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I{ézfogós a Ízonért
''A katonák €gyüvé tartozásának
eÍősítéséhez szükség van jelképekre'
szimbó|umokra, hogy a közósség
össz€tartása €rős érze|mi alapokon
á|Üon''. A köztársásági elni'knek €za
gondolaía' sme|y a Katonan€mze-
dékek 14. ta|á|kozóját köszöntő l €ve-
|éb€n m€gfogalmazott - vezérfona|
volt a balatonken€sei összejtjvete|€n,
am€|Jre ezúttal is köz€I hároÍnszá.
Zan jött €k €l.

Az üdü1ó udváÍán az obsi{os enlékosz
lop megkoszonjzásánál á'' Zolasi Gá
'or nyugá|lományú ezredes' szöveBé.
günk alelnökc bcs7'édéb€n hangsúlyoz.
la. hogy a hadseregünkb6l n}r)gállo.
mányba keíüll hivátásos katonák' az
.'obsilosok.' kózcl huszonőtezres lét-
számával honvédségünknek integTáns
részét képezik' A v€lük va|ó foglalko'
zást. a róluk való Ínéltó gondoskodást a
honvédelmi tárca órvényileg szabá
lyozo|tan megtisztelóen vá]laha Ínágá
ra' és ez a tény valamennyiünl€l ószin
te, cselekvő hazafiságra k.'telez.

szövetségünk' mint jelentős táÍsa'
dalmi szervezet, a legnagyobb. demok-
íatikusan létrejötl szervez6dés. amely a
honvédelem ügyéért tevékenykedik'

..Kézfogás a honén'' neÍn€s színdéká
val. 15 évvelezelótl hárcm kalonánem
zedék egymásra la]álásával váltunk el'
ismertté hadsereg és ország szinten.

A BEosZ sz€Íepével kápcsolátbaÍ
Lovasi Gábor e|mondta' hogy büszkék
vagyunk arra' hogy a közösségi mun.
ka' a nyugállományú katonák éÍdekei.
nek képviselete, a katonai hagyomány.
őízés és a szövetség íejlesztésében
végzett sokéves á]dozatos munka elis.
merést kapott' van veÍetes BEosz
emlékéímünk megalapítottuk a
katonák példaképe dÍjal' amely els6 íz.
ben kerül átadásra' Es itt' e találkozón

ha|lgatjuk meg előszöÍ a pályadíjal
nyert BEosZ indulól'

A ta|álkozó megnyíóján Mart .áJ.
/ó dandártábomok' a közlÍrsasá8i el'
nÓk katonai irodájának vczeIóje felol
vasta sóbot'' '.ísi./ó köztársasági el.
nöknek a találkozót köszöntó ]evclél'

',M " 8 tb zí e lő fe l kó ró s üke Í e lÍo qa.h a,
de hi|dld1i elfo8laltsógain nidtt lÍ\,él.
be köszöntöm a katonan.nzedékek
l 1' alkd\omnal negrendezósre keiilő
|alálkozójának úszNe.rőit a MaqJlt
H on, é d s é e Íőpard nc s nokaké nt.

Az ALkotnány rendelkezése szerint :
A ha..a !éllelne a Ma|JaÍ Köztáfias.í8
ninden á anpoLqaának kőtelessége.
onök, eqJkorí és jelen|egi kalonák
nencsak kötelesséqül, hanem hivtásul
yálasztották ezt a nemes Íeladalol ' és ez
a közös !ó aus, a bajlá|si közössé|
híy|a létre a kdtonanenzedékek yiss,a.
lé|ő lalálkozóját ]4 éye.

Az a tén! pedis' hosJ e k..denúnye.
zés azó|a negőriz|e létezésétés célki|ű'
zéseit, binnyí|ja' hoq, .nily nagy
szüksé?,an a kato anenzedékek talól.
kozójóru és tapaszlalaltseftjére' Az
idősebb 8ener,iciónak ne8n,u8ta|ó
Iátni, hoqy hi,alásuka| rtad ' és a szak.
ndi isneret.k elsajó,ításáru |órekl,ő
liszÍek fiszik toyább, de uqJanakkor az
u|óllaknak is Íontos d szenéIyes és köz.

(Fal!|d|ús a2' olddbh)



|,etlen kdpcsoldt az elődökkel, anel,.
bőI isnercteket' eű| és lelkesedést ||E.
rí|hetnek katonai szo lgáL1tuk Íe|jesíÍé.

Békeidőben keyés szó esík a fudse.
regről' de biztos^k lehetünk abba '
hoqJ a nép ko ektíy emlékzete neq
ő|izte és őrzi azt' mit kiszönhetex az
orszáq a honyédők Íe gyyeres herytállá.
sáruk a századok so n' A katona en'
zedékeknek ez a |kszatéó találkozói1
tehál nentsak nemes hil\,auás, de eqJ.
ben íizenet' e8} jelzés a l,1rsadalon ci-
\,íI táborán'karróI, hoq} mi dn,íig lé-
teznek ol,an alapyető elyek és értékek,
anel}ek eq,sóqes közösségbe forraszt
j,1k az el|érő időben és |érben katonaí
szol qál|1tot te lj e s ítőke t'

A közössés, az összetaltozás és az
tgy kepl,kelt értékek úllaky1'núk és
neejelenítésének eerik fonlos nódja a
katonai jelképek neqalapozotl ismere.
te és tur1abs hasz|uiIata. Az ee,íivé tar.
tozást negeúsítő megqJőződésnek
sziikséqe wn az azt kiÍejtő szimbólu'
mokra is, kíjlönösen eqJ ouan zá|t in
téznényen belül, nínt a hadseÍ?8,
amel! szánáfu alaPető' ho8} a kózós.
sé8 összefurtása eíős éÍzelni alapon
álljo|l' EÍe is teki tettel íid|,öz|ijn a
KaíoMnemzedékek X]v' talá|kozójá.
nak té|ndálasztását, aneb e,en je|ke.
pek szercpéle és jelentőségére hfija Íel

Az á ani je lképekből szárnazíaío,t
katonai jelképÍe dszer íigJ testesíti
meg az azonossóqot és az összetarto'
z,^t, ho.J szinbólunai jo&folrto osa|l
őrzik a történelni haqyofuányokat. Eb'
ből a szenpontból a nai Maqlaí
Ho.lyédség szánáru a rendszenálto.
ús ekő ^,ehek jelentős ercdnén}e,
hory a húdeú lisszanJerte nemzeti ar.
culatót, ós \,isszalét a |ö énelnileg
me qsze nl e h ne nze ti j e lképe khez is. ] ó l

lehet, a haeJomán,os é|ték. és jelkép.
refujszer újbóli használala nen ninden
yona|kozásában yolt akkor ludalos ' de
ke|ségkí|,iil rug} szerepe vol| a ha,lse.
req belső ütentitás,inak' nenzeti elki.
te le zettsé 8é e k me gerősíí é s é b e n, s köz.
yetlenül az eqyes csapateqysé8ek azo
nossáetudatának kiépítésében' Az ak.
kori töíeh,és hellesnek bizoryük, a h,'d.
eíő szenélri áIlonánJa azonosülni t .
dott a jelképrcndszeml, aneb ne|.
eűsítette hi.r'atástudt!|át' EÍe a hifi.
lástudútfa és ki!,á\ó szaknai isneÍetek.
re épíNe kell napjainkban a haderőnek
megoldania az előt|e ,1lló Íeladatokat.

