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A Bqitársi Egyesületek országos Szövetségének időszakos kiadványa
A k|advány |érítésmentes, sokszorcsftható

Köszöntöm Önöket az ,,Idósek világ-
napja'' a]ka]mából. Katonálot' id6sebb
bajtáÍsalQt tisztelek Ónökben, hiszen
nap mint nap éÍzem a honvédelem
ügye iránti éÍdeklódésiiket' elkötele-
zettségiiket. Tudom' hogy ez egy olyan
hivatás' ahol a honvédséghez való kG
tődés nem szűnik meg a nyugállo.
mányba helyeássel. Az áktív szolgálat
befejezése ul.ín is ezeÍ szállal kötódnek
a honvédséghez'

Köszönet és e]ismeÉs illeti az onók
nemzedékét' a nyugállományú katoná
kat azért is' mert Az elmúlt évtizedek
b€n biztosítolták - sokszor erőn felül is
- a honvédség feladatainak teljesítését'
a hadsereg működőképessógét'

Az Tnök több évtizedes mun}ája
nyomán olyan szatmai kulí'Ja teÍem
tődött a MagyaÍ Honvédségben,
ame\Te ma nyugodtán ]ehet építeni' A
katonai felsőoktatást, a szakna korábbi
művelőit dicsédk a magyaÍ katona is-
meÍeteit' felkészüttségét kifejeá nem.
zetki'zi elismeÍések.

valahol a múltban gyökereznek
azoknak a nemzedék61 nemzedéke
őröklődó katonai elényeknek, &té-
keknek a gyökerei is' melyekel a meg-
bízható. pontos feladatteljesítésse]'
gyors helyzetfelismeréssel, talá1é-
konysággal lehet je[emezni'

Köszönöm azok munláját' akik
nyugállományúkéft is f áradhatatlanul
tevékenykednek a honvédelem ügye
érdekében. Tisztelem a BBosz-t azéÍt
is, mert összefogiák, vezetik a n),ugál-
lományú katonák önszervezódéseit, a
klubok íünkáját' segítik' támogatják
a szociálisan kedvez6tlenebb helyzet-
ben ]évó, megÍomlott egészségű pá-
lyatársailQt'

A Honvédelmi Minisztérium veze-
tése katonalént tartja számon onöket,
a mindennapok során is figyelmet for-
dít és felelősséget érez sorsuk alakulá-

Továbbra is nyitott kezdeményezé.
seikrc' javas]ataikm és a jogszabáIyok
á]lal biztosított ]ehet6ségeknek meg. fele16en támogatja azok megvalósítá

sát.
Megtisztelő leheióség számomra,

hogy továbbÍa is együttÍnűki'dhetek
onijkkel a honvédelem ádekében.

Arra kérem onöket, hogy továbbÍa is
legyenek aktívak, bóvítsék, színesítsék
t1írsada|mi szerveződéseiket, a nyugál
lománjní klubok tevékenységét' Legye
nek partneÍeink a honvédeleÍn ügye ér-
dekében fot}'tatott munkánkban'

Végezetiil még egyszer köszöntöm
Y agnapJa arml

mábó1.
Kívánok minden n}ugá ományú ka

tonának hoss'í' botdog életet jó eí6ben
és egészségben'

h,á.lcsík Inre
HM áuantitwr



A Katonanemzedékek T a|á|kozóiának előzetese
A l]llilítsi Esycsülclek országos s7Ó
Vclsógc idÚlr okt(jbcÍ 2 -.1' kÖzÓtt ha
gyonrt i j rya inaknresÍ.c lc lóen lmmj|
15.  r lk l lonrnr l l  rcndcz i  reg a MH
KuIluIli1is K(jzpont sZÍrhÍlíemrében
(s l . l ]Ír i !  úl ' ]| . ]6 ' ) .s  Bala lonkenesén
r 1 Ion!Údtid tilóbcn. a Kalonanemzedé
kek la]í|kolo i . i l ' ' \  Íeodez!én] 'eknek
('itisi slcrcpc \oh l ]]' lilághábo|Í
r]r l t i  ! |Jg)aÍ Kir t i l J i  Honvédsés. a
\Úphxdsercs.s t nrai M.lgyar Hon\.éd'
sós kJturÍIrrk össlc|ogÁa. a katona'
lliÍsl(hl()nr bék.'j.nek megteÍenléSé.
bcll. J|]c|} p.Id!érlÚkú ülenelté váh a
c iv i1 t t i rsddl lun I t lÚ '  ̂  rendez\én}']e
LennjsÚgó( n('vcl(e .l firi0deokori Ko7
lÍÍslstigi E|ni)k |ijvódnöksége éS a hon
vÚdc Inr i nr in isltcri. vcZóÍkar1ön.jk véd.
lr('ksógc' A trlÍlkozó cZ ó!i 1ö iéInája:

A haza
A hrl/ íl| nioÍmÍtó] és a hatalmibe-
rendc7kcdós jcl|cgé1ől tügget]enül lé-
lc7ő V||ósíg. a hllzÍszercIet, hazafiság
pcdi! s7o|os tudlti ós ólzelmi kötődés
c vlkjsiighoz' Mindazok. ákik hjvatá'
sÜl v.ilas7tj.ík í híZa védelmét. abban
ll tg8yőZódósben tesznek erre esküt.
hogy nlcgslcrze( lüdásukkal és tetle'
ikkcI a hlzál szolgálják' Azt teszik
mind€Í he]yrclben. bámely körülmé.
nyek tijzölr- E hitük. rícggyózódésük
lbrmÍlja egységessó menlalilásukat.
a|ákÍtja ki a tcíületibaÍársi szelle'
mel. ólclhosszig lartó sziláÍd kölelék'
kónt lanjni'ssze cgy-egy hivatásos ka'
tonanemzedék la&jíit.

A kltonli hivatásnak lörténelme
vln' Minden nemzedék ulódként kez.
di' majd el6dként fejezi be pálya1'utá.
sít. Elődeitő| klpjá a Íendkívül szako.
síoLtfudíst ós a fclclósségludatot, me'

r linrrdl|oDr ós s1tlbadsÍgh,ltc 50' év
iotdu|ojl Ús .l BE()SZ s1etepe .L knto
.ancm7cdúkck ijssZcli)gÍsÍét1.

A taI i l |ko7(j  kc|c líbcn kcrÜl  k ih i rde
té{e. lilll(lÍsrLl ll ..Kln)lrtik Pé|d.lképe..
díj .

A rcndcz!!ílrt Drliso(|iI nlpjij'] B!|!
tonkcncsóD .lolgollÍk le| . h.dsereg
ból \lolgli1xli D)lIgli||onrÍr\lrN és be
o\llLi\uk Drcg\lún(t\!. ol.án. vis7on\ l.g
t]atabn DyLlg.ilIonrálr}h kcruItek k0
Ében \.óglcll \/ocl()k'gilti lthnélé\ ta

A rendczvó|r}tc Drelhí!Ísl |r|rlrk .
Nlxg)a. HoDvóds.g ve^l.itiIk!ntír}r

éS szeÍ!e7e le i  k . ipv i sc l ó i .  ! t  l ! i | \  I l ís l l
da1n i  \ zeNe7e lck  Ú\  u  

.5ó  
os  Io[ l ld l l

lom é\ s7abldsjlhrrcbrn fus/I y.llc|'

\ép\  i se l ó i .

A tr|Ílko/(i bc1!'.lc/(j nltpjín !
l]LOSZ vÍhs/lnliíl\iil hÍ\!.lk Cjss7e.
nr .\cn r  s/ l i l  c lycs i i l . r  ar  l l  (X)0 t !
got nrr!Íbrn li)gIl||(i l/ij!ct\ég jovó'jé
veI kapc()| l t l{Á kó ósc\ kc|ü|nek letí

Sipts (;tj:d I\r1 ..t.lt:\

.lri)L

összeköt
Iyekel h3sznosíl. s lZ úi kihívásoknak
megÍ.c lc|őcn t()vÍbb| 'c j Iesztve hagy
utód,lira' [/ .ll is|nétlődő tblyamat
szülle és sztili a hllgyonlányokat. me.
lyek őr7Ésc ós ápolís! az egymás mel-
lett é16 kal()naDcmzedékek kijzös igé
nye és vállall l.cladal{.

Hazá'lkban napjainkban is több ka
tonancmzcdék ól cgymás tll € llett' Tag
jai nlás.Nás lóíénclmi helyzetben és
hata]mi viszonyok közepette válasz'
lolták hivítÍsulí híza fegyveres szol.
gálítát' Ifjan' fclnóllként és él€med€tt
korban cgyútl éh€k m€g korszakváltá
sokal. társadalmi'hatalni átÍende26
dések€r. Mindcközben esküjükhoz bí
v€n. par.tncsokít teljesítve l €tték a
dolgukat' Minden helyzetb€n és bár.
meIy kő[ilményck közötl. hites.hittel
szolgá|ták a hazát'

Nem l.|tuk múlolt. hogy e 20. izá

zádi katonltnemzedékek egyikc. nrísi-
ká, az elódök és utódok kóziÍt..vlilc'
dekig csupán eseilegesen iŐtt |étIc btli.
tÍrsi kapcsolat és elyütL űk(nlós' otl
ós ahol az uródok észlelték és nrcg|bg'
ták aZ clődök t.e]éiuk lryújldl kc7él'

A Bajrársi Egyesülelek olszli8os
szövctségének lörténel i él{cmc.
hogy negalakulását köVelóen clső |é.
pésekénr' jó nás1él évtizeddel czclő1(
clső a]kalommal találkozóra hívl.t k.t.
lonáelődei és az ulódok képviselóit' E
kezdeményezéssel újÍaleÍemlődött .]z
a szoros kapcsolar, amellyel .r haza -

korszál(okon és úrsadalmi ber€ndcl.
kedéseken átívelő€n - köli össze a vó.
dclmére esküt len hivatásos kalon:ik
nenzedék€it' Azó|a a hagyománnyá
vált' évente ismétlődó találkozók la.
pásztalatai bizonyítják: ér|ékm€nlő ós
éÍléktcremtő folyamatot indított €l cZ

Tólh Sándo| nJá' ?zl.?dt|
a BEosZ erfik tlld])íló ta8j.1



KEPEK A BEOSZ ELETEBOL
(Nemeztkoz i  kapcsoIata ink  er l lékképe i )

EI-NÖKI LtrvÉL

Tisztelt Allamtitkrár Ur! Tisztelt HEF!

A BEosZ Elnöksége öÍtjmmel állapította meg' hogy a
honvédelmi tÍrca belaíolta ígéÍetét: a ji'vóbn sem ter.
velnck érdemidöntésekel meghozni úgy, ho8y a munka.
váIhkjk szakszeívezeteit ós a úÍcához szeraesen kötódó
nyu8íllományúakál és honvédségi nyugdíjasokat képvi-
sc]ő szeNe7-ctel' a BEosZ't nem kéÍdezik meg' nem Yon.
jtík bc. A HEF működésér szabályzó Megál|apodás aláírá.
sa g.fanláljl' hogy az érdekvédelmi partner€k közötti
konzuItációk Íendszeresek és éÍdemiek legyenek.

