( nosollyal odafor'
dult az öÍeghez:

Pon(osan 1586 birkája van'
valóban _ fé1elle a juhász

válasszon egyet a nyájbóI.
Az idegen kiváIasztolt egy ál

latol, és betette az autóba.
A juhász utána szólt:

Ha megmondom, mi a fog
lalkozása' visszaadja?

- PeNze! Miért ne?
_ Maga tanácsadó.

Tényleg az vagyok mond
ía meglepetten a fiatalember.

Hogy találta ki?
Nem volt nehéz. Maga egy

szerűeD csak megjelent itt. ho
lott senki nem hívÍa' JutaImal
.lkaÍ egy olyan kérdésÍc adolt
válaszéÍ' amit már eleve tud
tam' Ráadásul maga semmit
sem lud rólam meg a munkám
Íól' Na, akkol visszaadja a ku
tyámat?

Et'dő! L|js:|ó

FózzÜNK oKosAN|
FoKHAGYMÁs
RÉszEG csIRKE

HoZZÁVALTK 4 SZEMÉLYRE:
60 dkg filézett cskkeme ' l fej fok.
hagyma' í8 dkg húsos füstől. sza.
lonna' 2 cl konya&' őrölt bors' só.

- A vékony szalonnasz€l€teket be.
vagdaljuk' és sümi kezdjük. Ami
koÍ már kezdi kiadni a zsíját' hoz.
záadjul. a szétszedett, de meg nem
hámozott fokhagymagerezdeket.
(Nem tévedés' egy egész fej fok-
hagyma ketl bele!) Együtt sütjiik
tovább, s aÍnikor a zsíÍ kiolvadt' be'
letesszük a fele vastagságúra vágott
és el6zőleg sóval és borssal bedör'
zsölt csakemelleket. (vágbatjuk ki'
sebb daraboka is') A lángot felerő
sítjük' lefedjiik a h'jst' s 8.l0 peÍ
cig így sűtjűk. közben egyszer
megfordítjuk a húsokat. A húst el6'
melegített úlra rendezzük, a pecse.
nyeléből kivesszük a szálonnát és a
fokhagymagerezd€ket, beleöntjük a
konyakot feronaljuk és a húsÍa 10
cso|juk. vajas burgonyaPüÍével és
zö|dsalátáva| !álaljuk.

A |étszámcsókkentés' átszcrvezés vagy az e|ómenete|i
rendd€| összefüggő€n a honvédsógtő| m€gvá|ni kénJsz€.
rii|ők munkaerópiaci esélyén€k nöle|ése érdekében _ a
mindenkori pá|yáZati fe|hí!ásnak megf€|e|ően - az ala.
pitvánJ az át. és továbbképzés.eje|entkezők részére kép.
zési Límogatást nJújt! Ínégpedig |egfe|jebb l00 000 forin.
tig terj€dő összegben.

A támogatást az alapítvánJ szerződés alapján a képző
intézménynek utaua át.

A honvédség személJi ál|ománJába neÍn tarÍozók köré.
bő| szociális segélJben részesülhetneki

- a nyügál|ománJú katonák' honvédségi nyugdíjasok
(honvédségtő| kóztisztviselői' köza|ka|mazotti vagy mun-
kaviszonyból nyügdíjba helyezetlek) és ezek özv€gJeij ár-
vái:

- a szo|gá|ati kőt€lmek t€ljesítésével iisszefűggő€n bal-
es€tet' egészségkárosodást szenved€ttek! ha|á|uk eselén
el|átásra jogosu|t hozzátartozóik'

- ha szo{iá|isan rászorulónak miniisűlnek.

A honvédségi nyurdíjasok és hozzátaÍozóik ÍészéÍe alon
ban Szociális scgó|y csak lkkor adható' ha a nyugdíjasL a
honvédségtől hclyczték nyugdíjba és a hoovédségnél leg
alább l 0 éves jogv iszonnyal rendelke7ett.

A közös házlartásban é1őkrc tekilÍettel. az egy Í.óre esó
nettó jcjvedelmel. x szoci.ilis rászoruI|ságot figyelenrbe véve
az adható segély összege .tz a|ábbi |ehet:

a') 5l'000 Ft alnlti bavi ncttó

b') 5l.000-64'000 Ft közötli havi
nettó'jŐvedelem esetén:
c') 64.0{X}-77'000 Ft közöltihavi
nettó jöved€lem €setén:

17.000.- Ft

29.000. Ft

23.000, Ft
Egyedülállók esetében a segély összege 5 000 Ft tal meg'

emelhető. A 77'000 Ft'os összegháL..míl magasabb egy fóre
]utóJovedelem esetéb€n nzonban a szociális segélyt csak ki.
vételelen. rendkívüli rászoÍultság alapjÍn' kizárólag egyedül
óló k{phat.

An]ennyiben a7 élethelyzet indokolja (ÍulÜrdó ápolásrq
gondozásra szoruló áilapot. súlyos mozgáskorlítozottság.
slb-) méháryosságialapon a kuratórium a fenticklől chérhet'

MH s:o(iálPafuikdi KözaIaPí^'óD knatótiLl,ld