Kíyánon onöknek, tan|jcsko,jsuk
erősítse neq neqqyőződésiiket' hogJ o
honyédelen nenes történelni haqyo'
mán,ait és éttékeit kiÍejező futonai je|'
kéPren.lszÜ ren eqJszeíí Példázat,
ha e,n jeles i teten is, aneb szeti t
szo|gálalukat a ha,a ift ti elkőtele,elt.
sé8, a kj,éftleke| szalqáló ÍeLkeszűh.
sé8, a bátorsáq ésÍeq,elen |eszi yaló.
ban kfuálóyá' Kí!á on' hoqJ ennek a
szellenében teljesítsék hazai és en
ze, Mzi köte le ssé 8 e ik t !,,

A találkozón részt yett Keleti
G}drs}' áz országgyűlés honvédelni
bizottságának elnöke' 7váncsik Iníe' a
HM po]itikai áJlaÍntiÍkáÍa, Mikita 'Iá.
''oJ mémök altábomagy' a vezéÍkali
főnők helyettese, valamint a szlovén és
a szlovák bajlíÍsi egyesiiletek képvi.
se1ói'

Erdős uszIó' a BEosz űg]'vezetó
elnöke a betegség miatt távol lévó si
pos Géza ek\ökÍÉvébe s köszöntöt.
t€ a t4]álkozó rcsztvevőit és beveze.
tőként e]Ínondtá' hogy azéÍ tűz|tik na.
piÍendÍe a Magyar Honvédség jelké-
PeiÍ6l' a töÍtene]ni zászlókól és a ma-
gyaÍ kolon&ól szóló e16adásokat. meí
a szimbólunok ''kaÍbantaltása 

.. a ró-
luk való sziintelen gondoskodás mind
amyiunk' így a BEosz'nak is felada-
t^' Bzntánfe]ol\asta sipos Gézának a



jelképekról írt tanulmányát' amelyet
némi rövidí.éssel közlüÍk' A jelké.
peÚez fűzÁdő ismeÍetek és éÍzések
kontrollálhatók, lelkileg és társadal.
milag egyensúlyban taÍthatók csak így
lesznek. A jelképhasználat fontos in.
tézményes szocializációs feladat kel]'
hogy legyen a társadalomban, a Ma.
gyar HonYédségben' a BEosz-ban
egya.ránt. Ha együtt' ósszefogva
tessztik ezzel kapcsolatos feladatain-
kat' akkoÍ helyes€n cselekszünl., mert
az ember. szimbólum használó lény' s
ha elvesszűk jelképeit' aktor tercmt
magának újat' netán károsat.

Ha valahol' hát éppen a szimbólum.
használatban van sziikség telemtő 1áÍ.
sadalmi' közösségi konszenzusra' és
jó oktatók]a. A jel tudományt' a szim.
bólumok üzenetét tanítaÍi kell' 2000
éwe] eze]őtt már felismerték az atko-
Íi Íómaiak, hogy a ',történelem az élet
tanítómesteÍe''. Megtanultuk' megta
pasztaltuk: tény]eg az !

Jelképeket tal unt ki, és fe] is hasz'
náljuk óket. azt remélve. hogy átta]uk
könnyebben elérjük majd céljainr(al
Erről győz meg a tÓrténelem vizsgála.
ta. Ezt tanúsítja a tudomány. Erról
szó] ajel tudoÍnánya is. A BEosZ azt
akaÍja' hogy tanüljuk újm jelképein.
ket, vegyük biÍtokba azokat' hogy kij.
zűnt legyen hozzájuk!

szimbólum az egész világ. A ke
reszténység 230 szimbólumo. tart szá.
Ínon. Á szakiTodalom szeIint a magyaÍ
szimbólüÍnok száma 23. Ha látjuk jel.
képeinket' érezzük azok kisugáÍzását;
ha mondunk valamit, nemcsak a sza-
vakat soroljuk; ha feltöItjük egyenÍu.
hár*at, nemcsa} egyszeÍűen felóltöz.
tünk; ha kitiizzük je]vónyeiÍl€t' vala
mit valakiknek közveítünk azzat.
, Mondok egy példát. számoÍnÍa az
Ar?ád.ház sávos címeÍe mal.ulá.lan
töÍénelmi ereklye' miközben temon.

dok száIasi testvér pártj&ól, kercszt-
jér6l' zászlajáról. A hadak útja az'
ahol az 6 hívei masíroztak az 6 jelké-
peik álatt, biztos pusztulásba vezetett,
melybe be]elokkant áz egész nemzet'
Mi itt tehát tudjuk, s ne feledjük, hogy
képes emlékeinl.ben a különböző eló
jelű szimbólumok között igenis válo
gatnunk kell, mert az egyik meglerhe-
li' a másik emelkedettebbé teszi eÍnlé

A mai kommunikációs társadalom a
jelkép ]assán Íneghatfuozóbbá válik'
mint a profit hiszen szimbólumok
mozgatják a vallási' filozófiai áIan a-
tokat' a po]itjtát, s e sziÍnbóIumok
azok' amelyek képesek tematizálni a
kózvéleményt.

A BEosz a maga módján. a maga
eszkijzeivel hozzá kíván járulni a Ma
gyal Honvédség szolgálati ku]túÍ4á
megújításáioz is' Nem fogunk ez ügy.
ben tarthatatlan he]yzetr6l beszélni' de
igényeljÍik Íészvét,elünket a vezéIkaÍi
í6nök úr álta] szoÍgalmazott páÍbe.
szédben' s az álta]a elÍendeltek szerint

36 út]
000
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a különbözó csapatszinteken és Buda.
pesten létíehozott úgynevezett:',sza.
kértőcsoportokban'' is szívesen Íészt
vennék. Már csat azéÍ is. mert a ha.
deóben fo]yó éÍtékteremtó és éÍték.
meg6Tző munka alapvetően á ''bennlé.
v6k.. dolga ugyan, de a szÉÍlezet tát.
sadalni elismeÍsége terén, a honvéd
ség iránti társadalmi bizalom növelése
érdekében mi is sokat tudunk tenni.
''A Magyar Honvé'dség belső helyze
te továbbÍa is kiegyensúlyozott és szi'
lárd' köszönhetóen a személyi állo-
mány' é ékrend iránti elkötelezettsé-
gének'' írja vezérkar f6nök úr az Ui
Honvédelmi szernle egyik legutóbbi
számában. Ha ennek az éÍékrendnek
része a MagyaÍ Honvédség szimbólu'
mainak &téke, az azokhoz való pozi'
tív érzelmi azonosu]ás, akkor a
BEosz helyesen döntött a témá Kato
na Nemzedéki Talákozón való meg.
beszélésével' Ha a Magyar Honvédsé.
gen belü], és közvetlen környezetében
éÍtékképző és értékteremt6. valamint
éÍékmegórző münka folyik. akkoÍ azt
a társadalom e]óbb vagy utóbb elfog-
ja ismemi. Hogy mik ezek az értékek'
hogyan m&het6k? Nos, az egyik biz
tosaÍ a katonai szolidaritás' a bajtáÍ
siasság fenntartása, és ezek eósítése.

A jel tudománya mintegy két embeÍ.
öltóvel ezelótt született, s melyet mli.
velői a gőÍög semeion _jelszóval sze.
miotikának neveztek el. Ezek a tudó.
sok arra kíváncsiaL hogy a nyelvi és a
látható jelek - például a zászló, a íe1.
ségiel' a címel' stb. - mennyire alkal'
masak gondolataiDt, a fogalmak kife-
jezésére'

A szemiotika _ mondhatni - po]gár'
jogot nyeÍ hazánkbátl is' és ma máÍ
nemcsál. a tudományos életben ítólik
cé|ravezetőnek alkalmazását. hanem
néhány eÍedménye a közgondolkodást
is befolyásolta' Gondoljatok á koÍona,
a címer körüli huzavonlíka, a tiltott



jelképekÍól szó1ó törvényünkre, az ön.
kormányzatok' de a Magyar Honvéd-
ség círnerci' jelképei kórüli vitálG.

IsmeÍetes' hogy áz 1993' máJciusi
tüvény a jelképekól az előzó évi októ.
b€Í 23.ai incidens miatl szü]etet| ami.
kol a felheccelt sokáság közlijt( né.
hány fasiszta jelvényeket. egyenruhát
vise]ő sz€mé]y ' beléfojtotta a szót az
aktori kijztlírsasági e]nökbe' A magyar
parlament első íelindulásából .'komza-
kosat'' a|kotoÍ: a horogkeresztet, a vó-
rös csillagot és a sarló.kalapácsot egy'
szene betiltó döntése egyediilálló döÍ
tés a II. világháboni és a . világhábo
rú uláni EuÍópábal' Be js szóltak szél
s6ba]ró1 rögtön' hogy ak}or a keÍesztet
is be ke tiltáni, mert ez alatt a je]kép
alatt amyi visszaélés tóÍént. hogy a
vijrös csilag' a Sarló.kalapács' a hoÍog.
kereszt ezt meg sem kőzelíti.

Megjegyzem jelképharc indult az
EU ban is' 2005 elején két Eu-képvi-
seló (áz egyik magya' ^zt indítványoz
tá' hogy a náci jelképként használt ho
ÍogkeÍeszlel tilalommal súÍó rendele'
te! egészítsék ki a kommunista je]ké.
pektel Galló.kalapács' vöÍös csil]ag)
is. Példaként Magyarországot en eget.
ték' ahol mildkét dil1aüíÍa jelképeit
tl]tják.