A nyugíuományúak tekintetében ÍepÍezentatívnat mi-
nősírett BEosZ hely€. szerepe és garantált tevékenysége
a táÍcaszinlű éídekegyezlelés ]egfelsóbb fórumán ak.kor
fog maÍAdéklalfiul vitathatatlanná váIni' ha minda'nyian
mcgéíik' hogy az általunt képviseltek szeÍvesen illesz.

kedíek áz egyéb állományviszonyokhoz| Ebbő| halrí|o.
zottan kitűnik az a következetes, sajálos. az áltl|ánostól
eltéÍó szabályozás' ami a Hjt'ben és másho| is n lijbbick.
ke| együtt szabályozza a nyugáIományúakÍa vonalko7ó
eljáÍásokat.

A BEosZérdekeg}elleIe\ben beloIlotl k(/d(m(n}(,|'i
szeÍepe' minden lette és vállalása az eddig még soht|scnr
vitatott lapasztajatok szerint - a honvédség számáÍ is e1.
ismeÍlen hasznos vo|t.

A BEosz elnöksége értekeli és Üdvözli a miniszl€Í úr
döntését, köszöni a szóvetség mell €tt - mindkét o]daloIr
megtalálható. fellépók szolidaritását' támogalásátI

Budapesl, 2006. szeptember 20.

Tisztelettel I
Sipos céza nyti ' lzkd?s



Az egyÜttműködés és a párbeszéd fo|ytatódik
A honvéde|mi táJca érdekegyezletési
rendszeréról és rendjérő| szóló megá|-
lapodás a|áÍrásakor dr. szekeÍes Imre
honvéde|mi miniszter beszédéb€n az
együttmúkt'dés és a páÍbeszéd íolylatá.
sát' szükségességét hangozlatta' El.
mondta: a Honvédelmi Minisztérium
vezetése olyan együttműködésre törek.
szik az érdekképviseleti szeNezetekkel
és sz€rvekkel a közös érdek és a kijzös
munka alapján' hogy azok' akik a kalo.
nai hiva!ást választják ma Magyaror.
szágon' vagy közalkalrnaz ottként' köz.
tisztviselóként dolgoznat a miniszléri.
umban' a háttérintézményeknél' il|etv€
a csapatoknál' minden olyan íeltétellel
éS ]ehetóséggel rendelkezzenek' ami
munkájukat a megfeleld színvonalon
elisÍneri. Ez igaz az erkólcsi' anyagi €|.
ismerésekre' foÍmáka amelyek kifeje.
zik a Honvédelmi Minisztérium és a
Magyaí Honvédség gondoskodását - a
hozzátaíozókat, a csa|ádokat is bel€.

Az egyik fontos kérdés' az elism€Íé.
si és teljesítínényéÍtékelési rendsz€t.
Fontosnak taÍtom - mondta a miniszler
-' hogy az éÍdekképvise|eti szeÍvek
olyan javaslatokat dolgozzanak ki.
amelyek a táÍcával egyeztetve. közös
álláspontot tükÍöznek. MeEEyóződé.
sem: kell6 tapasztalattal rendelkezünk
máI ahhoz' hogy kózős munkában ala.
kuljon ki az az áláspont' amelyet mi
képvise|ni fogunk' A másik kiemeh té.
ma a nyugdíjazás rendszere' Ismeí
onök eló|t a kormány haláÍozata. hogy
a később e]fogadandó nyugdíba vonu.
lási rendszer és azt m€ga|apító ti'wé.
nyek hatályba lépésekor változatlanul
marad mindazoknak a nyugdíjba vonu.

lása' akik lega]ább húsz év szolgálali
jogviszonnyal rendelkeznek. Ez rneg-
felel6 feltétellad az áhenehek, méhá.
nyosan gondoskodik mind^zokól' ákik
ilyen feltéte|ek mell €|t választották a
katonai hivatást' Közös feladatunk
lesz' hogy hosszú lávon ilyen diÍÍeÍen'
ciált ÍedszeÍ ]éptessünk majd életbe'
A kormány ebbő] a szeínpontból e|vi
alapon rögzítetle' hogy legyen különb.
ség az álta|ános nyugdíjba vonulás fel.
tételei' valamint a Magyar Honvédség'
aHonvédelmi Minisztérium álta|á.
ban a Magyar Honvédség és a Íendvé'
de]mi szeÍv€k _ nyugdíjba vonulási
feltéte]ei között' 'né]tányolva á kocká'
zatvá]lalást' a leljesíményt' a hivatás
küli'nleges je|le8ét' ami megköveleli
ezt a különbsé8léleh' Ez szükséges' de
nem elegendó f€ltétel. KoÍrekt és igaz'
ságos nyugdíjba vonulási rendszeí
akarunk kialakítani' és ebben amunká-
ban is számítunk partneÍként az érdek.

képviseleti szervekr€ _ jelentette ki
Szekeres knre.

A dtjntés€ink e|őkészítésekor éÍre.
|emszerűen konzu|tálni fogunk Ónök.
kel. lnforÍnálódjanak' kéÍdezzenek,
mert komoly Lárgyalásokra is készek
vagyunk Az aláíIást követően soÍ ke
rült egy alka|mi' öto]dalú megbeszélés
Íe' Mir61 is volt szó? Breuer László' a
HoDosz vezetó tilkára e|mondra'
hogy a miniszter úr hangol adotl aÍnák
a meggy6ződésének' ho8y jóI döntötr'
amikor az oldal k€zd€ményezését elfo'
gadta' vagyis hogy szúküljön a münka
vállalói oldal összetétele. Ezen az oldá
lon immáÍ csak kimondottan a repre
zentatív szakszervezet€k a HosZ és a
HoDosZ ü|nek. A BEosZ részvétele
ugyan vitatott vo|t' de végül isjól dön
iött a miniszteÍ' amikor a BEosZ t a
nyugdíjasok reprezentalív szakszewe
zeteként a IiEF tagiának tekintette.

A HÉF egyÍittműködési me8állapo
dásában a felek me8állaPodnák abb:]n,
hogy a Honvédelmi Miniszlériumban,
a honvéde|rni miniszt€r alárendeltségé
ben' valamint fenntartói irányílása alá
laíozó szervezetekben, a honvédelmi
miniszter á]tal alapított gázdasági tár
saságokban. közhasznú társnságokban,
és a Magyar Honvédség katonai szer'
vezeteinél - anennyiben áz emlílett
szervezeteknél a munkavállalói o]dal
bejegyzett érdek*épviseled szewezete'
egyesülete működik - kétoldalú éÍdek
egyeztetd fórumokat múködletnek- A
helyi együttműködési me8állapodások
ínegkötésének alapjál a jel€n Ínegál.
lapodás képezi'



A HÉF.nek két oldala van' A mun'
káha!ói oldalon a honvéde]mi lárca
képvjselői. a munkavállalói oldalon
pedig a honvédelmj tárcánál működő
reprezentatív érdekvédelmi és érdek.
képviseleti szervezetek a Honvédsé.

sj Dolgozók szakszeÍvezete
(HoDosZ)' a Honvédszakszervezet
(Hosz). va1amint érdekképviseleli
feladatokat ellátó egyesületként a Baj.
társi Egyesülelek olszágos szövetsége
(BEosZ) képvnelói foglalnak he.
lyet.

A fe|ek kölcsönóSen biztosítják a
megfeleló tájékozottsághoz és a nreg.
állapodáshoz szükséges információ'
kat' Az infomációk Szolgáltatása vagy
nyilvánosságra hozataLa nem Sértheti
áz állami és szolgálati titok negőrzé

sérc' valamint a szenélyi ádátok és a
sz€mélyiségi jogok védclmére vonat
kozó jogszabá]yok rendelkezéseit'

A HÉF működésének zavarlalan biz-
tosítása céljából a Honvédelmi M]'
nis7térium titkálságot működtet' A tÍ'
kárság jogosult kapcsolatot tartani az
érdekegyezteiés terü]etén más láÍcák.
kal is. A ritkárságvezetó személyére a
Honvédelmj Minisz!érium államtitká'
ra tesz javaslatot. kinevezéSéhez és
fchnentéséhez a munkavállalój olda1
egyetérlése kell'

(A dokumentumot 2006. szeptember
20 án a Honvédelmi MinisztéÍiuÍnban
ína alá dr' szekeres lmre honvédeimi
miniszter. Havril András vezérezredes.
vezéÍkari főnók' Breuer László. a
HoDosZ vezetó titkára. Mészá|os
Géza' a HOSZ elnöke és sipos Géza. a
BEosZ elnökc')

Működőképes marad
a szociális gondoskodás
rendszere
A HíÍ]evél legutóbbi számában fogalmazta rneg sipos Gé-
za e]nök szakmailag is indokolt aggoda]mait' kételyeit ar
ról. bogy a hadkiegészítő parancsnokságok terv€zett átala
ldtása miként érinti a nyugá]lományú katonák és hozzátar
tozóik szociális gondoskodiísát.

A főosztályvezető úÍ megbízásából tájékoztattam a
BEosz elnökségét és most ezen kiadványon kereszlül a
szélesebb köÍó npgállományú közösséget' hogy á minisz
térium. a vezérkaÍ vezetói döntése, támogatása a]apján si
került egy olyan szervezeti felállást kia]akítani, amely lé.
nyegében válrozatlal színvonalon biztosíthatja a gondos.
kodási körbe tartozók szociális ellátását.

Áz átatal$Ió szervezetekben Íeményeint szeÍint ott ma.
Íadna& az elódök' az id6sebb neruzedék iÍánt nagy empáÍ.
ával rendelkezó ismert' a szakterületet jó színvonalon mű.
velő kollégák. A legnagyobb ke emet]enségként ta]án
cs!t( azt kell elviselni. hogy pár hónap mú]va az irodák egy
Íésze ugyanabban a városban' de más helyszínen fog Ínú.

ködni' mely változásró] e kiadványon keÍesztül is igyek'
szünt majd tájékoztalíst adni.

Kolégánk feladataikat természetesen a jt'vőben is aI(
koT fogják tudni el1átni' ha ehhez a kolábban kötött megál
lapodásokban foglalt iímogarísra számíthatnat a nyugáI
lománÉ egyesületek (klubok) rcszéÍól. A2a2 segítséget
*aphatnak az egész n}ugáIomá,n}rí közösségre kiterjedő-
en az adatváltozások pontosításábaÍ\ a katonai nyugdíjas
igazolványra vonatkozó igények összegyíjtésében, a szo
ciátisan rászorulók' naguka maradtak felkutatásában az
egyenruhával tijrtén6 eIáL4s javaslatainak kialakításában'
az iidülési kérelmek ósszegyíjtésében vagy annak a szo.
molrí kótelességnek a teljesítésében' amikor egy'egy pá
lyatárstól kell végső búcsút veffú.

Az ú'ászerveződés gondolatai között szeÍepel, hogy mi
ként tüdjrtk kihelyezett ü$'féffogadássat' helyi iigyintézég
sel közelebb vinni a szolgáltalísokat, az informalitai,
lechnikai eszkózök segítségével javítani az elérhetőséget
azok számára is' aldk la}óhelye nem esik egybe az irodá-
kéval.

Arr3 fogunk törekedni' hogy a szeÍvezetek o]yan elhe'
lyezést kapjana&' amely a nFgáIományí klubok inűködé.
sének az a]apvet6 feltételeit is biztosítja.

