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A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének időszakos kiadványa
A k|advány té.Ítésmenles' sokszorosí|ha|ó

OBSITOS KOSZONTO
Tiszte lt Ny ugállomány ú B aj tár s !

A nyügá|lomáíyba helye'
zésse| mindenképp€n lezáÍll
az éleh€k egy' a hivatásból
adódó' nem kevés kötöttseg.
gel já'ó' sikeélményekben
gazdag' de sokszor feszültsé.
geklól' nehézségektól sem
mentes szakasza. Ez még ak.
kor is így van' ha a nyugál|o.
mányba helyezés nem jelenti
az aktív életvitel befej€#sét.
csak a levékenységi irányok
módosu]nat' a hangsúlyok

helyeződnek máshová. Több;d6jut a családra' a műve|ő
desre' a telekre. vagy éppen más munkahe|yen lehet kipló'
bálni a honvédségnél sok.sok év alatt megszerzett tud]ást'

A katona nyugá|lományúként sem né|külözheti azoknak
a pálya|ánáknak a közösségél, akikkel sokszor nem k;s
áldozat ánín _ €gyütt küzdölt a sikeréÍt' eredményekért. Az
aktiv \/o]gálaliéveklól tönénó |ávo|odásral egyÍe nő a je
lentősége' szer€pe a.'csapathoz', taÍtozásnak' a voll bajt|ír.
sakkal való találkoásoknak' besllgetéseknek. Ezért is éÍ.
demes a kapcsolatot fennlaíani a még tényleges szolgá|at'
ban |évőkrel' s a nyugd(ias évekel korábbao megkezdett
kol|égákkal. A baÍátságok ápolásám, a tálálkozásokÍá lehe
tóséget adnak a nyugállományú katonák klubjai' a különfé.
le Lírsadalmi szervezetek' Ezekben a nyugál|ományúakat
ósszefogó szervezetekben |ehetőség van a honvéd€lemért
való tevékenység további íol}taL4sára is.

A katonáknak a honvédségbez való kötődése a nyugál.
lományba he|yezéssel azért sem szűnik meg' meí esetle.
ges szociális vagy egészségiigyi gondjaik enyhítéseben to.
vábbra is számíthatnak a honvédség támogat]ísára, segÍtse.
gére' A katonai szervez€teknél. il|etve azok jogutódjainál a
paÍáncsnokok' a személyügyi és humánszolgálati szeÍvek
munkalársai mindig készségesen fogadják a koÍábbi pálya.
!ánakat' szívesen Mnak tájékoztatást az a|akulat he|yzeté.
Íől' íeladataiÍj|. A hadkiegészítő parancsnokságok pedig,
min( a't a jelen kiadvány is .7ékeheti' soto|dá|Úan gon
doskodnak a üyugá|lományú katonákró|.

A Honvéde|Íni Minisztérium vezetése a nyugá|lomá.
nyúakm teímészetesen továbbra is katonaként tekint' segí
ti gondjaik me8oldÁá|' nyilot| javas|a|aikra" és al Újonnan
elfogadotl jogszab]Á|yok által bizlosíton |ehetős€geknek
m€gfelel&n límogatja azok megva|ósu|ását.
Kívánok onnek hosszú' boldog él€tet' jó eíőt' egészséget'

Juhász F?,t,l(
a Magyar Kö.|,1naság
ho l,édelni Dlinis.lerc

Együttmíiködés az osztrák bajtársakkal
A BEosz del€gációja Bécsbe utazott. hogy táÍgya|ásokal

folytasson az osztrák Bajtársi szövetség vezetőive| az
együttműködés lehet6ségeiról.

sipos céza nyugállományú ezí€des' a BEosZ elnöke a
megb€szé|ésen tájékoztatást adolt a tizenkét éve létÍejön' s
ma már 73 tagegyesii|etet tómőrító szövetseg t€vék€nységé.
íól' és hangsúlyozta. hogy kü|ónősen az évente sorra keÍülő
La|onanemzedé|.ek la|á|tolojának van kedveZó orszagos
visszhaneja.