A tiltás nem oldotta meg az ügyet ré.
gen sem' és mosr sem' Amikor Ma.
gyarországon betiltották a náci horog
keÍeszt viselésél' kitalállák helyette a
nyilaskeresztet. Amikor ezl sem lehe-
tett viselni' jött egy új jelvény' amely
egy síugÍó figurát ábÍázo]t: ,,szátl a sí''
- szá]asi jelentéssel'

1995. októbeÍ' törvény Született a
nemzeti jelképek haszníaúról - az or-
szággyűlés Alkotmányos nrulasztását
pótolta' A jogszabály a nemze|bez t4r
tozás kinyilvánítása céljából mngán
személy Tészére is megengedi á címert

és a nemzetj lobogó hásználatát. Az is
magyal sajátosság' hogy az Alkotmány
Bíróság 31/1994' határozata éÍelmé
ben 1995' augusztus 20.a óla a Magyar
Köztársaság címeréi egyet]en gazdá]'
kodó szervezet sem haszná]hatja.

2000 nyarától. van már zászlótöÍvé-
nyünk is' mellette egy kormányrende.
let' és ez így van jól. Azóta állandóan
ott díszeleg minden közintézményen a
nernzeti lobogó: há.omféle zászló és
háromféle lobogó méÍetben. E rcndelet
szabályozza: a hozzájuk Íende]t zászló.
njd i]letve árbocméÍeteket' a zászló
anyagát (textilból készűlhe': előíja'
hogy a zászlót évente kell cserélni. éS
háromhavonta tisztítani' szomonj.
hogy a szép. egységes' háronúavonta
tisztított zászlóint gyakan málladozó
homlokza(ú intézményeinket lobog.

Ismeretes' hogy 1990 novembeÍében
honvédelmi miniszteIi döntés született
a hadsereg alapszimbótumairól és ün.
nepeiról: csapatzászló, 1.elségjel' kaÍo.

nai ünnepek. szervezetek elnevezései'
csapatmúzeumot' emlékszoblík. stb.

1993 ban már 17 fegyvernemi napot
és 97 csapátünnepet tánothrnk nyilván'
2002'ben 23 fegyvememi nap és 44
csapatünnep; 2oo4.ben 29 és 42 ezfn
ünnepnapok számai. Csat záróje]b€n
mondom. hogy a BEosZ tagszövetsé-
ge kezdeményezéSérc, és a BEosZ
erós támogatásával a honvédelrni mi
niszter úr el.endelte' hogy 200'l-től
március 23-a az ejtőemyósi'k napja le-
gyen: l9l8 ban ezen a napon bajtotta
végre első ejlőemyős ugrásál Bocskaí
Antal hadnagy' 2005.ban Tatán fe]vet'
te a harckocsi zászlóalj a Hu9/adi Má-
tyás nevet' a 32. Budapesti oÍ. és Dí-
szezred or. és Rendészeti Zászlóalia
pedig Maléter Pálét.

A rendszerváltást követően a koÍ.
máRy egy egyennrha.bizottságot ho.
zott ]étre. 1993 elején tnár tewük is
volt: 9 fegyvememi jelzést terveztek.
Augüszlus 20.án máJ ebben avatták az
új tiszteket mi pedig azótá is viseljük
döntésük következményeit' Egyébkénl
a mi egyenruhánk a legszebbek köZül
va1ó.

1993-1994: nagy vita a MagyaÍ
Honvédségben. de Inég az orságos la.
pokban is viselhető és viselni kívánt ki.
tüntetésekól' 1997. áugusztus| nyilvá
nos pátyázatot hiÍdettek meg a NATo
ba igyekvő hads€Íeg új arculatánat(
megteremtéséIe; 1998.ban azütán úgy
kellet dönteni' hogy a 22 cég 3 1 pá]yá.
zatából nem lehet eredmén}t hirdetni,
pld' azéÍ sem. mert a honvédség sok
alakulata' szervezete addigra máI kita.
lálta saját szimbólumát' amelyeket nem
lehetett megváltoztatni'

Egy dologban azonban mégis dóntöt.
tek: a Mágyár Honvédség szimbóluma
az a jelvény lesz' arnelyet a honvédség
parancsnokának szimbólumakén. a
90.es évek elején adományoztak.



A mai napon beszélnünk kell a
BEosZ jelvényér61' a szövetség jelké-
péról. Alapszabály 1' $. 6. poni ''ki'r
alakú. A középm€z6ben nernzetiszínű
kokárda' előite könyv' átlósaÍ elhelye
zett karddal és a köÍiratban: A háza
minden elő.t - BEosZ fe]iJaltál."

A BEosZ vallja, és eZéí választotta
a kón}'vet és a kardot jelképévé' meí a
fegyver és tollforgatás együttes tudása
a legnagyobb ét1éke a magyar katoná.
nakl

A nenzetiszínű kokárdát' anely ró
zsaalald szalagcsokor, s amelyet ka
lapra' sapkáJa tűztek' nenzeti jelvé.
nyül használják' Franciaországból ter
jedt e] ez a szokás' s íemcsat Eüropá
ban' hanem Amer]Icában is' A színek
nemzeti színek. ezért a magyar kokárda
piros fehér zöld Színí' és 1848-49.ben
szer€pelt elóször a magyar !órténelem.

A versidézet Kölcsey FeÍenctől való.
Az l 790 l 838 kŐzÖtt élt költő haza1.ias
verseivel a haladás ügyóóí háJcolt' a
cselckvó hazafiságothildette ezéÍ
kitűnó ez a verssor a BEosZ számárá,
hiszen a te$pedéssel. az ónzéssel szem.
ben állítjuk mi is: A hazá rnindcn clótt!

A SzÖvetség jelvénye jelképünk.
Hívja és ÍnegtaTtja a művek'jó katoná
kat. a tetteke kész hazaf.iakat. A régie'
kel' a maiakat, a jóvóbenieket egya
ránt. Egész életűntet meghaiáÍozó je.
lendségűvó vílhat ez a jelkép' ha ma
gunkévá tesszük. Uzenetez mások felé
is: polilikamentes. egyérlelmii' az
Összefogásra buzdít, a felelósségre' á
lelkiismeretre apellá1' Tradicioná]iS.
modem éS szép' FérÍits, becsületes'

olyán jelkép ez' amely hatni képes.
és akkor lesz igázán a szövetség min.
den tagjáé' ha a tönegekre is képes
leszhatni' Ha eljulhozzájuk' s bameg
foga]mazása' üzenete a tehetó legegy
szeriíbb' A BEosZ je]képe ma rnég
csak a BEosZ.é. A társadalom szem.
pontjábjl spontán módon ke]etkezett,
éÍvényessége még a lírsadalom á1tal
neÍn keuóen ismer1' de a mién}' a mi
körüntben és kömyezetiinkben él és
hat' Ez a szimbólum lehet6vé teszi,
hogy a társádalon speciális csoportja-
kén. úgy őrizzük meg önátlóságunkat.
hogy egyben ezt a homogenitást nem
zeti szempontból hangsúlyozzuk-

Még nem volfunt tagjai az Uniónak,
de már készültiint rá: a Magyar Tudo.
mánvos Al6démián esv nemzetközi
taná;skozást szervez.ek az ,Á ami és
nemzeti szimbólumok Európában''
cíÍnnel- (A konferencia Észe vo1t an-
nak a muÍkánat! afiely hazánkban az
állami és nemze.i sziÍnbólunok feliil
vizsg atát és rendszeÍbe fogtálását

voll hivalott szolgálni, s melyel egy -
pár|okói függeden képviselőkból
összeállítoí bizottság végzett'

Ma már tagjai vagyunl( a köZössóg
nek- Ezért is kelltudnunt. hogy az Eu.
rópai Unió jelenlegi je]kéPe és szimbó
lumÍendszere e]gondolkoztató'

A zászló - egy kicsit az Egyesült Al
lamokétmásolja sötétkékháttérben
körbe.köÍbe 12 aranyszínű csillag' A
tizenkettes szím szimbolikus szám: Iz.
Íael 12 töÍzse' Jézüs |2 rffiíÍvalya, az
év 12 hónapja' A Jelenések könyvében
az égi asszony ,,ö]tözete nap' lába alatt
hold' fején 12 csillagból koÍona''. A ti.
zenkettes szám és á kör a teljességet
jelképezi' (A csillagok száma nincs
összefüggésben á tagok szímában. báÍ
az Euópai Közossés akkor fogadia el
ezt a szimbólumot, amikor la&iainak a
szíma éppen tizenkettóre emelkedett).
A közösség hiÍmuszá| Beethoven x.
szimfóniájának orömód,ája. A közös.
ség napja: március 9' a schuman.te
átad.ísának napja.