Ocsoyai J,lnos mk. erredes



A katonai hagyományőrzés útjain
A BEosz Tanácsadó Testü|ete a
HM Hldtörténeti lntézet és Múze.
umban tartottl meg nemrégiben so.
ros iilésél. A' ü|ésen ''Á sziivelség és
a katonlncmz€dékek !iszonJánák
alaku|ásá a7 e|mÍlt ls évben'' cím.
mel dr. Hol|ó JózseÍ a|t!íboÍnagJ' az
intézmény főigazgaliia tartott be!e.
zető e|őadÍst'

A szöY.lség l990 bcn h.Ivesen hatÍ
.ozla reg ! két lhpvclő cóIl. nevezcLc
sen: a !o|l kat(nrák éÍdekónek vódcl.
nrél' vl]llIrrint a honvédelcIrr lÍ.s!dalmi
slolgtjlllÍl' Az clőádó eg)ik |€sjclcn
lőscbb clcDrkénl jclóhc Dle!. hogy t
szövelség|rck nugírt kcll ví|lrlnia v.t
l l tmennyi  katontncmzedók és á l lo
nránycso|x)rL óÍlekképviscletót törté.
nelmi koíól íügget]enii|' Jcllcmló és
glakoílln.í !Íll. hosy .l kt|(onlgcnerá.
ciók istl/ hitcl nyújtanak cgymásnak
kezet .  tcvékenysógükct  a báj lÍrs i
összef'ogÍs halja ál és cgyn]iisé|l fclc
lősségel vit||dDak' AZ egységcs fcllé
péssel. .lZ (isszcfogíssal t| s7ijvclség el'
éÍe. hogy a tlirsadalo t és a Politikusok
t]gyelntét ríirínyíolta n ha7l vódelmét
szolgíl(ik nréhó nreBbccstilésének
SzükSéscssóg.rc'

A tevó[cBység öss2c37ósckóppen
bátran elnr(rndhiló. hogy t| Íendszcn'ál'
rásl kövckjcn. . kalmnzkodvn t váho'
zások hozl köÍülÍ]ényeklrcl a BEosZ
politikanlcnles, kőzérdeki:Í' civil társa.
dalmi s7crvczcllé vá1t' MunkÍ]ával ki.
!ívla könryczcte. a lárct| ós t lÍJsada.
lom elisllrcÍósól. negbecsü|ésé(. MáÍa
n]áÍ löbb minl l00 szeÍvczclóvc] és l0
500 taRjív l a HonvédeInri Miniszléri
um megbíZhlló paÍnere. stmlÚgiai szö'
vetsé8esc 1cÍ' Ezt a tradicurí1isan kia.
lakul' nlcghaláÍozó szerep!( kell meg'
laÍani' és ü új helyzel]rcZ' fcllé(elek.
hez iga7íloüln megeÍősí(cni' ElőÍelé.
péSre van szükség a tíl'cLívtll való kap.
csolat tckinlelében is. hiszcn cgy.e jel.
]em7óbbé válik. hogy aZ oÍszág egyes
teÍiileti rcvcin a honvéds.gcl n megyei
hadkiegészíló pafancsnokstigokon kí'
vül csak a BEOSZ szeÍve7cLci képvise.
l]k. ez'l|la| ők ápolják a tá|.sadxlni kap.
csolatoka(' EZ csak ú8y lchclséges.
ho8y szoros muolGkapcs(Íalot alakíta.
nak ki a voll helyőÍségck löbbi civil
s7eNc7ltóvel és aklívan rószl vesznek

lZ tjnkornrányzll()k munkájíba'l' t' hc.
lyi kö7össégck ólclében.

A Honvódc lnr i  Min is7tér iumn{k.
melyelismeri lcvékenységünk ionlos'

sitgít. a BÉosz vóleménye sz€linl Z
cddigieknél h ngsúlyosabban kcIlcne
|.igyelembe venni. hogy na8yobb nlél'
tékű erkölcsi ós anyagi tántogátÍs szük.
sé8eltetne ahhoz. bogy 'nég inkább
tredményescbbcn Iehe!sen hozz'tjiÍUI.
n iaz i f júsÍg h l , . |{ i  s  honvédcImi ncve.
|ósélrez. a kttullIi szolgíLlat cl1Í1lisíl
bclblyásoló nfulivliciós iénye7ők.llllkí

A |entiekbco v1i7ol1 ten'ek ós clkép.
Zelések nrcgvrlósítisího7 bővílcni kel1
! ta8ság és .l sz(jvel!égek szánrÍl' En'
nek étdekóbcn nrcg kelI nyenri a k(jzel'
múltbaD a n}ugdíikorhatír  cIdrósét
nregel6zóen nyugál lományba vonul l
vo|t hivatásos ktttonákat. Ez bizonyos
I'okil nehézségcl JeIent. hiszcn sokan
sóreImczik a M gy{r Holrvódsóg köte
lókéból törlénl clbocsátáSuk küüllné
nyeí és módjál- További bóvítósi bá.
zist j € lenthetnck a BM és á HatÍrórség
nyugdÚas szervcletei j!. akik azono.
suInak a BEosZ a|aps7lbályaival é!
igényI ik annak é|dekvédclmi lcvé
ke Jségé(.

A honvédelnri eszme erósítésében. a
krbnai hagyonríítlyok íípolásÍiban é5
n]egórzésébcn jclentői szerepct lölt be

Honvédsóg ós Társadal(]nr Bará|i
Köt' a Magylr Tlrtalékosok szövelsé'
ge és a Hon!édsó8i NyüsdÚ'is Klubok
oÍszígos szövelsége' Ezcn szcrve7e
(ck oÍszágos lef.edcltséggel. (öbb e7er

tagga| |cndclkeznek' e7érl l.onlos a ve.
lük vaki szoros együthűködés éS cse.
lekvés' A nípir€ndi po[l befejezése.
képpen a Tnnácsadó Teslű]cl az elnök.
ség Í.eIé a következó aján|ásokkal éh:

A szövetség új módszcrek és ibl.
tnák nrcgt lálásávál és {lk Imazásáva|
folylnssl t Katonánemzcdéki,tálálko
zók szervezósél. a bajlÍrsi (jsszefogís

és a s7olidtlrilás jegyében I
Kópviselje továbbra il h11ározortan

és elki!lcIcZetlen mindcn ktllonanemze.
dék és íllonránykrtcgóri{ valói éÍde
keit. .t li'bbi érdekvédcltni sz€n'ez€ltcl
egyűtlnrÍik(jdésben:

DolgoZZon ki útmut ttist a iagegye.
sü|etck l gszeNezó nrl|nk:,liának a1ap'
elvcirc. { helyi kózólcli lcvékenységeD
való róslvé|elre és a kapcsolatrendszcr
kialakíísírr. ípolásáral

- Ve8ye számba és e|cmczzc a hon.
véde|en Úiszerű konccpcióiból eredő
műkt!dósi l'ehélelekcL' nlcgÍl1apításait.
elvírÍisllil islnenessc neg .l tagegyesü
letekke|. { honvédc|mi kép€sség foko
zásál segílő hozzájáÍLllÍsban:

_ célj.link megvalósírLísrib n műkőd.
jŐn együll a honvédelcm szolgálatára
elköLclczeit lóbbi szcrvczelte]] ke7dc
nrényezze a ki'zijs éÍdekeken ahpuló
megíllnpodások megkölésétl

A honvédelmi táÍca i|]clékes szeF
veinó| kczdeményezzc' hogy je|enló
sebb erkölcsi és anyagi lá|nogatással
vegyék jgénybe atagság kllonai. neve
lési tap$ztalatainá| Íbko7oltabb társa.
da1mihasZnosítását'



Napirenden az obsitosok

A Honvédelmi Érdekegyeztetó FóÍum
(HEF) szeptenrber huszadikai ülésén -

ame]ynek Mészáros Géza. a Honvéd.
szálGzenezet (HosZ) elnÖke voli a
soros elDóke a honvédelmi minisztert
Iváncsik lm.e a tárca ál]amtitkára kép'

A fórumon a nyugá]lományú kato.
ná( kórében végzett szociológiai vizs.
gáIat eredményeit Dobai Pál a]ezredes'
kutatásvezető ismeÍette, ami azéÍi is
lanüIságos volt. meÍ az obsitosok kö.
rében a jelen kutatást megelózó tíz év
ben szociolósiai kutatás nem történt'
sem a tárca. Sem a civi] szervezetek
eddig nem rcndelkeztek olyan megala-
pozott jsmeretekke], amely képet adott
vo1Da a ma már 25 ezeI nyugállományú
katona életkörülményeiÍól' öngondos.

kodásának és szociáIis ellátásának
helyzetéról' lársltdalmi tevékenységé.
ről' érdekl(épviseletükről és felmerűló
igényeiről. A múlt év májusában
kezdődött az a vizseálai. amelyben
nencsak katonaszociológusok, hanem
a kiegészító parancslokságok érdekvé.
delmi tisztjei és a társadalmi Szerveze.
tek képvisclői is részt vettek.

Az adalgyűjtés l]00 obsilos vélet.
]enszeÍű kiválasztÍsávaL |öÍént' akik
közül 946 fó válaszoh a feltett kérdé.
sekre' A nyugáIlományú katonák élet.
helyzetóre jellemző' hogy tijbbségük
50 62 Dégyzetméleres lakótelepi ]a.
kásb.n él' és a nyugdíjuk átlaga Ína
máÍ Íneghaladja á l00 ezer forintot' A
lákhálási költségeik viszonylag maga.
s.k. és krónikus betegségeik miatt ha.

vonta több mint lízezer forintot köIte
nek gyógyszereke' A nyugdíj melletti
munkavégzésüke jellenző' hogy 50
százalékuk hosszabb.rövidebb ideig
biztonsági őrként dolgozott' és n1a má'
minden harmadik obsitos rendelkezik
számítógéppel' A nyugál1ományú kato
nák kéüarmada igényli a kőzösségi
életet' és aktív tagja a helyi nyugdtas-
klubnak' valaninl a különböző társa
dalmi szervezeteknek-

Az előterjesztésre reagálva Sipos
Géza nyugál]ományú ezÍedcs, '
BEosZ e]nöke elnondta' hogy akLivis
!áik nagy szánban vettek rész| a szoci
ológiai felmérésben. amelynek tanulsá.
gait hasznosílani fo&ják az érdekvédel'
mi munkában' valamint a ',szociális há
ló.. erósítésében' KijelenLcLle: 'z eddi
gieknél nagyobb figye]met érdeme|.
hogy a kofábban nyugállományba ke
rült katoDák nyugdíjának átlaga nen
éri el lt 100 ezer forintot' közülük so.
kan betegek és egycdülélnek. A felmé'
rés adatait a BEosZ vezetői elemzik.
és ezek alapján számos megoldást fo
galmaznak meg a nyugál]ományú kato
nák legközelebbi országos fórumán'

A ''Honvéd'' onkéntes éS Magán.
nyugdíjpénztár helyzetéról és működé'
séróldr' Szenes Zoltán ügyvezetó igaz
gató adott tájékoztatást' Ebból kitűnt.
hogy az élvonalba lartozó nyugdíj
pénztál vagyona ma máÍ 54 miiliárd
fonnl tagjainak száma neghaladja a
61 ezer főr' A nyugdíjpénztár ú.j szol.
gá]tatása a Magyar Külkereskedelni
Bank közremiíködésével biztosított hi
telfelvélel. amelynek összege elérheti á
pénz|ári Számlán ]évó Ínegtakárítás 50
szíízalékát. A nyugdíjpénztár sikeres
tagbborzást folytat' és újdonság. hogy
ezuián legközelebbi 11ozzáÍaÍÍozó is
pénzrári tag lehet'