Dr' olto Keimel' az osztÍák BajtáÍsj szövetség elnóke tá-
jékoztatójában elmondta' hogy a nagy múhú osztÍák szövet'
ségnek ma már több mint 240 ez€Í tagja van' és öÍömÍne|
alakítanának ki egyúttműködéÍ a magyar bajlársakka] is.

Végü| a kél bajtársi szóv€tség vezetői abban á|lapodlak
meg. bogy az együrrműködési Ínegállapodás aláírására Ba|a-
tonkenesén' a katonanemzedékek XI. találkozóján kerül sor'



Hogyan tovább BEOSZ?
Visszatekintve a BEosZ tizenkét

éves múltjára' ismételten indokolt átte.
kinteni szövetségünk helyzeÉ.' mun.
kájának eÍedményeil' hiányosságot és
főleg ajövórekoncentrálva' gondola.o.
kat ébrcszleni tennivalóink'ól és mun.
kamódszerünk megújításáról.

Nem ildomos er€dményeink ismét.
lés€, de Íánk je|lemzó szerénységünk
megengedi, hogy az 1990-ben alapsza-
báIyunkban megfoga|mazott feladata.
ink végrehajtásán folyamatosan' lendü.
letünk megtorpanása nélkü|' kóvetke.
zetesen és eredményesen dolgoztunk.
Tevékenységünkben meghatározóak
tagságunknak' ezen túl a hivatásos és
nyugállományú katonák' rend6rők és
hozzátaíozók kózötti éIó kapcso|at
ápolása, összefogásának eÍósítése' ku|-
turális és szociális igény€ink kelégí|é-
se' MunkamódszeÍünkfe a d€mokati.
kus vonások ajellemzőek. Jól műkt'dó
választrnányunk' opeÍa|ív elnökségünk
és egyre növekvő számú tagegyesü|e'
tünk van. szeÍvező és végÍehaÍó mun.
kánkban meghatározók a tagegyesü|.
t€k' Égiók' mind jobban kidomboÍodik
nélkü|özhetetlen szeÍePük'

Gondjaink változatlanu| vannak, É-
giek' újak egyaÍáít. soka| megoldot-
tunk' de nem mindent. Ném€lyik sok'
Étű' méIyebb elemzést és kü|só segír
séget i8ényel' mások saját beÍkünkön
belüliek. Túl vagyunk az útkeresés
évein' de €ddig eófeszítés€ink ellenére
nem tudtuk biztosítani anyali, pénz.
ügyi öná]lóságunkat' Ebből adódó
problémáink gyakrán veszélyeztették
múködésűnk€t. Pedig létünk szüksé-
gességét senki nem vitatja' A honvé.
de|mi vez€tés gyakran kinyilatkoztatta
a jelenlegi pedi8 nyomatékosan meg.
er6sítette szeÍ€pünket a honvédelem
rendszeíében. A katonai vezetés ebből
kiindulva €ddig is nagy segílsé8et
nyújtott - és nyújr ma is - munkínk.

A honvédelen vezetói e8yre jobban
elismeÍik' hogy egy demokmlikus' táÍ-
sadalmi vezetéssel dolgozó szeÍvezet
jelentds se8ílséget nyújthat táÍca szintű
feladatok végÍ€hajtásához.

Feladataink egyre bonyolultabbak,
é5 a több esetben megváltozott körÍil.
mények hatására újszerűen je|entkez-
nek. Ezéí indokolt többszőÍ - és így
ma is - visszatémi a ''hogyan tovább-
Ía?'' Az élet azt követe|i t6|iink' hogy
minden terül€ten újítanunk kell. Fel-
adataink megfoga|mazásában, azok
végÍ€hajtásában mindenkéPP' Mások a
katonaközósségek ma' mint tíz éwel
ezel6tt| Más ma az e|várás a tagság ré-
széÍól' mint Íég€n. vannak szervezet€-

ink, - szép számmal - ezek számának
növelése már kevésbé indokolt. De
munkájuk színes€bbé' vonzóbbá tétele'
a ÍnűkMési feltételek magasabb szintű
biztosítása' feltét]en szükséges' Ez nem
kis feladal.