A NATo jelképe: egy négyágú nány-
tú, mögötte egy küvonallal. A kö. az
egység és az együttműködés szimbólu-
ma' míg az íánytű a tagáüamok ált,I
választott közös utat jelképezi.

Az egész emberiségct átfogó jelkép
talán a galamb' vagy az olajág. De csak
talán azok. En hiszem, hogy az enberi'
séggei vató azonosulás szimbólunai
potenciá]isan ]éteziek már' Ezek azok
a jelképek. amelyek a Föld lakóina}
kollektívan és egyénileg oty sokféle
módon átélt dfánáját mindenki számá.
ra teszik érzékletessé. Ehhez jáÍulunk
nost hozzá azáltal' hogy legalább mi
itt valámenyien egyeté ünk abban:
nem lehetünt közömbijs' érzéketlen
történelmi ereklyéinkkel' emlékeint-
ke], jelképeinlr'kel szemben.''

AÍa|ákozón szóÍ kén Ke leti GJör<,,
az omzággyűlés Honvédelmi Bizottsá
gának e]nöke. majd cala bos Béla
n}ugállomán]nj alezredes, a mai kato
nai jelképek kialakulásáról, l,'' l'olló
JózseÍ yezéÍőmaly. a HantöÍlrneÍi In-
tézet és Múzeum f6igazgatója. a tóÍé-
ne]mi zászlók katonai szercpéÍől' Wo,h
Í',,"é' a Magyar KoÍonaöÍökség Egye'
sületének elnöke pedig a magyar koro.
náÍól tartott előaúást.

A honvéde]mi miniszter eÍ ékzászla
ján Ivárcsik lnre aÁta ú ̂  BEosz nly
vezetó e]nijkének' Az iirmepi eseményen
a zász|6sza|agot simon sándonó' ^
BEosZ e1ső elnökének özvegye kötijtte
fet.



Kitüntetések. elismerések
A Magyar Köztársaság HonYéd€lni Mi.
niszteréÍek 1l/ó8/lEl/2005. számú
okiÍata a2 €mlékzászló adományozásróI

A zász|ó a becsÜl€t, dicsőség' hősiesség
és bajtársiasság tórténelmi hagyomá.
nyokban mélyen gyókerezó je|képe.

Á zászló szimbólum' mely a núlt eDlé'
kei előtt tiszlé|egye kiféjezi a' összetaÍlo.
zást' a katonai és civil táÍsadalom össz€.
fonódását' a szakmai és emb€ri kótelé.

A honyédelmi tárca és a lársada|om
kapcsolatának elmélyítéséb€n a katonai
hagyományok megórzésében, ápolásá"
ban végzett jelentós nunkájának ós szer.
t €ágázó iévékénységénex elism€réseként

EMLÉKZÁSZLóT ÁDoMÁNYoZoK
a Bajlársi Egiesii|eiek

országos szöyetségénel
.Juhlász F..enc

a Magyar Kóztársaság
honvédelni niniszt€re

A Magyar Honvédség kölelékében' be
oszLásajbán huzmos idón át vé8zetr ki
cmelkedó munkássága e]'smeÍéséü] nyug.
állonányba helyezés€ álká|mábTl - a
hoÍvédélmi niniszíer díszkardoí és
Honvédségért Enlékplaketlet ádoná.
nyoz Ef.lős Lószló ezr€désnek. a
BEosZ ügyvezető elnöklek

A honvédelem úg}e érdekében végzett
átdozalos munkája eiisneréséiil á MK
honvédelni miniszter u. osztályú Hon.
védelemért Kitúnietó CÍmet adomályoz
F.gyvesi Pét.r niá' €zredesn€k. á
BEosZ alelnöknek

A hoívédelen ü8ye érdekében huzamos
idón át végzett kiemelkedő muíkíjá elis

a kaíon.nemzedékek xlv. találko.
zíián - a HM po|itikai á|lamtiíkára

pénqiuta|omban Íészesíti Nen.s 4r8ü
a BEosZ iÍodai alkalmazoltját

A BEosZ é|nókségén.k haíározaíi a
Katonáh Példakép€ .|ij adományo,ásá.

A honvédelen és karonaránadalom ér
dekében kifejtetl közösségi nunkájukért,
ilthon és külföldijn. missziós szolgálatbaq
nyújtotl teLjesít''éDyükéÍ. a hivatásos á].
lonííy kórében végzelt aktív szeÚezó
Úunkájukéfl. a karonai hagyonányórzés
támogalása lerületén végzetl á]dozabs te.
vékelysé8ükéÍ, példaszeÍű életvite]ükért'
éíékLeremtó Levékeíységükért. a bajlási
szel1emiség rovábbviteIéért á Bájrársi
Egycsületck oNzágos szijvetségének E].
nöksé8e elismeréséÍ és köszönctét fcjezi ki
és a Karonanenzedékek xlv. találkozó
jm. a szrvetség álta] - a Honvéde]ni Mi'
nisztérium támogatésávai alaPítort

KAToNÁK PÉLDAKÉPE díjar ado.
mányozza a MH 59' sz€ntgyö.gyi Dezsó
Repú|ő Bázis áuományába tartozó' .l'a
bó zrkón Rófun száz^dosnak l ' száfrma||
a Mtl Pápai Bázis R€pülótér á|lomá"
jyába taÍtozó Hor|óth Fe,?,. százados
nak. 2' számmal| a MH Katonai lgázga.
tási és Ádatfé|dolgozó Ki'zpont á|lomá"
nyába tarlozT Mdqócsi Zaltón ezÍe|]es.
nek, 4. számmal: a MH 25/88. Könnyű
vegyes Zászlóa|j ál|ományába tarlozó
csctll' 1J'rá' századosnak, 5' számmal,
a MH 34. ,,B€rcsényi Lász|ó,. F.|d€rííó
Zászlóa|j á|lománJába táÍto,ó K4yab
Zolráh zász|ósn?k' 6' szánma|

Határozat a BDosZ Enlékér€m ado.

A közösségi munka' a nyu8ál]ományú
kalÓíák és hozzálaíozói érdekeinek kép



viselete. a kalonai hagyonányóüés és a
57i'vetség fcj1csztésc lcrületén vég2elt so
kévcs áldozatos mulkájL'k elisnerésekénr
a B!jIási Egyesü1ele| osZígos slijvelsé.
géÍek Elnóksége kijszi'retél lcjczi ki és a
Karonanemzcdékck XIv. Ta]álkozójáí, a
BEosZ Elnöksége álral alapíort

BEosZ En|ékérnet adoÚáívo7Zá
Dr '-ovas' Gdz,o/ nyá' eztedes bajlís

nak' a BEosZ ale]nijkének 13' szímnal:
I'd']' Nd'd,' ntá' ezredes bíjlí.snalr'

a EEosZ loh tirlárínrk. l ..Bajti.sain.
kéÍf' Kózhasznú AlaPítvány ku.atóIiumi
tagjának, 14' szím'na]]

A Gábor ,iron TúzéÍ BajtÁrsi Egy€.
súlctnek Budapest, elni'ke: R.t.si Zoll.jt
ntá' ezredes, ]5. számma]|

A miskolci Ee|yórségi NyUgdíjas
K|Ubnak' elnóke Md.(,ar ct.a nyá' a1ez.

Az orosházi Fegyleres Erők és.l.estÜ.
letek Nyügál|omán!úak Klub'iának' el
nóke: B.'.z'l Pál nyá' czlcdcs, l7' szám

P'trtá|./á'sdúrnak. a Pintér Múvek tu'
iajdo.osína{. l8' számma]'

A közö$é8i lNnka. a nyu8állományú
kalonák és hoz2íraíTzói érdeke'nek úi
szeíí és példás képvise]ele' a katonai ha
gyom.Lnyórzés terülelén végzctt á]dozalos
munk'íia clisnc|éseként a B.jtáBi Egi'e'
siiletek oszágos s2övelségének Elnijksé.
ge kószönelél |ejeziki Nacsa Feren. ryá.