A Honvéd onkéntes és Magánnyug
díjpénztár eddigi legnagyobb vagyon
gyarapítási vállalkozása' hogy bejelen
1ette szándékát a hévízi. a ba]atonfüÍe
di és a veűcei honvédségi egészség.
ügyi objektumok megvételére. Pusztai
Lajos nyugállományú ezÍedes hozzá
szólásában javaso]ta' hogy a ''Holrvéd''
onkéntes és Magánnyugdíjpénztár üz
leti alapon vállalkozzon egy nyugdíjas
otthon műkódtetésére' miután évrő].
évre nó aZ egyedülálló honvédségi
nyugdíjasok száma'



Két tábornok emlékei 1956-ró1
A 1.órténe|mi Igazságtétel Bizottság
mcgalakulásáva| egY időben annak
Katonai szekciója azonna| fe|ker€sl €
a honvéde|mi miniszt€Ít' és kezde.
Ínén!e:,|e az 1956.os forrada|om és
szabadságharc leverés€ után h8lálra
ítélt' sú|yos börlónbünt€tést szenve-
dett' ill €tle l €fokozott kalonák €rköl-
csi és anyagi rehabili'ációját.

l990.bcn a rehabi|itáció kezdeti
szakas1,ában kerú|t sor Kovács Ist'
ván és vár,di GJulá v€zérőrnagyok
rehabi|itációjára. Áz iinnepélyes tá'
bornoki előlépt€tés és kinevezés al.
ka|mábó| mindketten nyi|atkozatot
adtak pá|]afutásukról! meghurcolá.
sukró| és terYeik.ó| a (átonai
sájtónak. Az ebből készü|t összeál|í.
tást ezúlla| közzé tesszük.

KovÍcs István vezér6magyot l956' ok.
Lóbcr 3l.én n€vez!ék ki vezérk.lri ló.
ni'kkó' A szovj€t csapatok kivonÍsíÍól
tárgyal(i magyar csoport lagjakénl no.
vctnbcr 3.án sz€rov tábornok k.llonái
lctlrlóZtlllák. TÖbb tnint két évcl 1.j].
tötl vizsgálati 1bgságban. A .'népkőz.
társáság rlirsadalmi rendjének mcgdön.
téséÍe irányuló szeNezkedésscl'. vá.
dohák. Három évre ítéIték. dc czl a
Lcgltlsóbb BíróSág hat esztendőrc mó.
dosíotla' Amnesztiával l960 ápIilisí'
báD kcrÜh ki a böÍonből.

''AZ l95ó os e5emények6l 'nÍr cik'
kek. könyvek tómegejelenl mcg. érlé'
kellók .l hads€Íeg szerepél is. Én 'n'
kíbb azl szeretném elmondani' hogy
ncrn voh könnyű eljutnia mai napig' A
Törlónclmi lgazságtétel Bizollsíg kfl.
lonai ldgozata, nrelynek elntjksógi lag-
ja volhm' közel e8y évc küZd aZéÍ'
hogy viss7láIlísák a kálonabccsülelél
azoknak a hivalásos é' sorkatonáknak.
á|ik 5ó ban Nagy Imre ni'gijtl Ílhak.
Ez cgyúllal a hadsereg becsüle|énck és
tekinlélyének helyreállításál is jc|enli.
meít mára bebizonyosod(Ít, hogy lijbb
száz hiva&ísos liszt volt, akik ludták.
hol a he|yúk. BÚtársaink cgy része
máítílhü|áIt szenvedett. mdsok hosszú
év€kel kényszeúltek bórtóDbcn lölteni.
és egészen mostanáig viselték azoknak
a napoknak a k.'vetkezménycit' Min.
den igyekezetünkkel azon vagyunk.
hogy ezek a bajtársak megfc|clóelég1é
relt k.lpjának szenvedéseikéÍt.

Ahogy az előléptetési ünnepségen
körülnéztcm a leremben, nagyon $k
volt bajtársám özvegyét. 8yermekót
láttam. Ezek a l'c|eségek. gyerekek t!
lín még löbbet szcnvedtek. mint a fér
jck' nz npák. ok blirvédenek voltak x
ti'nénlekben ' tudták, mién viselik e1
ijsszeszorílotl lbgakkal a megpróbálta
tíisokat' KiÍaklák óket az áIlásukból' a
szolgálali lakísból. és egészen az utÍib
b; nápokig kövelle őkel fétjük' apjuk
iguságlxIan Ínegíté|ése'

Nagyon humán snak tánanÍm' hx
méhamák aa is. mi|yen kemónyen áll.
lak ki férjük meIlctl. mi nrindcnÍ yáual

tak éíük- A gyet'ckek is megszcnvcd
ték ezeket aZ éveket' hiszen sokük ncm
tmulhltLotl to!Íbb. Az éD fiam szakkö
zépiskolár végzetl' !éplJ-kalos lel(. Ha
ncm így alakuh voln! á soBom' lalán ó
;s katonalisa lenne m!' Röglön hozzá
leszem' hogy nagyon s7ereti a szalmá
ját' és mindig .lzt mondja' olyan embcr
is kell' aki dolgozik. ebben az orszÍg
ban. szabadulásoln ütán, a nyelvludá
som Íévén kapnnr tnünkÍL' így zsíros'
kenyér'gondjaink ncm voltak'.'

váradi Gyula ve7éíőmágyot 195ó.
novembeÍ 4.én reg8el a Honvéde|mi
Minisaériumol e|Íoglaló szovjcl csa
patok fogsígba ejlették, és Tökölrc
száuították'

váradi Gyula így em]ékczctl vissza
erÍe a Íbgságra:

''Tökölre érke7-ésünk ütán egy lakó.
épülelbe kerültünk, ahol a szobákban
csák ágyak vollak' lemmimás. itla21án
magunkra hagylak bennünket.

Délulán szólíott engem cgy magyn.
rul na.eyon rosszu] beszó]ó' egyenruhás
szovjet al €zred€s' cgy tolÍnács éS ki.

h IlgalásÍa vittek. Lénycgébcn i FoÍra.
daImi Honvédelm' BizottmÍny műk.'.
dóse érdekelte őkel. hogy nril csinál'
lunk. és mi Yolt az elképzcléstilrk. Ez'
utÍn áIáírrttak velcm egy róvid. pár ol
dí||as jegyzőkönyvct'

E7en az éjszakán Tökölön a|udtunk'
Mísnap reggcl MxÍosán oyöt'gy is fe|
tűnt az üdvaÍon' Itt voh Uszt.L Gyula ós
lIku Pti1 is' Elóször Usztl oyula ós ]lku
Pál nlent e] Ttkolról. nli úgy ludluk.
hogy s7olnokra v'g} Pc(re rcpültek'
KideÍülr lzonban' hogy szolnokra ke
rtiItck. lldniillik november 5.én' cgy
mitsik géppel' Öbbedma8tnrmll cn
gcm is Szolnokra Szá||ítottAk' Ilt beke.
rü|tek egy Szovjet lak|anyíb ' ahol fel.
ismeÚem Grecsko mlrsdlll. a Varsói
s7cÍződés Egyesítetl Fegyveíes Erői
nek fóparáncsnokát' oIt tlÍt(ízkodolt
akkor már lobbek közöll Andics EÍzsé.
bcl. Apró Antal. Ber€i Andor' és oda.
keveredett valahonnan a Felvidék6l
Kossa lstván is. Nagy voll olt a nyüzs
gós' a nrozgás' a kapkodÁs. Aptó Antal
azl mondla, hogy nosl mr.jd rcndbe

A következő éjs7aka ősszeállítottak
cgy menetoszlopot, amcly harckocsik'
bóI és páncélozott szállíló jáÍművekb6l
.illt. és útnai indíonak b€nnünket Bü
dapcsLÍe' Az útvonalra pontosan már
ncm emlékszem. meí mcllékLltakon
iötlünk' éjszaka' biztosítíss.ll' Amikol
Pest határába értünk' mcgdöbb€nve lát
tuk azt a nagy romboláí' .nit a szov
jetek véghezviÍek'

A K'vid pihenó álátt fcllűntek nekem
z oszlophoz hnozott' szovj€| civil Íu.

hás liszlck, alik valójában feldeítók



volrak' És akkoriurdr cszcnrbc. lrogy a
forradalmi események xlttt ezek a
szovjet Í.eldefílók a vá|osban. a cjvilek
közölrjárlak kclrck' És nrost Utó1ag
nrég a.r.L is gondo|ni merek: trizoDyos
esenrények nregszervezésében. provo.
kációjában is kó7reműködhettek'

Másnap bemenleln a ninisztéÍium.
br. ós mcgd(jbbcnvc trplszltlttnr.
hogy Jnicloda vandál pus7tíást vÍtek
véghez a szo\'ietek' Engenr még szol.
nokon felkért Br1r ]stvíD. hogy vcgyck
részt a nlinisztériunl Új katonai ranácsá
bm. Amiko.  azonbm szcmbcs i i l l cm {
puszlítás tényeivel. akkor ott' a minisz
tóliuni szobíban' mások .lőtl odavág
tlm Us7tt Gyu|ának a sapká|nat. ó\ ki
jelentettenl. hog,\, ezr a Iombo]ást nem
Ludom |cliogDi. ós ncm vtg}ok hailan
dó ro!ább szolgálnj]

sZolgÍltLi 1.lnrcütós i kórclmcnrcl vé

3ii1eItogadtík. de Jnég kÓ7ben r Fo[a
dalIni Honvédelnli BizoItmányban va.

ló sZer.epenlért nregpÍóbá]lak elmarasz.

A hatá|oz.rt ú3y |7ó1t. ho8} |etoko7
nak. és alacsolryabb beosztásba helyez.
nck, Róvósz CóZíL mátaius clcjón nc
\'ezték ki honVédelmi miniszre lek. aki
miL.cius l0 ón ki'Zi'|rc vclcm, hogy lc
szeÍelési kérelmemet teljesíteni Íogják.
adjlm á1 a para csnokságol. illeh'e .l
!zol3áltt ve7etését,'Ii7cnkcttcdikci dá
tummal lnegkaptan] a Íeimentésj
ptpíIt. ós másnlp, nrÍrcius 13 áll lclar
tóztltlak. E|viitek a fó utcába. é! olt
vo l r tn l958'  auguszrus l9 éig '

A vád e l]etem a népi demoktat ikus
,illa )r.nd nrcgdönIéséÍe irányuló roz-
gabm vczctósónck búntcttóbcD Va|ó
tészvéreI vo]t' Ennek 1 pemek kellett
voln.t ÍepreZenIálnia a katonxi bizotlSí'
gok '  ta.íc lok eI leDforr ldaInr i  levé
ke }ségét' De törököt Íbgtak. mert a
vídtt étdenIegesen alÍtlín$ztaDi Dcnr
lehetett. Éppeo ezél1 nevetséges ítéle

á]lítás lélÍehozásának' GyűjtőInunká'

]a solán szános olyan .56'os ráÍgyi
en]ékhez és dokumentuÍrhoz jutott.
melyeket a pestszentimrei lakosok
otthonukban órjztek' és nos| a kiílli
tás Íendelkezésére bocsátottak.