KulcskéÍdés számunka| a szövetlég
vezetésének és a tagszervezelek közöt.
ti kapcsolat fejlesztése. mivel a rend-
szeres összekóttetés még nem megol.
dott' Nem elég' és fóleg nem €légséges
a postai levelezés. A korczeÍű viszo.
nyok között a 8yors tájékozhrás, az in-
formáci&seÍe a munka e|6feltétele' E
téTen sokszorkésésben vagyunk és las-
súak. A munka koordinálása ma már
nem elég' (Régen talán elég volt')

Az €lnökség tagiainak személy€sen,
nem uto|sósorban anyagila8' a2 eddigi-
eknél hatékonyabban kell segíteni a
közössé8ek munkáját. A munka lehet6.
ségeit' feltételeit ke|| megteremteni'
Ehhez helyiség' telefon kel| és nélkii-
lözhetetlen a szállítóeszköz. Me&je-
gyezzük' hogy jól eső éÍzéssel veíük
tudomásul a katonai vez€tésnek e léÍen
m€gtett intézkedéseit' De egy autónak
az üzemanya8költségeit is valamib6l ki
kell fizetni.

sok az üres laktanyaépület' |ehehe
ezeket a sz€rvezet€knek hasznosítani'
otthonossá' vonzóvá tenni' Hiszen az
űres falak' helyiségek még nem azt
nyújtják' amit kell' van lelk€s, önzetle.
nül dolgozó elnökségünk' de annak
ta&iai csak ú8y ludnak Íészt venni a k(j-
zösségek íendezvényein' ha oda elutaz-
nak' A helyszíni párbeszédre mindig
i8ény van és ez teÍmészet€s' Ehhez jó
alkalmat nyújtanak az éves munkát
összegzó és a jöv6 évi tevékenységgel
fogla|kozó egyesü|eti közgyűlések.
Gondot okoz ^z is' hogy a vezetőségek
lagjai saját költségeiken te|efoná|nak
és postáznak'

A szociális helyzet' az életkörülmé.
ny€k javítása sok esetb€n a merev sza-
bályokba ütközik' így nem biztosított'
hogy a rendelkezésÍ€ álló' nem kevés
segélykeretből a |egÍászorultabbak Íé'
szesüljenek. (Nemcsak azok, akik patr
íron a legk€vesebb n)r'lgdÚat kapják.
Egyre több akatonaózvegy' az egyedül
é16' b€teg nyugdÚas' Íajtuk igazságo.
san kell sürg6sen segíteni.)

Az €lmúlt években több obsitos ak-
tivista is €llenezte' hogy a nyugáuomá'
nyú katonáknak több országos szerve'
zete legy€n' vél€ményüket azzal indo.
ko|ták' hogy ez e|sósoíban az anyagi
er6k szétforgácsolását eÍednényezi' Ez
nem jó a nyu8dŰasoknak' nem jó a
szerv€zetekn€k' egyesületeknek sem.

Bízunk abban' ho8y a jöv6ben az

eddiginél jobb együttműkdtés alaku|
ki a honvédségi nyugdíjas sz€rvezetek
között. A BEosz vezetdin €z n€m mú'
l ik.

Fc|adatáink a következdk:
- Az anyagi' pénzügyi helyzetünk

javítása éÍdekében az oÍszágos és he|yi
lehe|6ség€k keresése' a íendelkezé'
sünkÍe álló €ÍófoEások jobb kihaszná.
lása mind oÍszágos szinüen' mind egye-
sűleti szinten szÍikséges az öneÍó ni've-
lése. l

. A honvéd€Imi vezetés által Úizto-
sított kedvezmények, lámogatások tu-
datosabb és hatékonyabb felhasználá.

- A szövetség múködési mechaniz.
musának tökéletesítés€. Tovább kell
növelni az elnökség táÍsadalmi munká-
jánák hatékonyságát' az elnökség tag.
jainak aktivitását' nagyobb segítséget
kell nyújtani minden téÍen a tag€gyesü'
|eti Íégiók Ínunkájának fejlesztéséhez'
önál|óságuk növeléséhez.

- Az elnökség és va]aÍnennyi tag.
szervezet keresse és egyben biztosítsa
^zt a lebet6séget, hogy nyugdíjas kö'
zösségek és a honvéde|mi vezetés kö.
zött rendsz€Í€ssé vá|jon a mindannyi
unk által óhajtott páÍbeszéd.