A tapolcai Honvéd Nytr8állomlinyúak
Klubja elnökének és a kalTnanem7edékck
xlv' t.hlrTzóján Kijnyviuta]omban É

Evtizedes balátság címmet jelent
meg MaTcaLiban Fejér Jónos, a
helyi bajtáÍsi egyesület e]nöké-
nek könyve, ámely a szlovén
Tisztek Egyesiilete kÓzött kiala-
kított tízéves baútságot dokü.
mentálja'

Kelenen ]ózseÍ nyugá oÍná-
nyú altábomagy, a BEosZ volt
elnöke így mutatja be ezt a figye.
l€nríe méltó alkotás! ',1994 de.
cembeÍében Lendván sztilete.t
egÉt.működési megállapodás a
Bajtársi Egyesületek oÍszágos
szövetsége és a szlovén Tisztek
Egyesülete között, amit az BuIo'
milb€n beti'ltött tagságunk ós
személyes találkozásaiÍk alapoz.
tak meg' A mi kezdeményezé.
süÍ* és megállapodásunk' ame.
lyet áz akkori elnökkel' Mil'a B!l.
''ra ezredess€] íÍtunk alá szóvet
ségeint felháta]mazása alapján,
túlzás nélkűl mondható' hogy
megelózte a koÍt, és megalapozta
a közép-európai légióban a ka1o.
naszóvetségek, a katonai együ...
nűködés alapjait' amelyet a je.
lenlegi BU- valamint NATO-tag-
ságunk igazot.

A barátságunk kezdete óta el.
lelt időben máJa mindkét onzág
az Európai Unió tagjává vált.
hadselegeink a NATo szóvetsé-
gének tagjai' amit az állaÍni hiva'
talos kapcsolatok erősítenek-

Köszönetet éÍdemelnek mind.
kót ÍészIóI akik a barátság és az
együ.tmúködés alapjait lerakták.
a szövetsógek akkori vezetói, a
regionáüs kapcso]atot épít6 e8ye'
sűletek, mindeÍLki' a*i a két or
szág katonái közötti bizalmat
szolgálta tevékenységével.



Veterónto|ó|kozó o Stefónio-po|otóbon
A második világbáború betejezéSének
10' óvfotdul{ija alkalnrából a BajÍársl
Egyesülcrck országos szövetsége és
a Honvóds.gi Nyugá||ományú K1u.
bok országos szijvetsé8e október ti'
zedikén a slefÍinilt palotíbtn reDde7te
meg a második világhÍborús vctcrá
nok talá]kozó'ját'

A steflínia Fesztjvál részeként Szer.
vczc( t r lá|kozón a Honvéde]mi Mi .
niszrórium képviseletében |észt vetl

Mikil|1 János mémök lltÍbo.nagy. a
vezérkari főnök he1yertcsc ós yj,?oj
Nól.d' a koÍnnunikációs íóoszLá|y hc

A Magya| Honvédség násodik vi
lágháborús szelepélő]. kiiZdel Ieiról
t|| SzáD^ ób.| Nor'cfl hadtorténész
larloll .l.jtdá\t. nrrjd Cs.|.J:/lJ.jl
G.':d nyugállomÍryú alc7redes idézte
fe l  személ}es ó lmónyc i t  cgykot i  a l . l
ku la láI tak l ld .ca i l ó l '  A k i tüntefé\ek és
el is  reÍések:íadÍst utíD !  vetetánok
megleki etlék a Slel.liDid ctlétiiLb{n
tendezett  tűzsZerésZ.k iá l lí l t i s l

Együttműködési megá||apodás
A Bajtársi E8yesületek oMágos szövet.
sé8e (lovábbiakban: BEosZ) és aMagyár
Technikai és Tónegsport]r]ubok orszá.
gos szövetsége (továbbiakban:
MTTosZ) Elnókségi e8yüthűködési
ne8állapodást kói. Alapszábályzataik
célkitűZései és feládatai szellemében €8y
úás munká.'énak támo8atása a korábbi
együrmúk.'dési fomák kisrelesitése és új
fomák kiatakjása' A Felek tovább kíván'
ják oősíteni a láÍsadalon civil szePozó.
dései és á honvfiség közötti híd srerepét'
Az önkéntes haderóre való áttérés okán, a
ee8szűnt sorkatonaságot követ6en új le.
helőséget kívánulk biztosítmi az ifjúsá8
számára. hogy általuí} is közvedtve tá'
pasztaiatokat srerezbessen a Mryye
Honvédsé8életéról és 1evékeny!ég&6l'

A megá]lapodá! magában ío8latja a
kÖlcsönós információcserét' a két szöve|
sé8 veretó s,Nei közötti atÍv kapcsolat'
taÍást' Éves munka. és Íendezvényterei'
ket egymásnak átad.ják. Az e8yüttmúkö
dést aláÍník ösrehmgolják érdekéNé.
nyesí|ó tevékenységi*et, képvisélilc egy.

hást saját 1órumaikon' Kiemelt rendezvé
n)eike ogymást me8hívjáI. prcglmjai-
kon szímítmak az e8yüÍdűkódó paÍler
!észvételére' Kőlcsónö! igény srerint kó
zos progrdmokal szorycznek' írásos kiad
ványaikat egymdsna} negkij1dil' aok'
ban publikálási iehetőséget biztosítmak a
pamer részé.é. esetenként közós kiad
!ánytjelentetnek meg'

I. A BEosZ vállalja:
Tájékoztatja a felet a szövetség ál&lá.

nos helyzeté'ől' valmint nemzetközi
kaPcsolataiban sauett tapasztalalairól-
se8íti a MTTosZ öíszenezódését' El.
]átja érdekei képviseletét a Honvédségi
Érdelegyeztető Fótmon. és Lámo8a'a a
régiók ó9 e MTTosZ sznezeteinek
együlÍnűkö.Iését'

segíti a MTTosz sok tízezíes ugságá.
nak a honvédelemÍe való nevelését' a had.
seregben hivalísos és szerzódéses szolgá.
law]íllalását.

tr' A MTIosz vá]alja:
segíti a BEosZ egy€siu€teinek. !yug'

állományú k]ubjainak munliíját a tecbni.

kai I'lubok és bázisok he]yiségeinek és
eszközeinek igény szerinri és 1redvezné-

Tájékoztátja a BEosZt' a küIönbözó
techlikai és töme8sport rendezvén'enől.
versenyeiről, a nemzelközi tapaszLalar.se.
rékól és meghívja Ú-okra. Érdeklódési
kórükner íegiéle]óen együttműkódnek
@ oszágosan me8hirdetelt páIyázatolon
vaió iészvételben, a sttett taP6ztalatok

lll' A nogállapodés határozatla. időre
szól' a Felck mak módoíiását íÍásbm
kezdeméíyezhetik' tagjáiktal és a széle.
sebb úyiIváno$ággal megismertethetik.
A negíuaPodásbÚ foglaltak me8valósu.
lását a Felek kéÉvenként közösen áttekin.
tik és a kapcsolátok tovább.ejleszÉsének
igényét újólagosÚ me8e!ósítik' A me8
állaPo.tás mindkét sz.'vetsé8 i]letékes tes
tiiletének jóváha8yása után lép éNénybe.
A.'óváhagyásól a Felék égynást szóbm
és írásbfu háladékalanul értosítik'

Budapest. 2005' oldóber 03.án'

BEOSZ elnöke MTTOSZ elnöke



KAT)NANEIquZEDÉKEK reumozÖle 2005.
- Emlékképek-

Kösztintőlevé1
október elseje az ENSZ halírozala
a]apján az Idősck világnápjá' E na.
pon köszöntik az idóseket a ''szEP.
KoRUAKAT'' azokal' akik több év.
tiz€des munta után negérdemelt pi.
henójüket' nyugdíjas napjainkat
élik' A múlt megbecsü]ése ajövő zá
losa, mondji-k, hogy ez mennyirc a
valóság azt sajál é]etünkön taPasz
raljuk.

