
A k|advány téí|ésmenles' sokszoÍosítható

Gondolatok a nyugállományú
katoniák IV. orszáeos Fóruma elé

A Honvédelmi Minisdérium és a BaÍáÍsi
Egyegületek oszá8os szövetsé8€ közös szer.
vezéséb€n immá' negy€dik allalomma] kerü]
sor a n}rjgáIományj kÁtonák M'ácskozásÁ.
nak összehívására' Mind a Honvédelmi Mi.
nisÍáium íleték€s v€z€t6i' mi'd a Bajlársi
E6'esülct€k képvisélói számos rendezvény€n
és alkalomÍna'l negcr6sítették, hogy szüksé.
gesnek és fontosíak taÍják Éndlzcres időkö.
znnként - ]egalább két évenkén| - a nFgállo.
má'yú krtonák képvisel6inek |,sszchívását és
a v€luk való tanácakoágt' Ezeke a találkoá.
soka' a honvédelmi veze!és ÍészéÍ6l való éÍ.
dekl&ésr€' töródó$€ és gondoskodásra rnél.
rálráiandk igénÍ a ÍyugÍllományí katonák.
Ezen igén}'lket mcgalepozts .z a több é\'tüe.
des szolgálat, aÍnelyct a }onvédség köte:éké.
bon e]ttltöttek' amely sold' a szolgáIat éÍdc.
kében - más áIampolgáÍoktó] eltéÍ6en - s2á.
mos korlálozás| és há!án}t vál]altak maguk.
m. Pl' 3ajá!o9 vez..tési ÍÉndben, a pszichiku.
mot mcgterheló szigorú alá é5 fölérend.ltségi
viszonyok között' pontosan meghatáÍozoti
nalircnd szcrint éhck' Többszih kényszerijl.
tek - a!'ak mindcn kóvetkeanényével együtt
a család életéÍe is kiható - hely6Íség'és ]akd
hely.váhodatásra' intasEuldurálisan és kul-
furálisan elmgndott h€lyzetú |.leltiléseken
szolgálni' évenkónt jele ds mennyiségí id6t
a családtól távol tölteni, a mandék szabadidőt
is a szolgáaÍBk a]áÍEndelni stb' Mindczlk -
s áz itt nem emÍtettek al&pján - mind a biva-
úsos, mind a nyu8ál]ományú katona - nyu.
ga!€ürópai tánaihoz ha$nlóan - a táEsda.

lontól és áz ál]amhatalomtól joggal igényel.
het a szolgálat követe]ményeiv€1 a!ányban ál.
Ió anyagi és erkö]csi kompenzációt'

Az l996.baÍl elfogadott szolgá]ati törvény
tett ez irányban máÍ néhány jelent6s lép6t'
Ez a tlirvény náÍ eli$nelt€ á katonai szo]gá.
lat különleges közsmlgáad je||egé|' az eztr|
jáÍó nagyobb áldozaNállalást és a2 ezal
aÍányban dIó erkölcsi és anyagi megbecsü]és
iránti igény indokolBágát. Tehót joggál süIBe.
ti folyámatosan a Bajúrsi E8yesületek oÍszá'
gos szövetsége - és más érdekképviseleti
szeÍv is - mind az akív, mind a nyugállomá.
nyú katonák nagyobb crkölcsi és anyagi meg.
becsu]ését' az idós katonákkal való fokozot-
tabb üjrddést és gondoskodlist'

Ugy véljijk' hogy - az el6z6ek euenére
sem - tijrtént lényeges v'ltozás a nyugál]oná.
n}.j ktonók holyzetében. A Ba.jtáÍsi Egyeso.
letck oszí8os szövetségén€k múlt évi kül.
dötÍtözgyűlésen is számos javaslat ba'gzott
el a n'lgálomáíyú kátonák helyzetén€kjav!
tására, a teltck rzonban még váratnak maguk-
m' EzéÍ is van na$/ jelen!óséF annak' hogy
& nyu8áIományl katon& idóközőnkéíti áíe.
kintsék he]y,'tijk€!' s?-ámba vegJék a tóÍén-
teket és oBzágos sziflten a honvédelmei veze-
tés elé tádák gondjaikÁt és me8teh€ssék ja.
vaslataikr.

A nyu8átlományú katonák helyzcte á je.
l€nle8i sEuktúrában - b€sorolva és beádagol.
va valamennyi n}rugdÚas közé - nem o]dható
meg. EzéÍ az oBzág vezetésének bátrabb lé.
Ésíe kellene magá elszánni és a nyugá]lo-

mányj ktoná}at - több NATo orszá8hoz ha-
soÍ!óa]r - kvenni az oÍslgos NFgűj Inté.
ze! hatásköÉból . és teÜ€s egészéb€n a HM
táÍca €llátási körébe utalni (áttenni)' Ugyanis
az onágos NFgdíjbi?toítási Igazgatóság.
nak nem áll módjában a kalonák dif$enciá]!
vagy mcgkülönbtjztelett k€zelóse' Ennek kez.
deményez6je és kidolgozója a Honvéd€lrni
Minisztérium lehetnc' TekinteÍel aITa, hogy
egy ilyen s$ukturális vá]lozás hosszabb id6t
igényel' elsó lépésként esnek néhány fonto.
sabb elenét a most készilló új szolgálati t'Jr.
vényb€DkellenemáÍéÍvényesítcni'

A n}rugállomán)ú katona közvéIemény
igen lozitíVnak énékelie és éÍékeli a kor
mányzat azon ti'rckvé#t' ho8y a készüló
n}tgdíj Íefom során fokozottlbban éÍvénye-
soljón a bilosítási elr a járul& b€fiz€Ések.
kel árányosabb nyugdíj' Tekintettel !,'nban
arra' bogy ez ajelenlegi n$gdíjasokat, ny]g.
á]lományú ktonákat nem éÍi'ti' Úgy véljiik'
hogy a nFgdÍjak emelésénél az elYet máÍ kö.
vcEli nem lehet és vé8et leh€t veti a több év.
tizedes munkáva]. és járulékflz€téssel meg.
alapo2oÍ nyugdíj8k és a smci'lis ellátás keíÉ.
tébe taÍtozó járadékok tjsszekev€résén€k'

Az új szolgÍláti tijwény elé' nagj' várslo-
zással tekint a katonakózvélcmény' A nyugál.
lományú kalonák azt váÍják és igénylik' bogy
az új szolgíleti ti'Nény is külön fejezetbe róg.
zítse - de a jelenleginél szélesebb köÍűen,
újabb jogos járandósáEok}d b6vítve a n}llg-
állományú kátoná}re vonaúozó szabályotat;
a veluk való fogla]kozá! alapelveit; az ellátjs
és gondoskodás kóÉti valanint szcNezeteik,
egyesületeik' klubjaik tánogatdsának rcndjét'
a Honvéde]mi Minisztérium (és a kalonai
szelvezetek) ebb€n való fe]adatait' Ezt kőve.
l6€n a töÍvény végÍehajtásáÍa kiadásn kerijld
Honvédelmi MiniszteÍi rendeletek között
szüIcégesnek taltanak egy olyan kodifikált
utasítds hadását, amely csak a nyugá]lomá.
n)aj k'tonákkÁl és e8yesületeikkel fug]a]ko-
zik' Ebben ke!ü]ne Észiet€s szabayozásfla
töÍvényben rögzítetek végrrhajtásának rcnd.
je' fonnája' sze ezeti keÉte, kjcm€lten az il.
]elékes kábnai szeÍvezctck kötelezettlégE és
az €z€khez szükség$ anyagi és személyi fcl.
tét€1rEndszeÍ.