A ize|aezók sajittos t.nténelmi uta
zás.r inviltilták x lncghívoltaklrt' A
kiállítís megny]lóJa elótt autóbusszal
körbejártuk az egykori fon.idalnri
esenrények pestszentimrei éS pest.
szent]óriIc i helyszíneit' Kó7tük oIyaD
sLra1ógiai1ag jcIcntős helysZírekel'
minl a peÍszenlimrei vasútál]omá.
sok. a Kispest és Pest|őrinc hatátán
lévó úgyncveze( lájosmizsei soÍom-

lek Születlek. KirakalpeÍÍe késztiltek,
cgycDnl|rában akaíák bcnniiDkcL fclÍ)
rako7tatni. de ko7Óhem. bogyha engem
egyenÍubában visznek a lanícsleÍe r.
bc, lcvctk.jzi'n d bír(jsÍg c|óLt. Elck
után megengedték' hogy civil ruhában
iclc,rtck mcs.

Jellemzó. hogy anliko| engen] l957
náÍciusábln letarlóZlallak. lnár aZ Íli
bcliigymilris7té.iunri tppttlitus műkij
di'tt. szalma Józset csoporttónokke| ü
élcn. dc lén}cgóbcn a szovjcL r.lüácst]
dók ott vo]tak n]e||ettiik. l.]rezni |ehe
tclt. hog} lt kihallgalás $rÍn t vizsgli
|ó  úry bes7é|.  mi . t  akj  a n] iLs ik he|y i
ségben lé!ó szovjel lanícsadóknak is
dolgozik, ós vdkj]ábaD olt dólnck c| a
do|3ok' Mr nrít tudjuki a kárlyíklt
N'Ioszkvában keverték' s akik l95ó-ban
lapot kértek vrg} kaptlk. t7ok 1
nroszkvai megbíZottak lbÍgalókóny!e
szcr int  csc lekcdtek. '

pó, s ne ulolsósoÍban llz ilt lelepült
egykoli 55' ho] légvédelÍri tűzéÍha'
dos7tály parancsnoks.ígának. iLletve
az a]áÍ]ndellségébe rarrozó 135' lroni
légvédelmj tÍizéreztednek a ]aktanyái.
A hádosztály és !z ezrcd több lisztjc
köztűk a rcndezvény vendégeiként
Dáni Emó nyugáll(nnányú á|e7rcdes
és Miiller Feíenc nyugál]ománj'ú ór-
nagy. mnldketten rehabi1Íál| tisztek _

a fonad.ilon nlpjaibin együttnrűkii
dó1l a külőnböZő helyszíneken alaku]l
eIlená]ló csopotokkai. valamint a ke
rüleLben szeÍveZődijtt nemzetórség
geL.

A kiá]lítás megn]'iróián ódoÍ Kala'
lnr. a kijzi'ssógi lríz igazgltója ütajl
ara. hogy a Háboú és béke cí'nű.
Pestszefuim|e e1ső és málodik világ.
háboÍús esenrényeit 1'elidézó kiál]ílás
méltó lblyralásának szániák a mosl.|-
Di t .

A tárlaton ]ítha1unk a forada]mat
idéZő lárgyakal' fegyveÍekei, az ilt te.
Icpüh honi Iógvódclmi alakulat lcvó
keDységó1 me&jcleDítő dokünrentLl
moknt. egyko|i és mai egyenruhílkat.
kitüntetéSeket' A kiállítás iétrehozá.
sához segítségel nyúÍolt- többek kö'
z(jtt a HoDvéde|mi Minisztóriim él
a HM Holvéd vezé|kar. valamjnt a
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
is.

Történelmi utazás
A lrc|ytörténcL' a lclcpülós nrú]!ának
nrind alaposabb megislne sc évlizc
dck óta szívüg}e a PeslszenlimIén
élóknek' s hogy mennyire gondosan
óÍzik a nIúilltl idéző láÍgyakat' doku'
mentumokat' aZ kideÍüll a szepten.
bcr 6 án a Pcstszcnlinrci Közösségi
Házban mcgnyíll FoEadalom a \,áÍos
pcrcnrén címú kiállítás előkésziilerei

Karip Gyula. a PestszentinÍei on.
ál]ó Népl.aizi' Ipari és He]ytijíéneli
G)űjlemény alapílóia és gondozóia.
egyik kczdcményezőie volt az l95ó'
os for.adalom és szabádsághaÍc 50.
évfordulóia liszleleléÍ. rendezett ki.
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Ki fogja mííködtetni a verőcei betegotthont?
srjnílat()s L.n)'. hog} Ll lli\' lthos kato.
ník YárhL (j ílctlLlÍt ntil ]acso yabb.
nÚntIilisa nlaga\lbb. tl n}Ug:illományú
k&nrák cgós/sógi tilItlpotll pcdig néIni
leg rcss7llbb .l ltísldrl|nli ít]agn:íl' AZ
{ktív korbnn clszcnvcdclt stltsszes áll'
apot()k ós u ogóslségrc tírl,llmas kÖÍ.
Dy.Zcti lrrtÍy)k ncgtllív kóvelkeznlénye
50 55 Úvcs korl(i| cgyrc gytlknbbanje.
lcnrkczncl' E|s(jsolblu) szi!. és érrend.
szcri. ! t]x!|nLllt)\ ós tl l)r(lZglissZeÍ!i be.
tcgsig.l' N7ok..lnrikcl lIlyLlgdíiaskato.
nt  r  szo l !Í|L l l  k( j lc lkcZ l l rén\ekénr
..örököl.. i hon\úd\ó!ló|.

^z tíllxndó llrcss/. l \é!zen|ér. az ál
Itndó ki|épzós. ./ ÍlIlndó megtélelési
kénrszcr. ! gyl|ol|ltlo(. it kult.oldi
missznjk |ólckpnibiil(i |'cI d Itli. a hábo.
n( léAégbcn tc|'icsícll s1olg.1lat kocká
Zatli. cIsőso|brD r hivllllisos katona é|e
Íét belblyLisoljlik nc8.lív iúnybml A7
ehnú1t évlizedbc|] c1! slltsszes á|lapot
bóvült egy cIc!|nrrcIi Dré8pedi8 a bi
zonytalansí! clcnrévc|. A né8yéven
kénli szervezcli ílhkulások. a dras7ti
kus ]élsZlitlrIeépílósck elbi7on}'talaní
tonák aZ Í1lolnÍ|l!'l, s7o|!Í|atból tóÍé
nó ki1épéstikkorli'bbcn hctcsséghordo
zóvá vílnt|k. |lrc]ynck lijyctkczmónyci
csak ké!óbb jc|enlkc1nck' Figyclnünk
keIl a7okr .l7 i&iskorúakra is. akikcsa

lsmétek€n hálával lelt szívve] mondok köszöne|et n íc.
habilitációmra indult adományozás elindítóinak' szeÍvc
zőinek és kü|önösen azoknak a nagyszeÍű emberektlck.
barátaimnak' aktív és nyugállományÚ kalonáknak' h!lÍr.
6róknek. rcndvédelmi szeNezetek tagainak' kü1f.öldiek.
nek. civileknek. bajtársi. nyugállományú. veteÍán és ha.
gyoÍnányőftó klubok. lánaságok tagiainak' a MATASZ
szervezeteinck. a részvénytá.saságoknak. kti.knek. la.
pítványoknak' ism€r€llen befizetóknek a nagy1e1kúségiL
kért' jó szándékukért' emberségükéft'

Ezzel a j€l €ntős adománnyal elk€zdődheielt az idcg.
szöveteÍn peÍspektivikus citológiai rekonstrukciója' Fcl.
vetlek az ,,Új sejttechlrológilák., tudományos kulalíti
progÍanba, melyhez eddig további nyolc magyar sol.s.
társam is csallakozot|.

E.enne] lájékoztal|a| benneleket es al adományozó.
kal mire foÍdítottam' te ezem fordítanj az adományt'
Eddig háÍom kezelés fejez6dött be eredményesen. ossz-

ládi lí rn\z né|kül. \!!\ g!ógYí|hllat
lan beleg\égük klpeslitr leIkiisnrerete.j
és öozellen benlhkiÍ\ lipo|ist a kato
na-egészségiigyló| |!mójnek. iIletve az
eddigi tllptlslltl|.l(lk l|.pjír Je'nélheI
nek' A kétdés lklulIilÍsÍl rz r teJaezett
tárcaszintű dölÍÚs a(lir' rnrely me8
szüntehé ]||clvc til!l|lkílaná az MH ve

A Ma8) r Holr!.(lsóg vctőcei beter
olthonl ágytlin ll igón)'iogosultak é!
hozzáfaíozóik kr(nritUs. hoss7ú jpolá

sú (90 l80 naP) n is/otu|t ia i t  tbsadja.
Az inté7el98 lijs do|so7ói lólszínra ko
nroly \7a*n i ho/,,tiÚÍ(óssc| ós cnrpÍti
á!a! Ípolj! h.lcgciI' Eddig 8 .l58 berc
gel  |íIoIt  e| .  L lk ik  k( j/ü|  a Icg| i ! l r Iabb ló
éves '  a ]egl(k js lbh pedjg l ()|  óvcs vo|t '
.]ellemző. hog} tl bclcgck 58% r l.|.jes
ápo1ísl igényell'

A7 i !óny|()gosuI l  bc lcgck arÍnyl
200.t bcn 82.5.l, voll' l]ll ru Ígykjhnsz
ní|Lság IchclóvÚ 1csli. tlkkortl lógióbólis
v.sznck |.| bclclckcl (l7.59J' ÁZ eg)
beleg'e s7ánríloll tilIlsos tiPo|ási idó
ól.08 n.]p Yo|l' 2()().1.bcn:l92 bclcgct
'ipolt*. Az clilu\)k rlnin), 18.6tr' (73)
fó. Tehál n.nr íllj l cg helyél a, a
sonrnrÍ\ nregÍllrpillis sen. hog} hozzá'
iukcs. nrcghrlni nrcnnek a beregek. ezI
a4ü ló kibocvío( bclcg bizonyÍtja'

költsége 42 388 UsD.t teti ki' A kezelés Íehabiliúció a
Blyuhovetskiy idegsebész pÍofesszor és kutatócsoportja
Íltal múkődtetett moszkvai ,,NeuÍo Vita'. klinikán taYaly
oklóbeÍben kezdődött és ott folytalódik. Első alkalom.
mfll bele€gyezésemmel kétszer hajtotta.k végÍe hemopo
clikus óSsejt beü]tetést a szubaÍahnoidalis téÍbe' lumbál.
pLlnkcióval. A gyógyítási folyamaía] párhozamosan na'
ponla löbb órás intenzív mozgásterápia folyt- En6nléti'
íllítási gyakorlatok. k€rékpár' speciá]is erógépek hasz
núlala. stijnu|ációk és masszázs' A fentebb l €íÍt kezelés
él egyébjárulékos koltségek .jsszeBe 24 048 do|l&volt.