Mi' volt katonák, meg6szült oBsI.
TosoK. akik máÍ csak ,'hetvenke.

dün},.. egy -töÍténe|mi koÍszalol él.
tiink me8. Atéltiik a II. világháboni
borza|mail részt v€niin} leromboh -
kifosztott országunk újjáépítésében'
á Néphadscreg szerv€zésében. kjkép.
zésében' az 56 os €seményekben és
lúléllük a Íendszerváltást'

Kalonák voltwk - €gy kicsit azok
1s maÍadtunt _ tet-esítve a kol paran-
csát. a HAZA - BEKE védelmél' Mi'
kor bevonulfunt még gyalogosok -
huszárok' országos járművek, lóvon.
tat.ísú IüzéÍség volt. Mikor nFgállo.
mányba vonu|funk, modem íegyve.
.ek' önjáró lövegek' nkéták és lők6s
repülőgépek maJadtak utánunk'

Ma míÍ negszépűlt emlékekkel
gondolunk vissza katona idónkre. és
aggódva figyeljük a laktanyák bezá.
rását' ahol ifjú hadnagyként szolgál

Az idó múlásával szaporodnak
gondjaink' félÍint a betegségekt6|,
egyedü|Ié(ól' de reÍnénykedve és
bizálodva váriú a holnaDot'

Az IDóSEK VILÁGNAPJÁN kö.
szönlöm a BAJTÁRSAINKAT. a
BEosZ nyugdÚasail. kívánva békés
_ boldog naPokat éveket, ERóT -
EGESZSEGET

Jobbóqy Ano| a,ó' e]eJ.\



Közleménv!
A Bajlírci Egyesii|elek országos szö.
vetség€ és a ,3ajtársainkért Köáasznú
A|apítvány tisztelettel |ájéko^aja az
adományoákat' hogy yá8 h Ferenr nyá..
vezérezredes Íehabilitációjára indított
adománygyűjtó akciónka 2005. októ.
ber lg.ig az atábbi szervezetektól és
mag|ínszemélyektó| éÍk€ztek befueté.
sek' melyeket ^z érintett nevéb€n is
megkÖszönünk. Egyúttal tájékoztatjuk a
kedves adom|ínyozókat' hogy a kezelés
2005. okóbel 17.én egy moszkvai kóÍ"
házban megkezd6dölt' melynek e1s6
(háJom heti) kezelési kölbégét 2.048
UsD.t, és Végh Fercncné kinn tartózko-
dásít fedező 500 UsD-t a Bajtá$ainkéí
Közhasznú Alapítvány az oTP-n ke-
resztiil átutaltatta:
HM currus Rt 500 000 Ft' Pinter Mű.
vek Rt. 500 000 Ft. ARCOM Rt. 500
000 Ft' HM EI Rt. 5o0 o00 Ft, HM Bü.
dap€sti Erdógazdaság Rt. 5m 00o Ft.
z.L.T. ó9. Ker€skede|mi és sz4lgál.a.
tó Kft. l00 000 Ft. HM Kasó EÍd6.
gazdaság RL 5000 000 F! oTP GÍ.
rancia Biztosít6 Rt' 30o 000 Ft' Irak.
ban szolgá|ók 155 o00 Ft' BEosz
200 000 Ft, Teens-Textil Kft. 20O 000
Ft. MATASZ 150 000. SBCWHZ (is-
meretl€n adományozó) 200 000 Ft'
Dr. Kfuáy Bé|a 200 000 Ft' victroy
Uniform KÍL l00 000 Ft' A ''Bajtár.
s5inkért'' Közhasznú a|apítvány
t00 000 Ft' Móri János nyá. ezredes
1000 000 Ft, Határór Nyügdíjas sop.
roni Eg/esület 3000 Ft' Dr. Kádas
Géza ás n€j€ 50 000 Ft' Mag/ar Ejtó.
ernyds Bajiársi sziivetsés (szo]nok)
l0 000 Ft' Tarlrlékos Honvédelmi
Klub 3000 Ft, Fegyver€s szervezetek
Nyugdiias K|ubja (Jászb€Ény) 5000
Ft' Fegyveres Er6k €s Rendvédelmi
szerv€k Npgdíjas Klubja (Nyíí€gy.
ház3) l l 00o Ft' MATAsz IIajdú.Bi.
hal MeB/ei szervezete 10 ofi) Ft' Zrí
nyi v€teíánok BaÍáti Köre l0 000 Fl
schárrcr J|ános nyá' vórgy. 10 000 Ft'
Gyóri Határőr Nyugd(iasok Egyesü.
l€te 75 000 Ft, Helyórs€g Klub 5000
Ft' Lindn€r Miklós ny,í. vőrgy.5000
Ft, ve.erán R€pü|6k K|ubja 5000 Ft'
Homüfz Fer€nc és dr. Rem€k Evs
|0 o00 Fl M€szjrm LááÍ K|ub (Ba.
ja) 20 000 Ft' Egy Fe8}ryer€s Er6k és
T€stii| €tek Nyugál|ományú Klubja
2000 Ft, HonYédségl Nyugáuományú.
ak Klubja (Szombathely) l0 000 Ft,
somkutás ImÍ€ 2000 Ft' Dr. sásr
Erika 50 0o0 Fq DÍ. HéÍcz€g ottó
5000 Fl. Arnite| Rt 50 000 FL B€m
Jórsef Honvéd NyugdÚas Egyesii|et
(Jánosha|ma) 20 000 Ft. Kovács János

(sopÍon' Jókai u.) 2000 Ft Dr. Más.
ch€k Rudor é5 n€j€ 2500 Ft' R€cski
s'nv€tség (szombáthely) l0 000 R'
vajada István (szentes, Páva u.8')
2000 Ft, Egy Helyőrségi Nyugd(ias
Klub 5000 Ft' Dózsa György Nyugál.
lonányúák Klubja (C€gl€d) 15 000
R, Nagyoroszi Kijzsé8 Nyugíltomá.
nJúak Egyesülel€ 20 000 Ft' Egy
Fes'.v€r€s Erók NJugdíias Egyesű|€t
|0 000 Ft' Egy Fegyveres Erók és
Testül€tek Nyugd(iasainak Klübja
35 000 Ft, Noszlopy GáspáÍ Fegyveres
Erök és Testü|etck N]'ügá omlínyúak
(Kaposvár) 10 000 Ft' Fejér meg'ei
Honvéd Nyugá||ományÚák KlÜbja
l0 00o Fl l,enk€y-s Bajüársi Egy€sii.
let (Eger) 1000 Ft' Dr. Magyar István
és nej€ 20 000 Ft' Tat6 HelyőÍség
Nyugá ományúak K|ubja 50 000' Dr.
szakály sándor 5000 Ft' FeB/v€r€s
Erők és T€stii|etek Nyugá|lomán}úak
K|ubja (Győr) 20 000 Ft. Eg/ Honvéd
Nyugdíjas K|ub 5000 Ft, Prohand
KfL 50 m0 Ft. HM VPHAT Titkár.
ság' Gyenesné Malko6 Mária 40 000 R'
MATASZ Baja városi szerveze.e
22 000 Ft. Honvédségi Nyugállomá.
nyíLák x|ubja (szombath€M 61m Ft'
Bors'éki Tivadar és fe|Cs€ge (nyá. ve-
lr6magy) 50 000 Ft, Szabolcsi Hon-
v& Műszaki Hag/ományőÍző BúlÁÍ-
si Egyesület (Nyír€gyháza) 16 500 Ft'
veteíán R€piilók és Ejtóerny&ök F'
7600 F! Dr. Abonyi Mátyás nyá. eae.
des 15 000 Ft' Tata He|y6rse Nyugá|.
|ományíak Klubja 2300 Ft' Kis Lász.
|ó nyá 6rnas' és nej€ l0 000 Ft' vet€.
rán Repűlók és Ejt6€rny6sök Fejér
megyei szervezet€ kiegeszítés 2400 Ft'
Honv€d Bajtársl Klub (Pápa) 29 200
Ft' Egy FEK. H€|yórs€gi Nrugdíjas
K|ub 20 000 Ft Krdcaíros A|apít-
vány 7000 Fl Honv€d Nyugá|lomá-
nyúak Xlubja (Mez6falva) 2000 Ft'
Ismeret|en adományozó 2000 Ft'
sz.€hno Ervin és neie 15 000 F|'