Ugy vélem, hogy ezek a gondolatok hoz.
zá'járulhatBk a tanácskozás erÉdményességé.
hez' a Észtvevók cselekvő akivitásához' a
kózös á]lálpontok kialakíiásáioz.

Budap€st' 2001. június 6án

Dr' Hercze| ,ttó h!á' ezds'
a BE,sz elnnkéIének |a&ia



Ani1"r3ffi#,s..t#*i H o sy an tovóbb, B E o s Z
létrehozó 18 szefvezet' amely több-
ségében a hivatásos állományt ttmÓ-
rítette kettős feladatot állított maga
elé: egyrészt megteÍemteni azt a
szeNezeti formát, amelyben az állo
mány, a hivatásosok és nyugdíjasok
egyaránt önként tevékenykednek a
honvédelem Dépszerűsítésében. a ka'
tonahagyományok ápolásában, más.
részt pedi8 bens6séges, családias
légkör megteremtésével e8yüvé iar.
tozásukat' kölcsönös segí'ségnyújtá.
sukat kfejezésre ju'tatják' E szerve.
zetek célul tűzték ki, hogy felkarol.
ják a katona-nyugdíjasok érdekvé-
delmét és megszervezi érdeklépvi
se]etét. Felvállalták' hogy eíejükhöz
mérten lészt vesznek a honvédelmi
nevelőmunkában, betöltik a Magyar
Honvédség' a hivatásos és nyu8állo-
mányú katonák közötti ósszekijtő

Áz e8yre sokasodó igények és az
alapító szeÍvezetek tájékozÍaÍó, szeÍ.
vezó munkája eredményeként gyor.
san nőtt a BEosZ ta8e8yesületek
száma' így a taglétszám is. Az alapí
iók és a megválasztott vezetó szer.
vek a szövetség megalakítását köve-
tóen a működési feltételek biztosítá-
sához kéÍlék a HM, az MH és külön
böző szponzorok anyagi támogatá-
sát-A kérés kedvező visszhangra ta-
lált a táÍcánál, amelynek eÍedménye-
ként már az első években _ ha üehe-
zen is-d€ sikerült iÍodahelyiséget és
néhány technikai eszközt beszerezni'
Részbeo' ideiglenes jelleg8el' meg.
oldást nyertek a személyi Problémák
is (2 fő részfoglalkozású alkalmazott
se8ítette az elnökség munkáját') Be-
üzemeltetésre kerűlt a BEosZ iroda
is' minimáiis technikai eszkőzök is
rendelkezésre álltak (azóta bebizo
nyosodott' hogy mindezek nem elég-
ségesek).

A '90-es évek közepén új helyzet
állt eIő a szövetség életében. A je-
]entkezó új igények és az áIdozatos
szervez6 munka eredményeként a
szövetsé8 tagegyesüleieinek száma
elérte a hatvanat' a taglétszám pedig
a nyolcezÍet. Ez jelentősen megnö
velte a szövetség elnökségének koor
djnáló' tájékoztató munkáját' Az
év€k folyamán egyre jobban kitelje-
sedett a BEosZ éÍdekvédelme és éÍ-
dekkéPviselete is' Á szeÍvezeti fel-
építésben jelentós változást jelentett
a tagegyesületek régiónkénti szeÍve.
ződésének létrejötte. Ezzel javult a
tagegyesületekkel való foglalkozás
színvonala, de ez még korántsem

volt elegendő. Hiányzott az oÍszágos
elnökség kózvetlen' személyes kap-
csolata a tagszeÍvezetekkel (ez még
ma is problémás-) A társadalmi mun.
kában dolgozó elnökség tagjai f6leg
országos illetve Íégiószin|ű rcndez.
vényeken (udnak megjelenni. a tag.
egyesületektel az elnökségi iíoda
pedi8 csupán postai ]evelezésekre és
telefbn érintkezéseke szorítkozik.

A legutóbbi közgyúlés á]lásfogla-
lása megerősílelte' hogy a megnóve-
kedett létszámú BEosZ rendkívül
nehéz köÍülmények között' gyakan
emberfeletti eÍőfeszítések mellett,
1990 óta tsszességében eredménye-
sen végzi alapszabályzatában meg'
határozott feladatait. Áz elmúlt l0 év
alatt megerósítette szeÍvezetét, kiala.
kítolta munkájának profilját' felépi
tése működóképes, átfogja az ország
egész teÍületét' Azt is me8állapította,
hogy a széleskörű levékenysé8 a
na8y taglétszám' az újszerű kijrül.
mények és i8ények között számos új
gond jelentkezik, amely jelentdsen
megnöveli az elnökség leterheltsé-
gét' Az utóbbi években gondot okoz
az egyébként áldozatos munkát vég-
ző elnökség néhány tagjának' más
irányú elfoglaltsága miatti visszahú-
zódása a BEosz-ban végz€ndó ope-
ratív munkától' Ezért felvetődi'tt,
hogy célszeÍű lenne az elnökség tag-
jainak átcsoportosítása egyes fonto-
sabb munkaterületeke, elsősorban a
Íégiókkal és a tagegyesületekl:el va-
ló közvetlen mur Gkapcsolatra. s6t
indokoh friss erő bevonása az elnök-
ség munkájába (van erfe lehetőség és
példa is).

Az utóbbi évek tapasztalatai azt
mutatják' hogy az eÍófeszítések' a
HM-I6I kapott szerény támogatás eI-
lenére mindinkább előtérbe kerültek
a szövetség munkáját nehezít6, ese.
tenként gátló körüImények. Bzek el.
sósoÍban a működés személyi felté
teleinek hiányában' a technikai ellá
tottság alacsony szintjében mutatkoz-
nak meg' Nem vált valóÍa az ^z t.0
éwel ezelőtti elképzelés' hogy a szö-
vetsé8 gazdaságila8' anyagila8 önál.
lóvá' illetve óneuátóvá válik. l-enye-
8ében a nagy létszám euenére is a
szövetség nem tudja saját magát
fenntáíani' Ennek oka elsősorban a
tagság alacsony jövedelmi szintjé.
ben, a megnövekedett szociális PÍob-
lémákban, a támogatás hiányában, a
meglévő szponzorok szegényes se.
gítségnyújtásában keresendő' Lénye-

8es tagdíjemelésre báÍ erÍe már
többször gondoltunk a fenti indo
kok miatt nem számíthatunk' A tár-
caszintű és országgyűlési rímogatás
u8yan nagyon lénye8es és nélküIöz-
hetetlen, de a műkódés feltételeinek
biztosításához korántsem elegendó'
Mindezek következtében gyakran
felvet6dik az ellehetetlenülés kérdé-
se a bizonytalan anyagi köÍülmények
miatt.