A BEosz Elnökség koordináló, s€-
gít6 és irányító munkájában új helyzet
a|aku|tki' Megnöveked€tt alagegyesü.
Ietek létszáma. a íégiók egyre eredmé.
nyesebben dolgoznak' a szövetség fel.
ádatai kiszéles€dtek és nem utolsó sor.
ban a munka korszerűsítése' hatékony.
sága megköveteli € vezetői tevékeny.
ség személyi és anyagi feltéte|ének |é.
nyeges b6vítését' A jelenlegi ki'rü|mé.
nyek között ez a munka lovább nem
végezhető eredményes€n.

A tagság anyagi. szociális helyz€|
nem teszi lehetővé' hogy a közeljövő
ben anyagilag' Énzügyileg a BEosz
öná||ó szeÍvezetként műkődjön' Meg.
tiszte|ő és n€mes fe|adatunk végÍehaj.
tásához a jelenleg; anyagi' pénzügyi
erdforÍások nem elegendő€k'

^,,ínJi Nóndor n}á' e!rcdes
a BEosz |ilkára



obsitostaláIkozó a komáromí erődben

A BEosz E|nökségének |eve|e a szövetség tagiaihoz

JaYas|at a sZöYetség tagegyesü|etei 2002. évi önkormányzati képviselők és polgármester
vá[asZtáson való eredményes résZvételének elősegítésére

Tisztelt Bajtársak!
Az onkonná yzali válaSztás ta&iainak köZéleli sZerepIé

sénck olyan lehelősé8c' incly alkalnral ad ara is. bosy he
lyi érdekképviscleliink fej1ódjön, s ezzel javuljon annak

A BEoSZ tagjai' tagegyesű]elei abban érdekeltek, ho8y
e16sódjon belyi pozíciója' nővckcdien a nyugállományÍ.'k, a
nYusdíiasok érdekében ó.vén!esii1ő befolvása.. 

riE(ÚNK AZ Á CÉLUlk. mi vata ennyien azt atar.
juk, hogy az önkomrányzatok nagyobb fi.qyelmet tordítsa.
nak a nyugdíasok helyzeléÍel éÍdekeink helyben' a Iakóhe
lyen. s veliink együ1l éÍvényesüljeneki áhalunk is elIen6ri7-
het6k le8yenek a helyi dönlések vógrehiilÍsi folytmatail a1
kotó Íészlvevói lehessünk a helyi dcDlokrácia és a jólóli
.cnds7er átalikítísínak'

Az eddigi laplsztalalaink alapjÍn rigy lál]uk' hogy jó es.
él1yel 1eheleltjelölni a bennünkel képv ise lóket, la8jainkat az
önkormányati vá1asztásokon' sikerűk a mi SikeÍünk is le.

cÉUAlNK ÉRDEKÉBEN
Javas|om. hogy ve8yélek fel a kapcsolalol a lrelyi, de

főlee a Nyu.Ed'jasok Megyei Képviselelc vcletóive|] crősít
sék ezáItxl is a BEosZ és .l NYoK kapcsolarair. Kezdené.
nyezzclek tlpasztllllcserél a Megyei ldősü.cyi Tanácsok ve.
zetőivel' helyi aklivis1áiva1.

- Javas|on' hogy tagjaitok az őnkományzali v'laszlÍ

sok el6tt a szimp'tizánsok, a belyi lakosok koÉben céliÍá.
nyosan arra büzdÍtsanak' hogy szánunkra a ]e8kedvezőbb
dönlést hozzák meg' hányítsátok figyclmükct tm aJelöltre'
l]ki n nyugdíiisok hclyzetét' gondjliljól ismeri' s lkarja an
nak mego1dását'

_ Javaslom. hogy kapcsolódjatok be' vagy helyileg Ti
önállóan kcldeményezzélek az e8yedül éló idós bajtársak
nregsegíését és l:tjókozhtását a ''Nyügdíjasok i nyugdíjrso
kért.' nozga1om keretében.