A második kezelésre ez év januárjábAn keÍült soí- Az
(]oIr l  oÍ\o\i  el lenór,?é.ek' leszlek. Íeh!biI i l jc ió! ptog
ram me1lettkét adag őSsejt b€adísíra került soÍ. Megáll
apították. hogy a hemopoetikus ő$sejt€k b€ülte1ésének
következményeként pozitív elváltozások észl€lhelők. A
neu tológiai hiány .észleges regressziójA történik minden
sz1érábaD. Kölísége 8605 UsD volt'

A hannadik rehabili!íciós kezelés júnjusban, néhány
hete ért végeL Ez alka|ommal ideg8yógyász' idegse'
besz' belgyógyász szakemberekkel konzultáltam. Mű-
szeÍes vizsgálatok és teszek sorozatát végezték el' Fel-

Ki  l ie||  h ln!\ú|. 'o, ,n i  a7 l  a tón}t  is .
hog! a \1olg.Í| l t l lís l  igcn s. l | )1r1.
hosszú ápoItís l  i !én) ' |( , ;  h. tcgck v.s7 ik
igénybe. syt lkr l ln vÚg c|ó l l i  á||r|o1

: j7aknla i  berkckbcn is  cI ismc|ósscI
!7ó|t lk . r7 or1 l i ) |y( i  nr  nk.uí| ós c l i s
nrer ik  a honvó(tc lmi  lí tcd.  a MagytÍ
Honvédség k l l lon l t .cgÚs lsÚgü.g}ónck
péIdás hcIy lÍ||  js l i l .  t /L lknr i l i  sZín!on
a|ít .  s ike|e i l  ó\  t l l  idósck i rá]yÍbt
Jne:nyi1vínuI l '  c||Í l t is i  k i j tc lcZcttsóg
teIe1ósséglc l jc\  nrünki iá l '  I ]c l ) 'cs
dijntés ! műki'dtcló\ konslÍu|ciójtitól
fűggcllcDiil cl!li tl |.cltnnlt|Ítldtis és a
további bclcgotlhoni clltllLjs reglllr(á'

A rondoskodLis i  k i j thc l lnozók ma
gts színrr  nrc lk i ivc lc1 i .  hosv r  honv.
dc lDr i  tÍr . r  k ionlc l l  l . ig}c l  c l  lbrdí
son !  n) 'Ugl i ||o|nÍDyÚ k l l lont lk  és hoo.
védségi l )yugdíi|K lk szoc ií| i i i  he lyze.
lének.  cgészségi i ly i  c l ]í lÍsának javí.
tásár,i' Ebbcn l nrLtnkliba
nócn szÍDírh.l !l l.ilcl| l|l érdekképvi'
sc]ctrc .  D}ugdíi .s  s lc| !c le lek kÖzre.
működ.sór.. sc!íló llíDogllí\ára' Re.
ménr'kedtütk rbbln. hog)' . \'e|ócei
beÍegonhon lo!Íbhtr is 17 obsilosok
ulolsó men!svtjÍll Ics1'

S:dkir ! G\1nd dL,trcdcs

Köszönőlevél
Tisztelt Baitiírsak! Adománvozók!
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A híradóparanCSnokra em |ékeztek
Katonti tis7te1etadássa1 egybekttcjtt
mege'n léke7ést tartott  szeptember
nyolctdikán a Fa|kasréti temetőben a
nrlgya| Honvédség Híradó. és InÍbÍ'
nrltik1i lraüncsnoksága'a PuskisTi.
vadar Hírdó Bajtírsl EgyesiiIeÍ és az
MlI  BUdapest i  \}ug. i1 lon]ányúak
KIubiántk hírrdóta3o7xt! ,  Betce l i
Bóld Vczól.írrlgy 1honvéd!ég e3y
koti hí|adó clopo|tíóncjke. a hfuadó.
csipa(rk patanc!noka ha1álának 20'
évi indu|ó ix a lka]míbó l

A csalÍdtagok. t bajtÍsak kÓtében
dl' Lindncr Mikkjs DyügiLIloJn.1.yÍl
rczórórntgy, a h4táBi egyesület el
nijkc idóltc í.l a7 1905 ben született
Bcr.cli v.7érő.na8y életútjít. aki a
hanniDcts évektól a7 oRioN gyír
műszcrószcként doIgo7o!t. A háboú
urÍn. a hldscrcg hí'ádó s7o|gá]atánxk
Í.ejleszlésc során, l948 ról czredes
kénl. kél óvvcl kós.jbb ve7é.ór.agy
kénl ő lcLl lt lrtdsclcg hírad(i c$po.t
lijni'kc s a hÍadócsapatok paüncsno'
kd. Vczctósével nehé7 k.Íü]mé
n}ck ki'Zcpette dolgo7ták ki azt a
hosszabb tlivú icj|csztósi progrxmot'
a el} megtclcmtctLc iz Íli híradó
sZolgálar alapiáIl'

K{t()nai piLlylfutás.ú be1ejezve.
l95ó j tDüá. jító| ,  Be|ceI i  Béla az
oRIoN vÍllaIrt !ezérigazgató'jakénr
do|lozott tovább. s |észe volt a ha.
7ri televí7iózás megteremtéSében.
m.Ud a teIeví7iókészülékek gyártá.
siurtk eIindításában'

A nre lenr|éke7ésen. l  HM Honvéd
Vczó.kar f.jnijkének koszoújáI Hor.
vÍLh Fclcnc drndiutábornok. híradó-

és nrlbrnralikti parlncsnok, vdIa
n]inr dÍ' Lehel G}órg} mómök czrc
des. a HM intbÍnralikai ós in|onnÍ
cióvédeinri lóosltályílr.tk vclcLijjc
hel}czlc cl' EZt kijvctócn kos7otúz
lak n cslládtagok, a btjLársi cgyesii
le1.  a budapcst i  n}ugá||omíDyúak
klubja híÍadólltgoZata, valtnril r szó
kesÍ.ehérvári híÍadóbaÍáli körk.pvi
se lő i '

méÉsek történtek' Folytattam a már megkezdeÍ rehabi.
litációs programo.. Három lovábbi adag őssejtet Ülietek
be- Ezzel á l 8 bó] ósszesen máf hé| adag van felhaszná]-
vá. Az elóző keze|ések hatására az érzéshatáÍ 10 cent]-
lnótetael leijebb ment' A műszeres vizsgálatok dinami-
kus neurofiziológiai és urodinamikai f.ejlódést mu|altak
b' melyek még így sem elégségesek' Kölrsége 9735
USD volt.

Míndannyian tudjuk. hogy olykor az elé.hetó ambí-
ciószint magasabb' mint a természeles' reálisan váíha.
tó eredmények' Dilemmámat szeretném megoszlani
vele|c| '  AkJ| To{' beÍeje/el|eniI ibbd ehe| |J:}ni :r
rendkívül kóttséges' látványos eÍedményekel nem hozó
e1játást' hisz az adományokat javaÍészt fe]hasznáxan'
Folytatni is lehetne. Ahhoz. hogy ]egalább a leveit 18
adág őssejtet felhasználjam még h]árom kiutazásra len.
ne szükségem' melyb61 egy ez év novenberében ese.
dékes.

Fo]ytatnj szeretném. meÍcsak így van esély a iováb.
bi lássú ütelnűjavulásra és az ottani kezelóorvosaim is
eztjavasolják. Látva a többi sorstárs állapotát a hason.
ló súlyú séTiiltek kijzijtt nincs kiugró eltéÍés. BáJ'

m€nnyire lassú ütemű és bizonytalan is a íe'jl6dés' nem
szeíctném a reményt veszni hagyni.

PénzÍigyi lehetőségeim viszont változat1anul nagyon
korlátozollak. semmi ese!€ sem szerernék a koÍábbi
egyéni adományozók újabb támogatására számítanl' Ez
haLárczott kérésem! Kőszönet az eddigi segítségért'
m''P.:II . : .dn F !e|(t||  . lü[ebb |enne J peÍspek||vJm e\
céllalanább az élelem' Anennyiben viszont váIalkozói
körök' aZ üzlcti víigy pénzügyi élet szefeplói alkailnas.
nak raláhrák gyógyulási cé|jaim eléÉsét bármilyen íoI.
nrában límogatni örönrme] és hálával fogadnám. Ez év.
ben l0 000. jijvóLe 20 000 UsD Ia lenne szükség. Ezzel
lchctővó 1eDnék é|ehin65égem további javulását és a
| ' t .b i I i IJ .  i . jbJ \e 'P jI  lo|eúen bi leme'  uma\ l lanak a lá '

Még egyszcr szeretném megkószönni az embe.l össze.
ibgás, szolidalitás. cgyüttérzés és a testiileri szelem i]y
magas szintű kifcjezését' Amemyiben a fentebb felsorclt
elvek szeíint látjátok támogatásom lovábbi módját'
szponzorok segítókészségé1 kérem váaszoljatok'

Bajtá|si tisztele|te l és naqyr'abecsüléssel'
Végh Ferenc n,á. yezérczrcdes
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Hírek, tudósítások
HoSZ-küldöttsés Hollandiában
A kü ldót tsóg I i

á||onrányú kdl( '

k ödésóL.  Ennel

i l lerve a Hld igoD

ségéh.z' E szöv.t
ség l9.15 dugusz lUs l ibu r|rkuIt  nrcg mlgínkezdc l l lé| l)c1úsIc.  r  hÍbo
rúban séÍühek scgílós.'t. ánr tcvókcnységiikel kile|j.s'llcll.k ! hókci
dijbcn' szolgtí|ttllc|.icsílÚs kijlbcn s. ltckre is' AZ inlJ^l lIdpívÍ|ry
k.nl (a l)áború és s7oIglijrl k(j/bcn sóriillek a1apíÍui|]yll). ! !ódcInri mi
Disltórium tÍ]tolrllislí!lI trűkix]ik. t bcnllakók pc(lig r n}ur(líiuk 60
százllókár fiZctik lrc r lcIics cl|ítísó|1' A slövclsélllck 7()(X)lrg.jd lan.
ijnként.s szociÍlis Drunl'ásNik iár.ják a Ltgszcrlczclclcl. !ho] cIsóÍ)|
ban a nrcnlÍ1is pIol)|!nrlít nrcgoldísához n)'űtln.lk \egíl\JgcI'

A mÍsik.  bt lson|( i  inIó/nrón}  ̂ mhcimbe \nn: : l7 rk lí\  s lo|sÍl l lo l
befejezők ollholrÍbr|| tlItiIhaló a g}imlati h.íboni hldilcchnik.tiÍt és
rtlházalát bel]rullkj |lrú1eunl' Ezl aZ otlhonr anrc\'h.ll tlgll csa|
nag} |igyel rer iinllíllnak ! mcntílis betegségek g!'('gyíltisíÍx 1E6.]
fcbru.lriíba nyiknl! |)rcg lll' viImos kiÍÍly'

ÉÍdemes elgondo|kodni !lon. hogy egy ilyen jel|egű inlólnl.ny nÍ.
lunk is IilVállaInLí l gond()skodíst' a menrális problénrÍk cnyhít.sÚl'

K|jsd Lúszló lt\\R(i| h,t\li l]\\i cl kh5'
d HoSZ n,"ug.illo,1li \\i |lllo1nú ak (lnóAe