Napjainka az a helyzet áut elő'
hogy a szövetség rövid idón belül
válaszút elé kerül. vagy me8teremti
a működésének feltételeit' vagy na-
pirendre tűzi tevékenysé8i körének
szűkítését. szeretnénk, ha erÍe az
utóbbLa nem kerülne soÍ' A szövet
ségben, az elnökségben és a tagegye
sületekben me8van az akarat és az
elszántság e Probléma megoldására'

Gondjaink megoldását nagyban
neh€zíti, hogy a társadalmi csoport
(nyugállományú katonák' Íendórök,
kt'zalkalmazottak és azok hozzáÍ^(
tozói) jelenle8 szeÍvezetileg megosz-
tott''. Ma legalább 3-4 olyfi szeÍve.
zet van' amelyik ezen társadalmi
csoportok bázisán Kván dol8ozni'
Ebből adódóan az anyagi er6forrá-
sok szélforgácsolódnak (minden
szeÍvezet külön iÍodát taÍt fenn és
tóbb alkalmazottat foglalkoztao. A
cél érdekében indokoltnak látszik
ezen a helyzeten változtatni. Talán
ez lehet áz egyik lehetséges út a gon.
dok megoldására, és egy él€tképes'
ónálló társadalmi szervezet létreho-
zására, amet'y megfelelően képes a
hivatásos és nyu8állományú kato-
nák, Íendóíök, közalkalmazottak és
azok hozzátáíozóinák összefogásá
ra' szeÍvezetei és tagjaik képviseleté.

Bizakodást jelent számunkra,
}'ogy a közeljövőben az oÍszáqZyű'
lés által elíogadásÍa kerüló HszT
szeÍint a n},ugállományúak szeÍveze
tei' így a BEosz is jelent6sebb
anyagi' technikai és pénziigyi támo.
gatásban Íészesüllet. Ez azonban
még csak ígéret. osszességében fel
tétlen indokoh, hogy megoldást kell
találni a 11 éve anyagi gondok}al
küszki'dő szövetség' a katonák,
rend6rök tízezres táborát tömörítő
BEosZ megerősítésére' működési
feltételeinek biztosítására.

BEosz tdaát



Honvédelmi nap - 2oo 1
op usztaszertől a Városlig etig

A Bajtársi Egyesül€tek országos
szövetségén€k €lnöksége május 29 én
kibóvített ülésen vitattameg a követk€
ző hónapokban soÚa kerülő két na.

gyobb rendezvényével kapcsolatos ten
nivalókat' A lenek szerintjúnius 22 én
rendezik Íneg a nyugálloÍnányú kalo.
nák IV oÍszágos fóÍumát' amelyen na.

pirendre kerülnek a ny gálloÍnányÚ ka'
tonák és a honvédségi nyugdiasok
helyzetével kapcso]atos gondok és ten-
nivalók. Jelenleg a honvédség szociális
gondoskodási körébe mintegy 35 ezer
idós €mber taÍozik' kÖzűlűk tÓbb mint
20 ezeÍ íó nyugállományÚ katona.

A fóÍumon megvitatják a Honvéd
Nyugdíjasház és az Önsegé|yző Pénz.
lár létrehozásával kapcsolatos tenniva.
lókat, valamin! aZ idósgondozás jelen.
Iegi gond,jai' és íeladatail' A másik je.
lentós Íendezvény' a kalonanemzedé.
kek x. találkozója szeprembeÍben lesz
Balalonkenesén, ahol összegzik a BE.
osz tizenegy éve folyó munkájának
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PáIvázat - 2ool.
A BEosZ Elnöksége 2001'b€n a lervek.

nek Íne.Eie|elóen folyblja a szociílis és kari.
talív tevékenysegét. szorosan egüttmítijd.
ve a ,'Bajlát!ainkéí.' AlaPítvány Kuralóriu'
mával' Ennek a tevékeny#g'ek e8y részél
kép€zi az egyszeri s€gély. íletv€ adomány
elnyeésérc liín pályázat. A Hírl €vél 200l'
januári sz'lnÍban közzétett ',PáIyíznt -
200I.' anya8i hállc.él a 2000. évb€n l€ndel'
kezésÍE álló Énzösszeg - a szeí€ncs.játék
Rt. adománya, valmint a ''Honvédbál -
2000', Íendezése soán a szpoÍlzoÍok b€nze.
tései - amn mamdványa képezi' amelyel
nem használtunk fel a 2m0. é!ben. Mive] !
kapolt ősszeget szigoű felÍélel€k szerint,
csak meghatálozolt céloka használhattuk
fel, a pátyázati feltét€]€k mindkét évb€n azc
nosak vohak a kiinísokban'

A Íend€lkelsűnk íló közel 4'9 millió
forintMl 2mGb€n minegy 3.33 Ínillió fonl}
to{ hasznírunli fel a .'Pályázar - 20m'' lebc
nyolílísakoÍ. Igy a 200l' évr€ lJ7 millió f}
ri't mandvánnyal s2jmolhanünk. Ebb6l az
összeg$l350 000 Flot a Katonanemzedékek
X' Jubi]eumi Találkozóján hasmálunk fe]. A
,'P.ílyá,zt 200I', első felét€ kifizettljnk 920
000 R{t a késóbb Íeszle'ez.ttek szerid -,
így erre az éYÍ€ maÍadt még ]m 0m R'

Azt a Íó elvet köveíiik a seg€lyezésí€ Íen.
dc[iczesÍe ál!ó összc8 elosaiásakor' hogy mi'
nél na.qyobb Ész kcrüljön' minél hamarább a
n{5zorulókioz.

Ennek megfcl€l6en a telj€s össz€g (49
millió Fl) 58%.át 2000' évb€n' 327-át 200l .
évben' a maradvány ( l ,57 millió F0 75Eo.át a
200l ' év els6 feléb€n' 257T.át a második fe'
léb€n használjuk i€l' A segélyezésiÉ rendel.
kezélre ál1ó teÜes Óssze8et 2 év alatt ] nlka'
lomÍnal elbírál| pá|yáE^ok a|apján 

'|3sa,

20%' 7qrnak megfeleló anínyban juttatjuk el
a nyeíes pályá?ókna} és a 200l ' év vé8érÉ a
teljes összeget fclhasználjuk.