- Javas|om' bogy az önkormányzati képviselők és Pol'
.qármesler választását me8e1őzóen tagtársaikat folyamalosan
tájékozlassátok sa,jál e]várásaitokról, a páí és civil progra.
mokról' i válasltási kampánnyal kapcsolaloseseményekról'

Az önkonnánylati választás el6készüIetei és eredményei
]ehetóségel nyújtrnak a BEosZ év vógi illctvc2003' év cleji
rendezvényeihcz is' Felmérhe(ó a szinlpalilánsok körc, kide
Íi|heló  J  ' / ]kmJi  ho,?/ jéí.s é. lenni  J ta l i '  mi lyen\ege'  '  d/
utánpólláSról időben való gondoskodás is megkönnyíthető'

A BEosZ Elnökeként aÍÍa kéÍem a szŐvetség tagjait'
ho8y . választáson sajátosságaiknak és lehetóségeiknek
me8|elelően vegyenek Íészt' és ú8y di'ntsenek' ho8y kozöS
céIjaink tnegvalósulhassanakI

Budapesl. 2002' október 4 én
Bajtársi iidvöZ1etlel:

Sipos cén lryű' c,,edes
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Gondolatok a kettős tagságról
katonákat és a honvédsé8i nyugdÚaso.
kat ke|| nyilatkozatÍa fe|kémi' mivel a
klub más kate8óriába laíozó tagiai léF
számának a szociális támo8atások
szemponljáMl nincs jelent6sé8e'

Ugyanez.k a szempontok, fóbb el-
vek érvényesek a nyu8dÚas k|ubok oÍ-
ságos szerveze|eirc is.

A székesfehérváÍi és a szolnoki ra-
nácskozásokon Írlapokal kapták a la8-
egyesü|eteink vczelói. Az e8yiken íyi.
lalkozniuk kelletl' ho8y a BEosZ.t l€.
kintik orszá8os szeÍvczetiiknek és tájé-
kozlatnak a |étszámadalaikról' a málik
úrlaP P€dig mint! vo|t a k|ub IaBiai sá-
máÍa' m€|yben a hovataíozásukról
nyilatkozhatnak.

Ezeknek az űrlaPoknak a szöv€ge
nem volt pontos, valamint nemjutott el
minden tagszervez€tünkhöz, az adatok
értelmezése sem volt e8yéí€lm6. Min-
dez€kéí elnézést kérű k'

A tagegyesületeink |élsámadatai-
nak megál|apítása igen fontos, azonban
az e8yének nyilatkozalaihoz rhost nem
adunk ki űrlapot. Azcgyesü|ctek vez€-
t6i maguk dönisék el' hogy íÍásbeli
vagy szóbe|i |egyen a nyilatkozat.

A ''Nyi|alkozato| és lájékoztatás'' cí-
tnű űrlap adalai segítik a BEosz veze.
tését' |ehetóvé teszik a ponlos teÍve.
zést' a Égiókkal és a tagegyesü|etekkel
való kapcso|altanást, elósegílik az el.
nökség és a é8ióvezet6k he|yi se8ít-
ségnyújtását' Bizlosítják a HM szervek
és táÍsegyesúletek eló|ti magabizlos ér.
dekképviseletet' a kű|főldi baÍáÍsi
egyesülelekkel va|ó kapcsoIatfelvétel
és kapcsolattaÍás kooÍdiná|ását.

Egyesületeink akáÍhány országos
szervez€thez is taíozhahak' a BEosZ
alapszabálya €zt nem ellenzi. Azonban
a normá|is vezetést, a f€l €lősséget' a Íé-
giók és a tagszerv€zetek vezetőit6l'
tagjakól való 8ondoskodást csak akloÍ
l€het lelkiismer€l €sen és tiszt€sség8€l
In€gva|ósítani' ha félreérthetedenüI
lisz|ázalk' ho8y ki tekinti a BEosz-t
alapvet6, oÍszágos szervezetén€k.