BDosz (Rétság) 2000 Fl Kuruc vité.
zek Nyugál|ományú Egyesület (Kis.
kunhalas) 35 000 Ft' sem KeÍesked€l.
ni és szolgáltató Kft. 50 000 Ft' TIB
Katonai szerveze. Társaság l00 000
Ft' Ujváíi Józs€f nyá. dand,ír!ábomok
5000' F€gJ.veÍes Er6k és T€stüler€k
Nyugdíjasainak Klubja (szenles)
5000 Ft' BEosz Elndkség ta&iai
42 000 Ft' PÜskás Tivadar B4itársi
Egyesiilet 15 000 Ft' Dél-AlfóId Ré8ió
(DAF) 51 500 Ft' ZMNE Bólyai Fóis.
ko|ai Kar NyugáuományÍak K|ubja
20 600 Ft, Dr' Hautzinger G}ula és neje
l0 000 Ft' szábó Jáno6 nyá. mk. vtirgy
és neje l0 000 R, Gá| Csaba l0 000 Ft,
Mas/ar Honv&seg Budap€sti Nyug.
á|lományú K|ubja 40 000 Ft, Dr' Da'
nyi István 5000 Ft' vÁrnainé Kiss Ilo.
na (csobánka) 30 000 Ft' Fenyv€si Pé.
.er nyá. ezds. (sz€ntendre) 3000 Ft,
Béri Balogh Adám Honv€d NyugdÜas
K|ub (csongÍád) 20 0m Ft' Egy Fegy.
veres Erók és Testülctek N}ugál|omá.
nyúak K|ubja 31 000 Ft, Ke|éné dr.
PasztelYák Ádrienne 30 000 Ft. Hav.
rik Andnís Yezérezr€d€s 30 000 Ft.
A|mási László íszo|nok) 5000 Ft. ZrÍ.
nyi Mikló6 Bajtársi Eg/€siilet 20 000 Ft'
lsmeretlcn b€fiz€t6 20 00o F| Nyíri
Honvéd EgyesÍi|€t (Nyíregyház4 szín-
ház !. 2.\ |1 000 Ft. Lehota István
(szeg€d) 2000 Ft, Ismer€t|€n beffzet6
2000 Ft' BEosz Ka|ocsá Nyugd(ias
Klub 35 000 Ft' Bako6 Mihá|y (sáros.
paták) 10 000 Ft' viÍgi| e Mielke 1000
UsD 207 5l7 Ft, GáboI Áron Nyug.
díias Klüb (várpa|ota) 4800 Ft' Gás.
pfu Ferenc l0 000 Ft. MH Nyá. KlÜb.
ja osszfe€}ry€rnemi Tagozat 29 000 Ft'

Osszesen: 7 140 017 ft

Az e5'esület állal befizetett adomá-
nyok' egyéni felajánlások eÍ€dménye'

Baiírsi üdvözlettel:
Eldős uszló n,ó' .zredes

ijqy,e,ető .lkök
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SZLOVEN BAJTARSAK
VISZONTLATOGATASA

szeptembeÍ második hétvégén nagy
üzeÍn voll a BEosZ.ná]. 2005' szep.
tember 9.én 50 fós küldöttség érkezett
szlovénjából' a veterán sz.jvetség ré-
gióinák képviseletében. A BEosz
vendégeit á szentendrei helyőrségi
klubban s'z.,J Glzd nyá. czTedes el
Í|ök, E|dős László ezrcdes ügyvezetó
elnök, F"'7)'eJ' Pller nyá' ezredes al
elnök, l'a,'Jra Miklós a|ezÍedes
nenzetközi kapcsolatok ügyvivője' és
Jobbá?y Anta| Íégió\ezetó fogadta' A
kólcsónós űdvözlés után a szentendre
Nyugállományúak Klubja taejai adtak
szíles zenés előadást a vendégek ré.
széte' májd az annavölgyi údűlőben
egy kcllemes vacsorávíil zárult a nap.
A Honvédelmi Minisz1érium Kommu
nikációs Főoszlá]y képviseletében je.
lenléyő oláh László a|ezÍedes a]áÍ\.
déklial kedveskedett a vendégeknek.
akik'neghaió szeretette] ktszŐntŐiték
az időközben megé*ező Lj bo Dra,.
n'tr a]ezredelr. a sz]ovén Köztfusaság
védelmiattaséját'

Az esztergomi vár' Budapest neve
Zetességei megtekinlósc utíín. a pá
kozdi emlékmű koszoÍúZásával, maid
székes1.ehérvár városának látogalásá-
val zárult a háÍomnapos kirándulás'

E,  L ,

EMLÉKZÁSZLó ÁTADÁS
MISKOLCON

Alapításárak 35' évfordulóját ünnepelte
a közelmúltban a Miskolci helyórségi
Nyügdíjas K1üb. Az elmúIt évti7-edek
eÍednónycs. közösségfomáló egyesü
]ed tevékenységeért áz Idősek Napja
nyitó rendezvényekónt Enrlókzászlót
kaptak a Miskolc megyei jogú váJosi
onkonn]ínyzatától' Azadományozásraa
városháza dísztelrnéb€n került sor. ahol
a klubtagság Szjnle teljes Észvétel mel.
lett jelen volt' a város tlírsadalmi életé.
nek képviselői és a helyi feg}"Íeres szeF
vek vezetói' illetve azok megbízottjai.

A klub életének 35' éves tóÍénetét
Md 8f a r c é za nywál|oÍnány i a|eTedes
ismeÍtette, mutatta be' A zászlót a váJos
vezetéSe nevében és a váÍoshoz való
erősebb kötődéS jegyében o/oÍ' taJbJ
alpo]giírmester adta át' A zász]óra sza]a.
goÍkórú| Fen}wsi Péler nyá' ezredes,
a Bajtársi Egyesületek oÍSzágos szö.
yeÍséEe, ]o,eÍ Linbe , a Kassai Kúo-
nai Nyugdíjas Klub' 7óú sá,dol nyá.
alezredes' a Nyíri Honvéd Egyesület.

szepesi Géza nyá' ómagy' a Mezőkö
vesdi Honvédelmi és Rendvéde]rni
szervek Nyugál]ományú Klubja' vala'
minr Teszóro|,ics Miklós' a BoÍ.
sod Abaúj zemplén Meg/ei és Mis.
kolc Városi Nyugdtasok Erdekvéde1mi
szövetsége nevében.

Az ünnepségen felolvasásra került a
Honvédelmi Milisztérium vezéIkari fő.
nöknek üdvöztő leveleés clismerő okle
vele' majd ezek után 9 fó k]ublag voh
szolgálati elöljáÍójától előlépt,etésben il.
letve jutalmazásban részesült' a váÍos
vezetése t2 fót. a k1ub pedig 37 fót elis.
meÉsben réSzesítetr. Az ünnepi köz.
gyűlést a Honvéd Együttes ajándékmű.
sora. majd ezl köve!ően hangulatos. ze.

MdqY| Gé,d
nJá' d1ez|edes

MÉLTiAK A MEGBECsÜLÉsRE

Alapításának haÍmincadik év1brdu]ójáÍa
nemzeti zászlót adományozott az öntor.
mányzat képviselőtestü]ete a nyugalma.
zot1 kalonÍl(al, rendóröket és tízoltókat
tömöítő Gábor AJon Nyugdíjas Klüb

A helyóÍség k]ubban rendez€tl ünnepi
közgyűlési ]evélben köszöntve Iváncsik
knre' a Honvédelmi MinisztériuÍR poli.
tjkai ]á]lamtitkára hangsúlyozta, a klub
kózös!ége méltó a megbecsü]éSre' a
kollektívl összetaÍó ereje segíti a fegy
vcrcs rcndvédclni testületektól nyugáI
lományba vonulók é]clét de ugyanígy
nagyra éíékelendő a fiatalok hazitfiás'
honvédelmi nevelósóben végzctt tevé
kenység is.

Az e]le]t haÍm]nc esztendó nem volt
körmyú' de ez a nagy család mindig tu.
dott lelkesedni - jelenteue ki Dols:at

"Ió:Jd nyugalmazott alezredes. a k]ub
jeleDlegi elnöke. A kózósség |örténetét
fe|idézye Kreízi ser Károry nyugalma.
zott tüzér a|ea€des' tiszteletbeli elnók
cnlékezletett, 1975 ben tízen kezdték'
de a legszebb napokbán több nrint két
Száz tagot iS számoltak'

A nemzeÍi zász|óÍ Harghüi Ljszló, A
bányáSz nyugdíjas k]ub v€zetőjének
kezdenényezésére adományozta a váÍ.
palotai elolj&óság. A nemzeti jelképet
L.s'tol,J''l' I'bol. polgáÍnester adta át
Dobszai alez.edesnek. Kreizinger K,j-
rol) tevékenységét az önkormányzat
képviselő lestületénekemlékémével is
meÍték el. AZ évíordulóTa megnyílt á
klub töÍénetét bemutató kiál]ítás'

OBSITOSOK TALALKOZOJA

A Gyóri HatáÍőr Isazgatóság Igazga.
tója minden évben egy alkalommal
ósszehívjá a gondozási kórbe tartozó

nyugdíjasokat' Ezt az obsiios hatáÍ.
órök jó szíwel veszik.