A lovÍbbiakban a ,'Pá]yázat -200l''
március 3l.iha|ÍÍidejű részének lövid ál
tekintését' a számszerú adatoklt és a le'
vonh ó tanulsÍgokal íoglaljuk óssze'

A beérkez6 pályázatokat a BEosZ
szociális bizottsága' összegyűjtölt € ' cso'
poíosítoÍa és a 04' 04.i ijlésén e|óz€te.
sen elbírálh' majd javaJlatait az összes
eredeti okmánnyal együtt a ',Bajlársain.
kért'' Alapílvány KuÍatóriumához felt €r'

A KuÍaróÍium 04.09.én ülésez€tt' hol
a feIteÍjesztett javaslatoka' néhány helyen
módosítva dőnlöü a pályázatokóI'

HatáÍid6Íe beéíkezet| l34 pályázat.
ól.el €lÍogadott. 7].at elutasított az aláb.

l'a') A kalonli szolgálat során maÍa'
dandó egészségkáÍosodást szenvedet|ek
se8é|yezéséÍe 3 pályázat érkezett mind.

háÍmat elfogadlák' Iél esetben a javasolt
20 000 Ft.os s€gélr ]0 000 Fl.m emehék'

l'b') A szolgíali feladal végzese közb€n
elhun}1 hiva!álos katonÍt közvellen hozá.
láÍozóinak segélyezéséÍe felmeÍűlt négy név
köziil egy ózv€gy lisáf€leség kápon' a java.
soh 30 000 Ft helyell 40 000 Ft segél}t.

A kuntóÍium úgy döntótt' hos/ €z€ket a
s€gély€k€t n€m poslán kell €lküldeni, hanem
személyesen kell átadni. A szeÉny ÉMbeli
Lámoga!ásálad.ásívat egy időbenérzékeltetni
kell á Masyar Honvédú8 folyamabs figyel'
mét, segít6 szándékát' ezen b€Iül a BEosZ
és az illelékes ngsz€rvezet szeÍeÉ. baníli
közeledéséL

A segélyek átadását a feh€rjesztő rag.
egyesűltek az előzőekb€n megfelelden vé.
gezték el. A szentendr€i Kossuth L.ajos
N}rugdÚas Klub' a váÍpalolai Gábor Aron
N}rugdíjal Klub és a budap€sli Gábor Amn
TÍizéÍ Bajt]í'si EgyesüIet vezet.ői mé8.rrá is
gondoxák' hos} beléÉsi nyilatkozatokat vi.
gyenek magllkkal és a láloga!ás sonín a segé.
lyezett€l,,tiszteletbeli tag''.8á fogadják' Az
ilyen geszlus több€l é.' Ínin| bármilyen
összegű Énzsegély'

l c') Az ig€n nehéz szociális helyzetben
lévó honvédségi nyu8dÚasok, illerve azok öz.
vegji€i s€gelyezéseÍe l03 pályázái éÍkezen'
amelyMl a |iÜrdtónÚt 5l.€t fogadoB el. A1.
ta]ábán l0 000 Ft.ot' néhá'y es€tben 20 0m
Fl €8}szeri segél}'l kaPlák a sikeÍes páyázók.

A kumtórium dönlésében a köveÍk€7-ó
€l€mzést érdemes figyelembe venni.

A pá-lyázatok zöme csopoítos pályázal,
azonban több es€tben a felterj€sztő tag€8ye.
sül €lv €zetősge m€gelégedett azzal, hogy a
segélyezésÍe szorulók egyszerű névsorát
küldte be' hozzáléve' hogy a2 illet6 ''nagyon
bereges' na.qyon nbzorul a s€gíts.erc.'' Nem
ííák l€ az illerd konkÉl h€]yzetá' nem m€l.
lékeltekeg]ellen igazolásl' nyugdÚszelvényl,
oÍvosi igazoláí s€m' A BEosZszociá]h Bi.
zonsá8a' illetve a ''B jl|Í.sainká1,' Alapí!
vány Kuntóriuma teljes méíékben eIÍo8adta
a f€h€rjesz|ó tageg}€sül €t vezetőségének !é.
leményé|' jogosna} taÍto||a a segélyezési,ja.
vaslatot. azonban ezek a pályfuók az Összes
Pílyáat sorÍendbe álI ílás.loÍ minden}éppen
hánéÍbe szorullák azok}al s7'emben. aho] a
pályázatok sdl€skörű hclyszíni taÍu]mány,
nindenféle sziiksé8es igazolást' a pályázó
sajárkezű aláí!ásával szignáIt kérclmét is taÍ'
talmazták'

Mindenkinek világosan k€ll lánia' hogy a
pílyázjtok tartalmával tapcsolalos elóínások
e]sósorban nem az clbírá!ó bizottságok
''Meggyőzése'' miatt szüksége*k' hanem a
bizottságok munkájába a#í kellenek' hos/
azok a piityázarok egymíshoz viszonyílofi el'
bírá]ásakor re'í is sorr€nd€l legyenek képesek
ielál1ítani.

A következő tag€gyesilletek az eIóbb l€íÍt
hibáh' vatamily€n fokon elk(jvenék' ezélt a
felteíjesÍéseik' vagy azok egy 'ész€ mís pá.
lyáz.lotta] szlmb€n hátfányos besoÍolást
kapon' azaz az egyébként Íászorulók n€m
laptak segél},t: Honvéd Nyugál|ományú
Klub' Pe.s; MH Nyu8á]Iományúak Klubja'
Zala€ge6zeg; Fegyveres EÍők és Testületek
NyugálloÍnányú TaÚainat Klubja' Hódme
zővásáÍhelyl Feg}ry€.€s EÍ5k és R€ndvedel'
mi sz€rveze|ek Nyugállományú Tesliilete.
sal.qótaÍjáni II. Rákóczi FeÍ€nc Nyu8állomá.
nyj Honved6k Egyestllete, Halvan.

A ''Pá|yázat 200l'. felhívá.bán köv€t€l'
ményként az szeÍepel. hogy a felterjesztése'
ket illeNe az elbíúlá5okat a MH szo.iápoli
tikai Alapítvány l999.b€n kiadon Tájékozla.
tója ilapján kell vé8ezni' A kulatórium ezt a
követelményt €nyhíve ú8y döntött, hogy s€
gél},1 azok'ak ad' akiknek a nyugdía. i]l€tve
nz €3y főre jutó jövedelme nem magasabb'
minl40 000 R. Néhány esetben e8yéni elbi
nilás alapján. még ettó] a kÖvelelményt.ől is

Minden es€lben (] kivéte]óvel. a}olkide
Íült, hogy a pályázó ebb€n az évben már 2 al'
kalomma]' más he1yÍ'ő1 kapott s€gély0 k€d.
vez&n bíúlta el a 80 é! feletli pdyÍzók se.
8élykélelmét'

vé8tl1 is az eliogadotl 5 l pályázó saímí.
n a kuin|órium 5'm 0m Ft segél}'l folyósí.

l.d') A hadeÍóáalakíás követk€Íében'
őnnibájukon kívül hátfányos helyze|b€ kerüIt
hiva|ásos katonák és honvédségi közalkal.
ma?ott.* íregse8ítéÉP páIyí"lt nem éÍke.
zett.