A szentendrei
-trzusrreny egyuTres

Szenrendre váÍosábaD sok Dyugállo
mányú knlona. ku.onafeleség' karo
naözvcgy' vallnlint egykoli honvéd
ségi dolgozó él. Még 35 éwelezelőlt
egyesülelbc ltjn]Órühek. és változa
los pÍografuokkal lelték gudagabbá
a klub la&jainak é|clér' A klubdélutá.
nokon előkeíiihck.r sokíig porosodó
régi hangszcrck. Kezdetben sajáÍ
szónkoztluisukfu vettók elő az ijÍcg
hcgedű1' tangóh!rmonikát ós n1ás
bangszeÍekel. majd Fazakas Lajos
Németh Mihá ly nyugál lományú
alezredesek vc'ctésével . egy év!e1
eze1őn - mcgalakult a klub népi ze.
nekaÍa' Az e8yültcs jclcnlegi arcula.
tának kialaku|ís.íban |ontos szeÍeper
já'szotl VaÍgn GyöÍgy nyugállomá.
n]ú őmagy'és l't|csógc. lovábbá Ko'
vács |nn'e' ok tl cilera avato|i meste
rei. és kitűnó ónckcsek' Ma már tobb
millt 30 Ltlgol szlínrlál a művészeti
csopoll. kiiziiIiik Kapi Gábor nyugál'
]onrányú szÍlt|dos a legjSmeÍtebb
népdalos köri'kbcn' Kovács Zo1tán
bekapcsokidtisÍ!,ll Új bansszer. a tá
rogató is Ncgjclcnl az e.qyütÍesben.
Két éYvcl czclóll a csopoÍt s7akmai
munkájíbln változást hozott Déri
Gyt'.gy. ugy{nis az 6 nevéhe7 ki'tő
dik a vcgycl kóÍus és a kísér6 zene
kar mcgszcrvezése és vezetése' Aje
|enlegi művészeti csoport Ezüstfény
együltcs nóven v.ilt országs7-erte is

Koncz]á"os
]l )|l g,i l l on ú \\i e zrcde s

Zász|ó adomány S zabadszálláson A szabadszállási Honvéd NyugdÜask'ub idén ünnepli
tt[ná|Iásánlk hamincádik óVlbÍdulójái. A jubileumhoz
kapcsolódva szábadszállís Vlírosa a település egyeden
nyugdíjask|ubjának üunkájál emlékzászló adonányozá'
sával ismette e]' Az cbbő1áz !lka|omból rendezett ünnep'
ségelt d|. Balázs sándor polgíÍmestel.től vehette á1a zász.
lót a klub elnöke. Hor!áü Bnlízs nyugáIloÍnányú alezÍe.
des' A szcrvezel fennáIlása óla részt vcsz a település kö'
7össégi életében. A k]ubnak napjlinkban már nemcsak
nyugálloÍnányú kalonák' rendőrök és hozzálanozóik' ha'
oem civil nyügdÚasok is á ta&jai' A ''Honvéd'' előnév az
alapítók e|őtti tisztelet jeléü| megmaíadt' és a klub tevé.
kenysé8ébcn hangsúlyr kap a katonahagyományok őrzé.
se. ápolása. A nyugdíask]ub a Bajtársi Egyesületek oF
szígos szövetsége tagegyesületeként mÍiködik'
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Zász1ót kapott a Puskás Tivadar Híradó
Bajtársi Egyesü]et

A Puskás Híradó Na.
pok kere|ében Buda'
pest. XV[I' kerületé.
nek polgánnestere
kezdeményezésére a
testü]et zászlói ado.
mányozott az egye.
sú1et ál1ományának.
A keriiletben ttbb
katonai lakóte]ep van. A katonák - t6leg a nyugál]ományú.
ak csoportja - sokat segít a polgáÍi társadaiom vezetésében.
gond'jainak mego]dásáball' EzéÍ döntött a keÍület arló].
bogy zász]ót adományoz' A zászló átadására Nagytarcsán
keÚ]t sor. Íinnepélyes állománygyú]és kererei kŐzttt' Az át'
adási ünnepsésen Mikita János altábornagy és a Puskás Ti-
' Jdaí H|Ídoo B{ la^| |gJe.Ü|e l  kJ d ö ' l 'e !e '  \ , '  Inne|.e!
után a fésztvevők megkoszoÍÚzták a laktanya bejáratánál Ié.
vő PuskáS Tivadar szobro|. akiÍól a laktanyát elnevezlék'

vörd Bóld n\j' erzeLtes

Híradás Rétságról

A H |  |\Jí l '  J j  |o.  \yura l lo|rá|! l : r l .  K l ||b i ;nÁ
vezetőségejó] csinálta az éves progranÍenél. anri
koÍ |  e| |  n (  ^/ i re | . \ i |  |gr 'e| ' '  h"n. 'n \o|ü l r '  / ' . '
és tíiékozódoft a.Íó]. hog} hol éltck ós kik lo|Lrk
NógÍád mcg}c hírcs' ncvczcrcs cg}ónisógci: í|ók
kőltők és katonák'

Te]elonvásárlási és üZeme]tetési kedveZmény

A  L f d \  / 1  ' : |  \  ' '  t " | Ú | | . | i  r . L  ' l  i ' I  i . ' | / o l . ' i n \  L  "  f 1 ' '
lyi igazolvány bcmutatása mcllctt ncgi1lcli a üyugállonrá

A szolgá]taIóÍó]. a kéSztilékvásárlási és űzenrel1erési ked.
vezmélryekÍől a hadkiegészító parancsnokságok Szocií1is
és éÍdekvédelmi irodái adnak ielvilágosíIást.

\4 i rde, ,en:ondol . , ro\ j  ! ) ib r  ' r '  r \  ? ' .  r  "p .
vezetéS a balassacyannali Palóc Múzerlm. acseszt
\e \ 'Í1dic l l  I l  ' '1 .  \ ' ro l 'o  :I  Tol1 l\  K l ; - '  f r r| . t
ház' a szécsényi múzerlm és a RÍ(óczi Fcirnc í1la]
vezeteti oÍszágg),ű1ós hclyénck ncglckinlósól.

A  b d l . , - . ! l d r r .  t i  P :  ̂ .  V . r u . . r r '  r . , . . . r . _ *

r c  \ u l r r  p :  o .  '  l . ! . : / r ! )  / d i  1  r b '  r .  (  n i r J  1
| 'af '  e .  u| |  .p |evéIen. 'e lenc l '  . | /  . ||d| 'n ' . i '  l  | '
kodalonig töI1énó meriielení1ése'

A szécsényi múzeulnjelenleg átaliníIás alalr ál1
de ' '  brÍende,e| '  h. ' ly  c lc l  \ j '1  | i \ ' j l | ' : \  l : . | . '
n e  r |  | 1 l '  |  : P J  i i i | '  d  í  1 h ; n ] i | : | \ ' ? . .  | | ' L l '  | |  ' ' ' |

\ ' l  i \ \"/  k. , r  'L i  L ' \  l '  l  .  \"  \
egyéíelnrii legyen aZ üiköZ€tbcn ki volt li gyózlcs

A  h . e l } i  ! j Í  | | C l  ' ' |  1 / . ' / j g $ | i ] . i  \  | ) '
I o n i e I l ' o l I b e Í . I l d . / \ . ' ' ' l . ! ) i I | . í e m b e r / '  h c
lyezkedést Í]aketlen ábÍázollák'

A l ( r . /ebb l ( '  '  |eír le ' , ,e l  . , , jp.eoei|  ' .  Í ' . ' . '
l . r r b . ' t i \ '  : . n . / ' t '  ! Í i d ' i . \ K J ' | \ ' ' | | '  A / . : f ü
l '  |  \ o Í h J ; b I J o ; . " '  I P n n  d . . ' \ . ' k . ' p i | ' ' ' l ' ' I
lr.'d.|l' ^ dokJnljn :.:olb"l] "ll.lfh.L k.i\ÜL|J.
' ( |n i '  l |oq} \4Jdich ]n | .  ne.Í '  ' . l ,  \ l .o ./ ' | . !o
ván, halren Csesztvén is íía az EmbeÍ lrllgédiáiál

raÍTolo lagsag r alan

A páÍoló ta&jaink s7Íresebbé tették. teszik a ta|xi kIubunk
élctót' 2000 ben Homor György ez.cde! bajrár$unkjavas
latára hozla lótre a vczetósóg a pá.krló tagságoL, lmc|ycl
alapszabálybán is úgzí1c1tünk' A hél fóvcl alakult kis csa
pat olyan civil bajr:iÍsakból á]lr. akik a honvédséghez kö.
tődtek' kötódnek' Nagy ]elkesedéssel vettek fészl a mun.
kában ók voltak az elsók az ..Életem iórtéue|e. tanu|sá
gai.. sorozatban. amelyet a tagságbó| 50 60 fó kísélt fi
gye|enrmel' Ké!óbb bóvü|t a kóI' |í!va mi|yeD eredmé
nyesen dolgozik a kIub' tsejéptek hozzánk aktív közóleti
cn1bcrck' Má nrár lágj.tink sol.ába lartozik TlLlti Tó1h
András oÍszággyúlési kéPvise]ő' Hetényi Tamás' aki je'

]en]eg Tata váÍos polgánnestere. de pártoló tagunk dÍ'
6árdai Ká]mín házioívos. aki Szívesen vá1lalja a.'bajtárs..
ne! ./o.r . f l ' .  i . .  \4rnden e\hen nonrtor \prnyor4J\ \e-
cLtornrercr .  rnglene'  l rnJc ' :dJn l rn J  r . .J !  rc\/ere.
Pá|to|ó ta&iaink kózött többen vannak, akik tagj{i a Váro
si Nyugdíjas Egyesülehrck is' vll0lint la&jai a nyugdíjas
dalkömek' A lagság köZö1l Van még köztíZtviseló. aki Se'

gí cligazodni lt polgámesLeri hivatal iigyeiben' A párto|ó
tagság is segíti azt a közös VáÍoSi rcndczvónyl, amcl}cl

'.klősek heiének.. neveztünk el' Már nyotcadik alkalonr
mal Szerveztijnk különbözó pÍogÍamokat a váÍosi nyrlgdí'
jasok Észére' Minden alkalomÍra] pályázaiot hirdettünk
neg )  r} ugd jJ 'o l '  Io/o| ' '  a lne l)e l  J  /aÍo íence/\en)<n'  J

házigazd*ént közrelnűkódó helyőrségi k]ubban ér!éke|

Ebben az évben az 195ó.os íonadaiom és szabádság
h.1rc 50' évÍbrduló,jára ',Így élrük Íneg 56'ot Titán..pályá
zatot hirdettünk meg (veÍs' esszé kategóriában) ane]yet aZ
október 23.án nyíló kiá]lításon éÍékelünk'

A k]ub érdekében a páíoló tagok ugyanolyan jogokkal
rendelkeznek mint a nyugállományú katonák és hozzáta|.
bzóik' szerenrek közi'ltiink leDni. a kIubbért dolgoznak.
PjId lk inI  tc '  p;I lo|o IdPol  ho/o l  ,c  Ró/ 'J  J l ||" ' '  | | i |"
amaióÍ író. Ba]tikó RóbeÍl, mint költó, akinek Löbb alko
táSa iS Szólt a klub életéról' a közötiünk meg]é\,ő embeíi
értékekól' kapcsolaiokól' TovábbÍa is várjuk klübunkba
a jelentkezó párto]ó tagoka|'

sátközi József nJá' e.'edCs
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Ezúttal ko7readjuk t Balassi Bálint Bajiársi Egyesü|et
kezdeményezését' t prcgran közvélemény.kutatását'

Egyesületünk a hagyományoknak ne.gfe]e]óen a jövó évi p.ogramol úgy
kíván'ja öss,eál|ítani. hogy az nregÍéleljen többségúDk érdcklódósének'
kíváoalmainak' B7ért kórlck iclöld meg' hogy az alábbiak közül nrclyik 3 -,l

ajánlatot részesírcnéd előnyben' illelve sorold fel eeyéb clkópZcléseider'