Ez| akkoÍ is me8 k€ll t €nnünk' ha a
szociális - 8ondoskodásról szóló
312002. i(V. 3.) számú HM'rende|et a
koÍábbi - és vél€ményezésÍe a BE.
osz.nak megkii|dött - rend€lelterve.
zetek szövegétő| eltéróen a ''f €jkvóta''
a|apján töíénó tímogatásl tétel€sen
nem említi'

Jelen1e8 néhány tagsz€rvezeliink
más oíszágos nyu8días szervezetnek
is ta&ja' d€ pontos adatokat az€lnökség
nem ismer. Mivel a másik országos
szervezet a tagegy€sii|etei e8y Észét a
BEosZ.bó| toboÍozta és toborozza, a

A BEosz elnöksége ismételten ana
kéri a tiszlelt ré8ióvezetőket, a tag.
€gyesület€ink vez€|őit' a BEosz el-
nőkségi ta8okat és a ''BajláNainkért''
AlaPílvány kurátorait' ho8y adatok
szol8áliatásával segÍtsék a vez€tést. A
kéí adatokat ű.laPok kitöltésév€l adják
me8' Ezekel az úrlapokat némi magya-
rázatlal tesszük közzé a következ6k
szerint.

I. NYILATKOZAT
és TÁJÉKozIATÁs

Ez év ápÍi|is l8.án szolnokon és 23-
án székesfehéÍváÍolt a BEosZ munka-
éí€kezlet€l laÍtotl, ahol a Dunától nyu.
gatra illelve a Dunától ke|etre lévó
összes tagszeÍvezetünk vezetóje és az
összes hadkiegészító parancsnok' vala-
mint a HM illelékesei megietent€k' Az
éíekezlet láÍ8ya a szociá|is gondosko.
dás mcgvalósításának m&jai' eszkőzei
és a BEosz tagszewezetei és az adott
hadkiegészí|6 paÍancsnoksá8 köátti
együttÍnűkt'lési szeÍzódés me8kötésé-
nek f€ladaiai voltak.

Ezekcn az éíekezleleken lisztáztuk
a nyu8ál|ományú kalonákra a honvéd.
ségi nyu8díjasokra és ezek hozzátaío.
zóira vonatkozó, a szmiális gondosko-
dássa| kapcso|atos szabályokat' normá-
ka|. E8yéÍe|mű vált' hogy a lagszerve-
z€teinknek a szerzódésb€n rögzíteni
k€ll amit eddig is €sináltak' hogy fel.
válIal ják'a&iaik éídekképviseletét,
szociá|is gondoskodását és a ke8yeleti
8ondoskodás e8y részét. Ezen kívül
Íészl v€sznek a hadkiegészít6 parancs.
nokság nyilvántartási fele|ósségébe
utah ál]omány egyesüle|ükb€ nem taF
tozó ta&jainak szociális gondozásában

Mindezekhez e|őszóÍ is tisztázni
kel] minden lagsz€rv€z €tünknek' ho8y
ta&'ai köziil ki a nyugállományú katona
és ki a honvédsé8i nyugdíjas' Ha €zek
kőzölt o|yan is van' aki több nyugdíjas
klubnak is ragja, akkor nyilatkoznia
ke|| az adotl személynek' hogy a.zoci.
á|is és ke8yeleti gondoskodás szem.
pontjából me|yik sz€Ívezetel lekinti
a|apve|ó elsódle8es sz€Ív ezeÍének. ̂z
természetes és 8yakoÍi' hogy valaki a
voh szol8álati helyén lévó nyugdíjas
klubnak és a lakóh€lyén lévő klubnak
is' sól a fegyv€memének megfel€lóen
sz€nez6dölt nyu8días egyesiiletnek is
egy időben tagja, ezekben aktívan tevé.
kenykedik, liszlségeket vállal. Minde.
zek a viszonyok változatlanul marad
hatnak' de a hovataÍtozást feltéllenül
tisztázni kel|' csak a nyugállományú

''kettós tagság'' létjogosultsá8át han8.
súlyozza, de adalokat eÍÍól nem ad. Az
oda is be|ép€tt k|ubok sem je|ezték a
BEosZ e|nökségnek a b€léÉst. Az
adolt egyesületek vezct6inek tagságuk
felé érzelt jó szándékát nem |chet két-
ségb€ vonni. Mint ném€lyik Ínondja:
'Jde is laÍljuk a maÍkunkat, oda is raí-
juk a maÍkunkat' hátha Így löbb jón a
konybáÍa!"