A lovábbiakban a tage8yesületeink, illet
ve ragjainl ebben a úrgban célszeÍű. ha a
felterjesztéseiket közvetleniil a MH szociá.
Polilüai Alapírvány Kuntóíiumá}oz kijldik
meg. mivel s€m a BEosZ. sem a ',Bajlína'
inkért'. Alapítvány eÍre a céln ÉnzeszkG
zökkel neÍn Éndelkezik'

2'a') Adomány hon!édségi sz€rvezetek



szin)Ífu k.lesón.Úába 5 ptilyjzal érkezcll.
nrc|yclel a kuralórium elulasíolt a köv€lk €.

-A Hon!édL€nkey ̂ |apítvány, EgeÍ. s!
lúÍÍhol ká1 lámogatás ncm egyezik meg a
pjIyÍllti tiírís fehélelei!el'

-Az MH HljdÚ.BihitÍ M€gyei Hadkie.gé.
szÍő PaÍancsnokság pjlyjzrla a néhány sot'
k lona' néhány hónapos szo|8í]ati ide,jének
jobbtilél€léh€z. nem Í€álls.

- ^ Honvéd N}ugíllomínyú Klub |€ll €Í.
jeszlésc a Ve.gyes TüZér dd' ÉszéÍe' Pécs.
adulhiínyos. nem éÍékelhető'

- A i\'ÍH 32. Bp' ór és dísrczred Rendé'
sz-€liz. által kén videokan]eÍ.' mint kiliépzé'
si segédeszkoz' n€m lartozik . pályízati fe|

- A Rendész€ti és óÍZÍs7lóalj áItal ká1
színes TV és videomagnó rzél1 nem te|jesít.
hető, nreí a ''Pályázat 20i]l'.soÍina,'m'i!
lilpoIl cgy színes Tv t.

2'b.) Csali a BEosz.hoz únozó szene.
zelek' nyugdÚas k]ubok számán ]9 db ado.
mány kéíek. melybóla kunlóóUm 6 pályá'
7-!tot cl|ogadott és I3'at eluluíoll'

Elunsftotta a nagy ósszeglí kélelmekct'
va|amint azokat. am€lyek nem kulfuÍá1is
.nylgot képeznek, és azolQl amelyek nen
kö,össégi célokat szolgÍ|nlk' N€m kapon
kedvező elbíííláí az ol}an pályáza| sem.
me|}ben élforduló Ín€günnepléshez, knán.
dultisokhoz kéÍl€k s€gítségel'

A kuÍatóriurn nagyn á1ékehe a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyelem TüzéÍ Tan.
székének és a Gábor áÍon TijzéÍ BaÍáÍsi
Egyesületnek kozós páI}Íl.líl, Dely szeÍint
a úPióbicskei nagykálai hagyomány6zó
]8 !s diik !üzér csá}ókkal. n mai üzéuég
é|cs|ö!észel&e loíénő mcghíválsal s€gíe
nék. A kéí ]0 000 n.os lámo8alíst 50 000 Fl.

Adományoka a kuratórium őssz€sen 260

A ..Pál}'at 200I'' akció során tehál
ossrcsn 55 |ó ispoll segélyt ó60 000 FléF
lókbcn és 6 szervezel kapoll 2ó0 000 Fl éíé
kú ldományt'

kmételten azt tapisz|alh nuk' hogy a Égi'
ók Vc7-€lői és a tagegyesületeink vez€lői nagy
hozzáéíésse| és önzellen f8íteni akanísa|
!e.[e/ék ! '.Píyál!t 2001.' lebonyolítánit'
oszinl€ köszönel jár e7ií a ínunkíéí' Min
dcnki. aki segé1i1 kapott és nlinden úgszervc
Zelunk, lnrely adománÍ klpon, vi]ágosan
lud,jon Íola' hogy a páy'alok kedvezó elbiná.
lÍsíru ch.j$rban a sajál szcNerctük vezetói.
nek kószönhelő' A BEosZ és a7 Alapítvány
biÁrsjgli csupín s7,ervelik és bonyolítják
elekct az *ciókar. azonbrn a1órdemi munk!
í ÉgióIn'l' a bgszervc7Ílekné] íolyi}'

B€Íeje,ésül a BEosZ Elnijkség ne!éb.n
és a .'BaÍáÍsainkéí Á|apívíny Kuntóriu.
nrÍnak nevében ószinl € slíw€l gmtulílok
azoknflk. akik valamilyen límogatásban é.
szesühek és sajnálom, ha bárki ÍászoÍu1ó
még nem kapott segélr'

E gy üttm íí kö d é si me gdlla p o dd s
(Tervzet)

A Bajtársi Egyesü|etek országos szövetsé8e és a Honvédségi NyugdÍjas
Klubok országos szövetsége b€lárva. hogy nyueállományú. i]|etóleg nyugdÜrs
tagjaik érdekében kitűzö't cé]jaik megvalósítását együ|tes, összebangolt tevé'
kenységükkel sikeÍes€bM (ehetik' az atábbiakban állapodnak n]eg:

l.) Az €gJüttműködós cé|jai és f€ladatai:
a.) érdekérvényesítési tevékenysé8üket összehangoljík, lerve ikről időben tá.

jékoztatjá* egymásl'
b') progmm'iaikon számítanak az együllműkódó partner részvéle|ére,

fontosabb rendezvényeikÍe meghívják egymást'
c') kiadványaika' meekűldik egymísnak. azokban a paíner részére is bizto.

sítanak publikálási lehelőséget. esetenként közös k;adványl je|enlernek meg'
d.) e|6zet€s €gy€zt€(és után képviselik egymás érdekeil a bazai és a külföl.

di társadalmi szeÍvezetekkel való kapcsolataikban,
e') a tagok érd€kkéPvise|ete kapcsán felmeÍüló értc|m€zési kérdésekben

egyeztetik áuáspontjukat'
i) Ínunkakapcso|ataik e.edmény€seb* tétele érdekében e8yes témákban

munkacsopoíot hoznak |étÍe' a |e8fonlosább kéÍdéseket közös vezetói éíekez.
l€ten tárgyalját Íne8'

2') Az €8yütt.nűködés eredmény€sségét kétévenként érték€|ik.
3') Felek nem 8álo]ják lagszeívezeleik mÍsik szővetséghez való csat|akozá.

sát.
4.) A jel€n MegállapodÍs határoz.llan idóre szó]' a Felek a módosítását íÍás'

ban kezdeményezhetik' felmondásár egyoldnlúan' íúsban b€jelen'hetik.
5.) AFeleka ta&iaikkal és a na8yobb nyilvánossá8gal a Me8dllapodást meg.

ismerterik.
ó.) A MegáIlaPodás mindkét szövetsé8 legmagasabb lestü]etének jóváha.