Ilyen összejövetel volt október 4.
én, GyőTbcn' A bajtársi találkozón
köszönlések voltak és tájékoztatók
hangzottak eI. Az igazgatói vezetés
finom babgulyással és egy pohár bor
ral is megvendégeIl mindnyájunkai'
Köszönet érte'

TIszTELGÉs A MAGYAR
ÚRHAJós ELóTT

A GyőÍi HatárőÍ Igazgatóság Nyugdí
jaSainak Egyesüle1 elnöksége á tágság
soko]dalú érdekképviseletét ós több
irányú kapcsolatteremtést liízte ki cé
lul maga elé'

Egy ilyen kapcsolatí.elvétel vo]t a
kóze1múltban Fdrkas Re dLan nyá'
dandártábornok. MagyaÍoÍszág első
űrhajósával va]ó talá]kozás is' A ta'
lálkozón a magyar űÍhajóst tisztelel.
beli határórré fogadtuk.

TIsZTELGó LÁToGATÁs
RÉv.KoMÁRoMBA

A HM pá1yázatán nyeÍt összeget
kiegészítve' a Puskás Tivadar Táv'
közlési Tecbnikum 450 fő diákcsapa'
lával' ós a Puskás Tivadar Híradó
Bajiársi Egyesüle|rcl kápcsol'itot tartó
nyugállományú klubok tagjxival kie
géSzülve' október 1.jén ]átogatást tctt
a komáÍomi MonosLroi Eródbc' Az ál
kalom adta lehelősóget kihásználva, a
résztvevők vállalták, hog} gyalog Ít
mennek Rév.KoÍnáromba, ahol meg
tekintik a kiürített, 1848-49.ben hír.
neve| szerzett várat ls'

A kózelgó ok|óbeÍ 6.áfa eln]ékez.
ve. a diákság megkoszorúzta K]apka
Gyorgy tábornok szobÍát. és mécsest
helyezett a szobor talapzatáIa' Bár a
komáromi várat tz osztrákok bevenni
ncm tudták, és csak 1849' október 4'
én Klapka György tábornok tedvező
alku ulán adt'i á1'

vörös Béla

EMLÉKMÚAvATÁs

A Veszprémi Repűlók és Ejtóernyő.
sök Egyesülete e'llék'nűvet avatolt
szentkilályszabadján l958.ban
Veszprémben mesalakult éS ez évben
megszűnt 87' Harci He]ikopter EzÍed
emlékéÍe. Az em]ékmű avatásán si
man Sóndor nyugál]ományú ezÍedes
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Vörösmarty Mihályra (is) emlékeztünk
Az már korábban gyakoÍlattá váll.
hogy a nyugjllományú klubok segílik
más klub á1lal a lérségükbe szeNezelt
progÍamok megv. ósítását. De talán !
Balassi Bálinl Bajtírsi Egyesület volt
az első. amely úgy pályá7ott és lervc.
zett meg egy ünnepi progTánn'. hoBy
meghívotl c8y mísik klubol, a pusllt|.
vacsi bailÍÍs:lk I Cjsszefogó sZervcZc.
tet' a szolnoki nyugál1onányÚ ko1]égli
kai' a régiób n működő nyugál]onlí.
nyű k]ubok vc7clón'

A helyórs.gbcn í.:t.l? 1sllr'l nyLlg
állonányú lczrcdcs. régióvezetó clő
készíónrunkÍjÍnik kószönhetóen isen
.gudag pÍo8rJnr !írl ránk' Az cgósl
ntpos rendezvónyl |,d|sd Csdbd alc1.
redes az Mll 86. Szolnok Helikoplcl
Ezred purancsnokhelyettese nyilolltl
n1eg ós r lgy éldeklódéssel kísó .

sokszínűen szemlél(etett
clőádásában, majd kollé.
gái scgítségéve| a ',beto.
non', is bemütlth éIeiÚ.
kcl. munkájüklt. melyet
jól egészített ki .l Repü]ő
Múzeum meglck intése.
A hadklegészító parancs
nokságok t.jíénelél ós !z
íllllunk i! nre8éh klloná
óIményeket eleVcnílette
icl Somkutas lmrc nyug
Íllományú ezredes d reprezentatív. |ár
vínyos kiálIíttison'

A taiálkozó lrrinden Íészlve!óie
ezulán lenyűgől !c  ha l lgatta.  néZlc
C sala ^'i J ó:s4 Hc|yőtségi Múve]ódé.
si otthon intézmónyvc/cló által e talál-
kozóla - VÖrösnlllny MiháIy !zű]eté
sének 205. halÍ|Íntlk l50. évfordulój,l

ró|. a magyar lírai köhószct egyik ler.
nagyobb mesteréró|' Belekintést nyet
lúnk ! repúl6k. az aklív szolgálálot lcl
icsílők örömcibc. go djtriba és sají
iklíV slolgÍlttünkrt vissZaemlékezve
eleveníeltük fcl tl htldkIegészító pa.
Íllncsnokságok tü1ónclé1' Ennek része'
kénl leg1óbb érLókkónl nló8ls azt taÍl.
jtlk számon. hogy úitlbb ko||égíkat is.
|ncItÍink meg és llrtlta(lilndó. a jÓvóbe
1s nlulltó barjlsligokxl i\ kótöttünk
.klí' is nyusálloNÍr)1i bJ]rírsakkr|,
Fc lc ' i lhctct lcn.z is . .ho!} r . . la lá lkozá
s i  poDlon.mc|cg pogt icst jv11és eg) | is
szívcÍ.jsírijvcl \á||úk n Gunsli E"lil
nyugli]lomínyú rlclrcdcs í11al veZclctt
l)rtsZlavacsi barát.ink. tl '\a,(1/.l 1J/
|.'' nyugállomin}ú d.|ndáftíbornok
!c/elte Balassi Brilllll l]lilLirsi Eg}'esü
Ic l  lagjá i t '  Jó  !o l l  eg)t i l l  l cnnj ,

Pit .t Í(t|,( n\ú, e.Ícll?|

a lk , l l f rÍbó| összeíI|íto l t
ünnel'i Dlcgcmlókezósét. zc
nés. pró/t l i .  képekkel  .s
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Vállalkoztisunk { ZLT 69' Kft' vezelÚ{ ós dolgozó állonrá
nya nevében n{gy tisztelettel és megbccsüléssel kös7ónl
jük a xIV. K,l|onan€mzedéki Találkozó minden részlvevó
jét'

Nagy örÖmÜnkrc s7olgáI, ho8y nrclhívÍst klptunk. és
részt vehetűnk cZcn az orszá8os jeIenl őségű rendczvénycn'
ihol aküli'nbölókorosztályú ka1on!ncmZedékképvisclóin
túI részt ves7nck mindazon lírsadalmi és gazdálkodó szcf.
lezetek. Mrclyek Szívügyűknek tckjntik a honvédelel]r
űgyél'

AZLT ó9' Kfl' nlinden dolgozója nagy.{ értékeli hazánk
békéjél. biZ(onságát' éS megbecsijlésscl tekint minden kí
ÍonáÍa. aki a hüZíját szolgá]ta egykor ós szolgáljajelenünk

Mindannyitn tudjuk' hogy a haza |tg}vc|cs szolgálata
Írindenkor erkö|csi. anyagi és 1izikai áldo7ltoknt kovetel
polgáraitól' Meggy(í7ődésünk. hogy ezekbő| iz áldo7atok
bó| nlindenkinek a filíg{ lchetóségeihez mórlcn kikcll ven

A ZLT 69- Kt.l vc/etésének örömérc s1olgí1. bogy a mlt.
gyár kltonai hagyotrlín}órzés ügyét szol!á]halja azza1.
hogy lt Bájrírsi Elyesülelek orsz.igos sZ(jvelsége támoga.
1óinltk soráb. léphclcll'

Támoga1Ísunkk!| liszrcle|ünkel és elisncrésünket kíván.
juk kiÍejezni a kül('nböző nemzedékek kalonái itánt' Az
idóS€bb nemzedétcli köszÖnetűnket. a Í.iat{|. aklív{n s7ol
g.ílóknak pedig lelkcs buzdítáSunkat küIdjiik'

Bllalonkenese. 2o()5. oklóbcr 8 'ín.