Pé1dául a Balassi

Vací'íval cgybekölött táncos. baráti est;
É|eQályák, élclútk szeInélyes feleLevenítése. s7ívescn mcghallgaInám:
Kárp1úi Ferenc nyÁ' vezérezredesi: Rácz sáDdol nyá' álrábomagyoli

szombathelyi FcrcDc nyá. vezérómagyoli cáspá. Fcrclc nyá'

Az ópíószcti oscaÍ'dí,jas Művés7elek Pl|otíÚínak t nrcgtekintése:
Látogatás d Páva utcai Holokauszt EnrlékkijzponLbaD:
A  r ' ' I B " | | U . n d n . u  " ? l o ' | J |  | ' o r e b e |  | ' é ' l |  | |  | ' p | ' / . | | ' d ' i .

s,ekcrcs Is^'át1t1Já' tland.jl tljbol .'k eInók

Kirándulás a hűség városába

Hírek, tudósítások

A Kalocsli Honvéd és Rend
vódclmi Szervek BaJtársi
EgyesüLete nemrésiben kétna
pos kiÍánduláSl szelvezett
sopronba' Utunk e]só megá]
|óhclyc Nagycenk volt. ltt
megnózLtik a széchenyl.kas
lólyban lévó em]ékmúzeumot.
maid lt mauzó]eumot' DélutáD
háiókiÍánduláson vettiink

fe1méré! tap$ztrl{láinltk kiegészítéseI
A honvédelcnr polilikai célkitűzései. feladitri (államLilkár. !eZérkari

főnök eIőadásáblD);
I J | ' ' t s . "  F l d J b C r ) C Í e .  n e ! . n I e I P  e '  : /  o | ' " J i  o l  / l " ' ) i I e .  . L , U

óvfordulójíról' á kassai emlékhelyek nregtekilrt.sc:
LátogltÍs Kecskenrétre' a Grippen tepii|óg.pck rncgtekintése'

Kórlck' hogy ll beielölt javaslatot s7íveskedjó| a lcgközelebbi progranlon
' | ' ü 1 . '  i ' ' . ' | . ' ' p o . | d r  I l ( 9 ( U | o e n ' r i J | | n I . \ j | '  i |  l  . '

részr a FeÍtő.tavon. majd sop.on ncvezeÉsségeive] ismerkedtűDk. este pc
dig a határór nyugdíjasok vendégci vollunk'

Másnnp negtekintettük a Lóvéreket, Balf.l'ürdőt' a tómalmot és a sopron
kőlridai böíönt' Az Európai piknik hclyén átléptünk a ',vaskapun..és afer
tőrákosi kóÍEtóben is sétát tettiiDk' Utunk végállomása a csapó pincészet
ben vo]t az Alpok látránál'

Klddek A!Íi la n| u8áLIonálryú dle zredes

Emlékművet
állítanak
Cserszegtomaj
polgiárőtei
A bűnmegelózéssel kapcsolíitos
feladálok ellátása metlett. a kö-
zösség éÍdekét szo]gáló 1evé
kenységet is felvá|lal a lelepü.
Iés polgárőr egyesü]ele.

Bozsóky Fefenc. a szerveze!
elnöke elnondta: célul tűZték
ki. hogy az 1956-os forradalom
és szabadságharc liszteletéÍe'
annák méltó megünneptése ér'
dekében emlékművet emelnek.

cserszeglomajon még cgy
56 os cnléklábla sincS' mond'
hatni' a jubileumi évforduk'n
nincs ho] cmlékezni - fogalma.
zott polgárór társa. Viola Lász
ló. valanint Mcrenics Béla' a
felá]1írandó em]ékmű |efvezője'
A bajtársi egyesület osszeJöve
telén vetódött fel áz crnlékmű
gondolata' s azonnal hozzá is
láttunk a szervezóshez' AZ ön'
kornányzat elÍbgadta az ó|le
tet. s a a támogatást is elkiilö

Az cmlékmű a polgármesteri
hivatal fóbejáratával szcmben
lévó parkban kap majd helyet.
A teÍvek Szerint azt mnrlegy
60 70 Dógyzetmé|er bazalt kis-
kockakő téÍbuÍkola! övezi' eln
lékeztet a budapesti felbonlo11,
úgynevezet1 ' 'perzSaszőnyeg' '
útbuÍkolatra' A kockakőveket
amúgy a fővárosi főpolgármes.
teÍ' illetve íőépítéSz segítségé
vel sikerült beszereznie az
egyesiilet tagjának' Elek Fe'

Az emlékbely kózepén két
tennéskó 1ömb iesz felállítva'
szimbóiumként lyukas zász]ó
motívum' Íézfáklya' rövid meg-
emlékező sz.jveg. s koszorútaÍ
!ó konzol káp helyet rajta - tb.
gallnazolt a tervezó'

Az emlékmű ünnepélyes ava
tására október 23'án kerül sor.



HIRLEVEL MEGRENDELES
A 2007 es évben is lehetővé kívánjuk tenni a HÍRLEVÉL cínű kiadvány Személyrc (névLe. cítnte) Szó]ó megrendelé.

Kérem. hogy ha úgy dönt. élni kíván ezzcl a lehetóséggel. a postakö]tség kjÍ.izclósc mellet! a kiadványt (az év során öt
sz.lmot telaezűnk megjelenletni) a nyugÍllományú kIub (egyesülei) elnökénól 2006. decembe| 31.ig rendelheti mcg.

EGYESÜLET (KLUB) NEVE:

Megrendelési lista BEOSZ,,Hírlevél''-re
(2007 évre)

Fsz. Nev Lakcím PostáZási kö1tség
(*500 Ft)

Aláírás

* a Hírlevél íngy,enes, de aki a lakására kérí kézbesíteni, annak a postílzás költségét az
egyesűlet elnökének, illetve o BEoSZ pénztóróba be kell Jízetnie.
Kériük a nevet és a lakcímet oLfcrshatóan kíÍölte]li'
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Készül a BEoSZ honlao
A B{tlirsi Eg]resülctck orszígos szövetsóge
ne8keldtea tevékcnysógével kapcSolatos in.
1brmíciók publikílíslinak interaklív megva.
1ósílísÍt az információs világsztÍádán' Az in.
temetes IneAje]enés alappil]ére a BEosZ te.
vékcnységi korét. 1iszls.gviselőil. elérlrekjsé.
gél. slb. bemutató wcbo|dal' Ez€n inl €Íaktív
megje|.nési foml bizlolíja a BEosZ'1.lgok
és |íoglkjk Dáprtkósz inÍbrmációkka| vAkj
e1látáVitas7övetsó! lcVókenySégével k pcso.
lalban' Az€lő7etes tcrvck szerint novembcrig
fejlesllés alatt áll és ti'yama(osan reszlüzcnl.
ben l.ut honlap. átadásárll 2007 januárjÍb{n
kerül sot' A weblap cínle a http://www'bc.
osz 'hu.Lholaz o ldt lmíl  |nos l  is  megtek in lhc.
tő. dc ll fo|ylmaLos feilcszlés miatl a7 cgycs
1'unkcnjk tnég ncm érhclóek e]' A honlap adllokkal vn1ó Íthi'ltésél. modcúlísúl nem
kü| 'ó  Ü is .  hUn"nl  J  ' / i{c l \eg ee! u!-]J  I l .ÜIJ!  veEe.

A honl p a7 aIapvctó inÍbrmációkon kÍvii| (Ícndehelés' lbIdrlttok. alápdokunlcnlu.
mok' risztiégviselők, tórkép. Stb') tartalnrl/cgy gyors. precí7 keresést biztosfu(j lc1e.
1bnkönyvet. csak BEosz'lagok Számára c|Úl'hető fóÍumol. v Ianrint a legfrisscbb in.
1brnríciókat megjclcntcló hírlevelet' akluú|is pályázatokat. a szövetséggcl kapcsola.
tos érdckcsségekel' Ezcn kÍvüI megjelcnítósre kerülnek a BEosZ Íól n1egjelctll putr
1ikációk. a szöveBég kapcsolatrcndszerc. lámogatói. stb. Lehctóséget biztosí a hon
lap .l lÍlogatói észr.!ótclek m€gtételére egy vendégkönyv sc8íségóvel.

Jelen1eg l webhp míiködéSi elemeinek ki.|lakíása. adalbízis !negteNezósc, kjvite.
lezése. iIletve a domah regisztráció fo|yam.ttban van'
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Ötvenhat titkai

chaÍl$ Gati Elvesztett illúziók
címíkönyve amelynekalcíme
Moszkva, Washington, Buda-
p€st és az l 956.os foÍradalom -
eddig ismeÍetlen dokumentu-
mok felhásználásával az 1956'
os íorradalom és szabadsÁghaÍc
titkait táÚa fel. Á kőnyvben kii'
lön feje?'t fog|alkozik a nagy-
halalmak szeÍeÉvel.

A ''légiáró embelek', nemzetközi taláIkozója

A VclcÍán Repülók és Ejtőenryősök
F€jér Mcgyei Eg}estilete !ügusztus 5
én rcndezte meg az Ejlócmyősök 15'
lal.ílkozójál'

[vlől évÍ€ válla1 aktív szc|r'cző szc
repcl ll Vclerán R€pü1ők és Ejtőcmyő
sök FcjéÍ Megyei Egyesü|ele u ej1őcr

lek talá]kozókal sárpentelei tábo|he
lyen' Ezt a hagyomÍnyl újíotln l.el 'z
cgyesúlet l99:l'bcn. z lkáíusz sylirn.íl
l'elájlítoit emlékmű I.elavalásávaI cgy
idóben'

A rendezvénycn azóta is nregelrr|ó
k€znek a másodi|i viItigháború alall hő

si halÍh hah rcpÍi1ó és ejtőenryós ktlo
nákról' i kÚsóbbi idószakok kikópzésci
során clhunyhkÍól. és kelyclclükct Íj
ják le a polgliri repülés és ejliicnryőzós
áldozalajllt* emléke €lőt!'

A találkozón képvisellellc mllgál a
mcgyc és ll váÍo! vezetés€' tl Bnjlársi
E8ycsülclck országos szövclsóge. a
Magyar Honvédség szárazíi'|di és Lé'
gieró Pdr.tncsnoksága' a Ma8yar Ejlő

crnyóstk BaJtáÍsi Sz('vclsé
gc. a Magyar Ve|cÍ.in Repü.
Iők szövetsége' va| nrinl az
os7trák Veterúr Eilóenryő.
sijk szi'velsége

A lalálkozó részlvcvói ko.
szolÍkat helyeztek cla Repü.
kj és Ejt6e.ny6s cmlékmű.
né|.  nrajd a Brcgyó.k öz i
spo|tcentrumba mcntek át.
hoI ejtóenyős bcmutalók.

műsor. ebéd ós blrúli beszél

lelés várt a rósztvcvókre.

nyós 5Zolgá lat  emlétének
ápo1tisában' Az augusZtusi
rcDdczvéntryel annak .l nr.i
sodik vi|ígháború után Í.ijri
szcrvczctl ejióemyős.lllakL|
]allltlk kívántak emlékel í|lí
lani. anlcly l95l.be ll Szó
kesÍchérváÍa helyezell 62-
onílló EÍőemyős ZísZ|ó
a l jkón l  vá l t  k öz ismenté'

A Zúszlóa l jban egykoÍi
szo|gílalol reljesítők l98]'
bcn. mald 1986-ban szervcz-