8yá5a után lép halályba' Ajóváhagyásról Á Felek értesítik e8ymást.

sipos céza ryá. ezredes
a BEosz elnőke

Kosi!,ky At|ila n'-á' altábornag!
a HOKOSZ elnitke

Fekd. J|htJ n\á' cJe|16
a BEosz s:o( bi:' clllök.

Tis:l.1eIlel' siPos Gt:a iú, e1&l.:
BEOSZ ehtiik.

A H on,étLsé gi N1ugdíjasklú 0r sűgos S:öt'etsé ge Elnökónek
Kosizk1 Attila nyti. Altcibornagy Úr!

A HoKosZ Híllcvól200l' úájus 2' óvfolyam 2, sz' 2' és ]' oldilán mcglc.
P.xlve olvastuk.. BEosz'r érintócn ! \övctkczókct:

l.) A HoKosZ-B EosZ együtlmúlijdési megállaPdjs té!désébeni '.ol}!D
döntés születelr: tc8yünk még egy kíséÍIct.l . megÍlhPodiis lcró dlt] hozásáÍa..'
Ezzcl véleményiink szcrint a szer7ó ! BEoSZ.l az olv.v]k clólt o1yan szín.
bcn lijntcti fcl' DlitÍhi t BEosZ ncn lklÍní vasy voDakodnr rZ c8yüttmíködési
mcgÍIlupodást mcgkölni'

2') A Nyugdíjaskl!bTk l' orsz:igos '].llli Ikozój Ínak rsszchÍvlisti!ulkaPcso1alo
sin i szerzó o]y!n nrcgá1lipítísoklr lcsz ós o1yaí lés,|ct.s pfu8llnor köló|.
rnrc|\cl az oh,iÍ'k clón ós a klubok kinób.n azl r lálsz.ld \chi ez álúl .ncg.
lévcszt!. ókct . hosy u Ícndcz!én) lié&lésébcn a két szövclsds lózölt val.nri|ó
lc c8yezsé8 szű|ctcll. ó! i rendezvény mcglríás! á kózöll prcgrlnr szcrint és idó

A valósá8 azonhán iz. bogy a fcnti fc'rdezvéíy ügyóbcn x BEoSZ.al a cikk
mcgírásáis sennnnrcnrű és tbnnájú e8ycztcIósrc len került nÍ'

Tisztelet ElnÖk Url Kó.júk' hogy mindkót kérdésbeí jcl.njcn bclyreigazíjs a
HoKosZ 1apjíbin.

Á HoKosZ-BEosZ egyúttnűködósi mégá||apodás a terveknek és a szó.
be|i megá||apodásoknak megfeIel6 ú!eme'ésében tiirténl és történik' a szerzó
ponlat|anu| fog'|nazotl' |nert á HoK()sZ rószérő| e 1árg}bln '.nég ég} kí.
sarletet" nem kcllcll tcnni.

A NJugdíjask|ubok I. országos t.|á|ko,ójával k.pcso|atos rendezvény
összchívásáróI a Boosz elnökségóYc| semnliÍemű előzctcs.gycztetésre nem
k€rü|t sor' ezért a kÖ'Ó|t program ós időpont a mi részÜnkró| nem tekinthe.
tó végIegesnek.



Daloló asszonyok dicsérete
A Honvéd Nyugdíjas Klub népdalköre első minősítése ,,aranyat'' hozott

zalaegerszeg - ,,Kék szalaqbóI
,an a blúzom kijtqie''... - énekelték
széPen.sengőn a dalt a z asszonlok'
ezúítal g próbón. Előtte nár Íelhív-
nÍk nagukra a figyelnet az.al' hog!
a közé|núltban Ge enhóaón rende.
zett népzenei taankozón, a megelőző
Íokozatokat ú*jmond,,kikeÍiibe,,,
eqlből afcfi! fiinősííésIe éItékelte
szeIeplésüket a zsű .

Az egersz€gi Honvéd N}ugdíjas Klub
néÉalkörénekvezetője' Hompó Sríndor
nó vázolta alakulások körülményeit, szn'
vaiból ldderül az is, hogy kerüllek a hon.
védség kötelékébe'

- voltunk néhányan, akik a ruhagyár
kónsában énekel!ünk, Vajda Józsi bácsi
vezetésével. Amikor megszűnt a gyában
az énekkar' felnerült, hogy jó lenne foly-
tatni a közös éneklést. Mivel több€n is
tisztfeleségek va8yunk, arra gondolfunk,
ho$/ eljövünk ide, a Honvéd loubb4 és
elkezdÍik a csopoÍot szervezni' Jelenleg
l9-en vagl,unk. 1995-ben alalultonk, az-
óla a városban több h€lyen is szerep€l
tÍint, azonban minősíÉsen most először
vettiink részl. klkesen készüIttink, de
azzal a gondolattal menfunk, ha nem éÍ
tijnk el semmilyen fokozatot, akkor sem
keseÍedünk el' a lényeg a Íészvétel. Bi.
zony a legna8yobb me8lePtésünkE ara.
nyat kapfunk' oÍóm volt hallani a zsűíi
dicséreÉt, azt mondták, els6Íe arany ío
kozálot elémi' szint€ Élda nélküli' ' '
újságolta büszkén a népd.lköÍ vezet6je'

Híás szavakkal szól vajda Józsi bá-
csÍól' t6le nagyon sokat tanultak. Az ó
gyújtéseibőI állították össze a bemutatón
előadott' szerelemr6l szóIó kél dalcsok.
rukat is. A vá,lo8atásnál termész€tesen fi.

Horválh Istvánné szólót énekel az
egyik dalcsokoÍbán'

- Először furcsa volt ez a szereP, úgy
érzi az emtte\ mintha kicsit összeszorul.
na a toÍka' s nem nrdná úgy kiadni a han.
got, mint a közös énekléskoÍ' De mostan-
ra már megszol1am' mint ahogyan azl is,
bogy ismél népdalkijrc jámk' ' '

s elkezdte énekelni az ,'Mesányám
mondtá nékem, minek a szeret6 nékem''
k€zdetű dát... Majd a többiek is bekap'
csolódtak, s együtt énekelÉk a reÍént.

Ugye gyönyörű? - kérdeztek szint€
egyszeÍre.

Hompó sándomé fontosnak tartja el.
mondani, hogy szaknailag nincsenek
magukra hag'va' a Meg]iei Művel6dési
és Itúsági Központ népzenei tanácsadó.
ja' dr. Paragi János hasznos ötletekkel se.
8íti a munkájukat' Amikor elószöÍ ha!o|
Iá 6ket, azt kérdezte|

- Ilyen hanganyaggal hol voltak ed-
dis ?

Sinkovits Eh1

gyelembe kell venni' hogy nói énektamjl
vaÍ szó. Nem titok, 8ondoltak már arra'
hogy b€szeívezhelnének férIiakal is, ám
ez nem lúnik egyszerű feladatnak' Addig
is 8ya]apílják ÍepeÍoáÍjukat, s dalolnak
szíYvel-lélekkel'

_ orömmel jáÍok ide' kezdetlól b€-
kapcsolódtam a népdalköIbe. En
,,€sak'' dolgoztam a ruhagyáÍban, nem
voltam tagja áz énekkamák. Nemcsak
dalolni szeretek, ha úgy adódik, szíve.
sen szavalok. Jó a kollektíva' a klub
kullurális csopoíjával a városi farsan
goÍ a Ludas Matyit játszotfuk. Bn vol
tam a Dijbrögi''' Hát ilyen bolondsá-
gokban h b€nne vagyunk... o osztolta
meg élményeii Nagy Jánosné. Bol.
dog vagyok' hogy me8alakult ez a nép.
dalkör, s itl folylalhatom az éneklést. A
férjemet több mint tíz éve elveszítel
tem' úgy éízem, általa ide tartozom a
honvédséghez. Jól érzem magam a kö-
zössógben' azt hiszem, szüksé8 van
egy ilyen vidám' jókedvű társaságra
fogalmazotl Kovács Józs€fné.



Kezdemény ezzúk a Generác iók kozott szo I idaritás
onsegélyző P énztár ának | étrehozását

A Honvédszakszervezet kezde-
ményezi a Generációk Közötti szo-
lidaÍitás Ónsegélyező pénztiárának
létrehozását' Az országos választ.
mány határozatának me8felelóen
megkezd6dötl a pénztár szeflezése.

Az alapítfu gondolatához ,máris''
támogatólag csatlakozott a BaÍársi
Egyesületek orszá8os szövetsé8e,
a MagyaÍ Honvédsé8 szociálpoliti-
kai Alapítványa.

TáÍgyalásokat folytatunk a szo-
ciiílis és csáládü8yi Minisztérium-
mal, az ldósü8yi Tanáccsal, anyug-
díjasok orszá8os szövetségével, a
Magyar Honvédség egyéb nyugdí
jas szervezeteivel.

Kezdeményezőleg léPünk fel a
Honvédelmi Minisztérium fele a
PénztáÍ alaPításának és a nyu8áIlo.
mányúak és özvegyek lámogatásá.
nak kérdésében.

Miben se4íthet az önsegélyező

Vannak nehéz élethelyzete, ami.
kor nem váÍ kiadások merülnek
fel, amelyek az átlagos családot,
va8y aklír egyedüláuó személyt kü-
lönösen meglerhelik, és szinte áihi
dalhatatlan probléma elé állítják.
Sok esetben nincs is kihez fordulni,
hiszen az emberek azt tapasztalják,
hogy a kömyezetükben él6k maguk
is megéIhetési gondokkal kiiszköd-
nek, í8y nincs módjuk mé8 átmene-
ti se8ítsé8nyújtásra sem.

Mi tehát a meqoldós?
GeneÍációk Együtt - E8ymásért

Egy Pénztárban!
Egy olyan közösség létrehozása'

amelynek tagjai felkésziilnek arra'
hogy ma8uk és társaik átmeneti
Énzügyi gondjait a közi'sen gyűj-
tijtt tókéből finanszírozzák. Ez nem
más, mint az állami kedvezmé-
nyekkel támogatott elótakaÍékos-
sá8 a lossz napoka. Ezt a szeíteze-
tet úgy hívják onse8éIyezó pénz-
táÍ. A pénzráÍ működési alapelvei
közüI csak néhányat emeltünk ki:

szolidaritás' önkéntesség, köl-
csönösség, tinkormiínyzatiság.

A szolidaÍitás azt jelenti, hogy a
pénztáÍ mindi8 ^z éPPen rászoruló
segítsé8éIe siet a köziis tókéból
nyújtott támo8atással. A Pénztári

ta8sá8ot mindenki önként vállalja
és egyben elismer, ho8y kölcsi'nö-
sen mindenkit megillet a se8ítség,
ha éppen rossz helyzetben van. A
Pénztár múködtetését pedig a ta8ok
közül választott vezetók végzik,
ami az önkormányzatiság elvének
megfelel.

A GeneÍációk Ki'zötti szolidafi.
tás Önsegélyző Pénztára érdemi
megoldásl kínál aÍa, hogy a nyugdí.
jas társadalom is bekapcsolódhas.
son az önkéntes' kiilcsönós biztosí
tó PénztáÍi rendszelbe'

A törvényessé8nek maximálisan
eleget tevő pénztár egyedi konst-
rukciójával olyan szolgáltatások
nyújtására képes' amely pénzü8yi-
leg is előnyós kömyezetben az idós
kor Problémáit enyhíthetik.

A pénzLáÍi konstrukció lehetővé
Íeszi a 3oEa-os SZJA kedvezmény
igénybevételét, 100 000 Ft/év
ijsszeg eÍejéig.

T€.vez€tt szolgáltatások:
I. szo|gáltátási csomag:
a.) temetkezési se8ély,
b.) hátramaradottak támogatása .
Ki'telező tagdÚ 500 Ft/hó, e felet-

ti befizetés lehetsé8es.
A ta8díjak 1007o.ban az egyéni

számla szolidaÍitási részére kerül-
nek. a szolgáltatások teljes egészé-
ben szolidaritiási rész terhéíe kerül-
nek kiegyenlítésre. A kötelez6 tagdÚ
feletti befizetés kerül e8yéni rendel-
kezésű számlarészre, ami kiegészí!
heti az alapszolgiíltatiíst'

II. szolgáltauísi csomag:

2' 1' Temetkezési segély
2'2' Gyó9yszEÍ áÍ|ámogatás
2.3' GyógyászaÍi se8édeszköz

ifuának támogatása
2.4. Apolási költség hozzájáÍulás
2.5' HátramaÍadoltak támo8atása'
Kötelező tagdíj 2000 Ft/ó. E fele!

ti befizetés lehetséges.

A Pénz!ár tagsági köre:
Minden magyar állampol8ár -

aktív és nyugállományú.
A pénztárat a tagsásgal jfuó kö-

telezettséget vállaló tagok alakítják.
Alapszabályukban meghatározzák
a működés legfontosabb követel-
ményeit, mely alapszabály éÍvé-
nyességét és a működés jo8szerűsé.
gét a bíróság ha8yjajóvá' Á me8a-
lakulással egy idóben megváasz!
jiák a pénzrfu vezetősé8ét (i9az}^ró
tanács), ellenő'ó szervezetét. Dön.
tenek a havonta fizetendó tagdíjról
és a ta8dtakból felhalmozódó tőke
felhasználásáról (a pénztáÍ szol9a.
tatásaiÍól) '

A havi rendszeressé8gel Íizetett
tagdíj is jelenti majd azt a tőkét,
amelybőI szükséghelyzetben segít-
sé8 nyújtható.

A Pénztár lehetővé teszi tagjai
sziámára:

- Az állami támo8atás igénybe-
vételét

_ az öngondoskodást' az elótaka-
rékossá8ot

_ A megtakarítotl összegek szak-
szerű befektetését, gyarapítását'

hosszabb távla a pénztáú á|Í.aI
üzemehetett nyu8dÚas ház' ápolás
otthon igénybevételét valamint a
szolgáltatások kiterjesztésével azok
széles skálájának i8énybevételét'

a pénztár lehetővé teszi ajelen.
legi vagy volt munkáItatók részére
az adott tagsá8, ki'r célzott támo8a-
tását is'

A Pénztár alakuló közgyűlésé.
re 2001. októb€r l-jén kerül sor'
ahol €lfogadásla kerül a Pénztár
alapszabálya.

szocíólis ügJviyő



ÜoÜr'Ésl I'EHETŐsÉcn'r<
A HosZ ílldls/-ervezett üdiilési leh€tósé.qek és térítésidŰak:

A lcndé.qck clhelyezése 4 szenrélyes fahánkbln / ó db |ahÍz hideg melcg!izes. ZLlhany
7,os + wc,2db f{hjz hidegvizes mosdó. kÖzos Zuhanyzó+Wc havniiht/ biztosított.

F6zési|ehctősé.qe ahelyszinen. kijlön i.!én} szeIint énemi étke/s ]ehctóségét bi7tosítjuk'
Az üd.jl6 szoms/Ídságiban l €m lvizes fűldő talá]haló'
MegkÖze]íthelő gépjánnűvelM 3 as autópályán, GyŐngyÖsön ál Karácsond irányában.
A HosZ a tamamérui üdtilóben 200i.jú]ius.2l'tól 1onapos gyermektábon srcrvez'
A láborban teljes ellátást biztositunk'
IrányáÍ pÍo8lam Íüggvényében| lsooFt/főlnap. HosZ ragok gyemekeinek

l200Fl/íólnap'
Békésszentandrás:
A v€ndé.qek elhelyezése 6 db 4személyes faházban történik. A házakban hideg.melegvi.

zes arhany, wc valamjnt hrjtó és €l€ktromos fózólap található'
Agynemli huzatot, törülközót a vendégn€k k€ll biztosítania'
F6zési lehet6ség a faházakban' küIön i8ény szeÍint éttenniétkezés leh€tőségét biztosítjuk'
Az tjdülő közv€tlenül a KóÍös holtágának paíján talá]ható' amely füÍdési' hoÍgászási le'

hetőséget biztosÍt.
cserk€ssző|ő:
Elhely€zés 3 db nég]személy€s . kóházban lévó . szobában' A szobában mosdó, gázfózó

lap taláhaló' Fürdési leh€t6ség és wC külön épilletben biztositott. Etkezés köztjs étkezó hely'

Megközelíth€td gépjámrűvel a 4+es számú fóútlonalon Kecsk€mét szarvas - Békéscsa.

Magyrrhertelend:
Elhelyezés 2 db 2 felnótt + l gy€rmek elhelyezéséÍ€ alkalmas fahárbaÍ' Faházak füÍdőszc

bával, wc.vel €llálotlak' H€lyben fózési lehetóség nem biztosított' Az ijdüló eÍdószélén, ter.
málfilrdó mellett a2 oÍfüi.|ótól l0 km're található'

Gfudony k€mPing|
5 db sátorhely bérclhe!ő' Az k€mping a vel€nceitó paÍtján található'
Az idegenforgalmi adót a térítési díjak n€m lanalmazzák' A féróh€lyeket június l5'tő1 le.

het 2 h€l €s tumusokban igénybe venni, amely megbonthatT'
Részletes f€lvilágosítást a HosZ közpo i nodájától a 06 1 350 7671 illelv€ a 02 1l 7525

HM számon lehet kémi'

Szlovén veteránok Fehérváron

A székesíehérvári Honvéd Nyugállo.
mányúak Klubja és a Muraszombati
szlovén Veterán Harci szövetség két éve
baráti együttmúködési megállapodást ír
alá' Az együlhűködés jegyében n€mré.
gib€n a szlovén veteránok né8yfós kül
döltsége jár! székesfehérváron' viszonoz-
va a fehérvári obsilosok tavalyi lálogatá.
sát' A barátj találkozón a v€teÍánok be.
számoltak egyÍnás munkájáÍól, és ismer.
tették a jÖvőre vonatkozó terveik€t.

A szlovén vendé8ek megism€rkedt€k
székesf€hérvár töíéne]mi nevezetessé'
geivel' gyönyörködtek a be]város műem'
lék jellegű épü]eteiben' és ellátogatlak a
Bory.várba is' A ké! csapat pisztolylövé'
szetén a fehérváÍi Honvéd Nyugállomá.
nyú Klub csapalának sikerül! visszavágni
a tavalyi mariboÍi vereségért' A szlovén
veteránok a búcsúzáskor meghívót adlak
át a szövetségük 10. évfordulójára rende-
zett ünnePségre.

Jobbá|y Anlal
try. ezredes

Könyv
Toma AndrásróI

Az utolsó nragyar had;fogoly, a
hetvenhatéves Toma András neve an.
nak ;dején bejáía az egész világsaj'
tót' SoÍsa, Íendhagyó élettőrténete, a
tatárföldi elrnegyógyinrézetben ör
venhárom évig rartó kínlódása és m€.
sébe ill6 hazat&ése sokakat megha.
!ott' sajnálatot és csodálato! váltott ki
az emb€rekbdl'

Erdós László alezredes _ aki a
Honvédelmi Minisztédum megbÍzá.
sából a múlt év augusztusában fáÍad.
hatatlan kutatómunkával e|6segíte|t€
Toma AndÍás vé8leges hazaérkezését
és fóltestvéreinek meglalálását - most '
A hadifogoly cÍÍnmel könyvet íÍ!. A
HM zínyi Kommunikációs szolgál.
tató Kht. gondozásában hamaÍosan

megjelenó könyvben a 6zelz6 tórkéP-
vázlatokkal, íényképekkel illusztrálva
részl€tesen b€számol anól' hogy To.
ma András,,angyalbóÍbe'' bújtatva
mjly€n útvonalonjutott el kalonai ala.
kulatával Lengyelországba' s hadifo.
go|yként milyen állomásokon keresz-
tül ke lt 1947.b€n a koty€lnyicsi el-
megyó8yinlézetbe' majd hogyan ve.
zrreÍ. az ítja haz61í.

EÍd6s LÁszló - aki az €lÍnúlt hóna-
Pokban egyik légkedvesebb baTátja
lett Toma AndÍásnak és el6került fél.
testvéÍeinek, Toma Annának' vala.
mint Toma Jánosnak . visszaemléke.
zégében felidézi Bandi bácsi hazaho.
zatalának izgalmas eseményeit' s ami
külön érdekesség: a szeú6 Íészle|e.
sen beszámol Toma AndÍ& mai életé.
Íól' hétköznapjaink emlék€z€te$ ese.
ményei.ól és anyagi köÍülményeinek
jobbrafoÍdításáról'