Ezt a számító magatanást is kíván'
juk me8gáto|ni azza|' ho9y |isz|ázz|*

Megszüntetjük az átfedés€ket' a la8-
sz€wezeteink mennyiségénck említé-
sekoÍ azokat kü|ön számo|juk' akik
nem a BEoszt lekintik alapvet6 oÍ.
szá8os szervezetiiknek. szüksé8lelen.
né tesszük az egyesüleli vezctdk és ta-
gok €lismeÍésÍe' se8élyezésÍe töíénó
felterjesztésénél másik oÍságos szeÍ.
vez€tte| történ6 esetenkénti e8yezle.
tést' Azokat a pénzijssz€gek€l, amelye-
ket az €lnökség kÍilt'nböz6 fonásokMl
m€gsz€íez, e|sósoÍban a BEoszhoz
laíozó ta8e8ycsületnek' tagjaiknak
osztja szét adományok és segé|yek for-
májában' m9gbkdetetl pá|yázatok se.
gítsé8éve|' Igy löíénik a ''Pályázal
2002'' es€tében is' Természet€snek
taíjuk ha hasonlóán jár €l a másik szij-
vetség is a saját tagsz€Ívez€teivc|'

Mind€zek nincsenek ellentétben az.
za|' hogy a másik orsá8os szervczeltel
a2 elnökség €gyüttmúkMési sz€rz6désl
kötött' melyb€n elismeÍi a .'ketlós tag'
ság''.ot' nem 8átolja a tagszerv€zet€i.
nek, hogy amásik szervezetbe is be|éP.
jenek' A klubok elhe]y€zése, az ismeí-
ség' a kialakult hagyományok, a tagsá8
érdeke 8yakran azt kívánja' hogy az
adott e8y€sület a másik országos szeí.
v€zetnek is ta&ia |egyen' ott is tevé-
kenykedjen. olt is liszlségek€t vállalja-
nak' részt vegyenek közös rendezvé.
ny€ken. Ezeket a kia|akult viszonyokat
változatlanul kívánjuk ha8yni' csuPán
a sorainkat akaiuk tisztázni. A me8kö.
tótt együltmúködési me8állaPodást
tisztelelben lartjuk és ha va|amelyik
tagszervezetiink nem j€löli Íne8 a BE'
osz-t alaPv€tó országos szeÍv€zete-
ként, azt tiszte|€tle| ludomásul
vesszük' mint ahogyan azt is ludomá.
sul ke|Iene v€nnünk' ha ki|épnének a
BEosZbó|'

Az űí|apot azok is lö]tsék ki, akik a
korábbit már e]juíal|ák az elnókség-
hez. valamint azok is' akik a létszáma'
dátokat még nem tudták a tagok egy€n.
kénti megkérdezésével megállaPítani'
Ez es€tben a nyi|vántaíásuk alapján
tóltsék ki a mvatokal és késóbb ponto'



sítsák azokat' Egyébként nz adalok
évenkénti pontosítására a jövőben
í€ndszeÍesen visszatérünk'

Ez az én véleményem. ami persze
vitatható. de a Kalonanemzcdékek xI.
ta|álkozóján is szól kel1 váltánunk
ezek16l az eddig Íendezellen doIgokról'

2. A BEOSZ TELEFON.
És cÍMJEGYzÉKE

A BEosZ elnöksége egy évvel ez
elótt adta ki a tagegyesü]etek telefon.
és címjegyzékét' Ez a kiadvány igenjó1
használhátó' különösen a hozzácsato]t'
a régiókat ós tagegyesiileteket feltünte.
tő téÍképvázlatta| €gyütt' Az adalokon
kívüljól felismerh€lő a BEosZ orszá.
gos e lhelyezkedése. a sz€Ívezeti ielépí
tése, vezelési rendszere.

Mivel a BEosZ tagszerv€zeteinek
]étszáma napÍól.napíá nő, íEy az íJ'J
Szerv€zetek adalait is fel kell vennúnk'
Tóbb he]y€n változás történt a címek
ben' telefonszámokban. új €lnökök ke
rühek a klübok élére. ezéÍt szükséges a
telefon. és címj€gyzék módosítása'

Végezetül a ''Pályázal 2002'. akció
bln a '.BajtársainkéÍt'' AlapÍványtól az
elnökségi iroda adományaként 2 mo.
bihelefonl és 8 db faxkészüléket nyeí'
nmelyeket rendszerbe k € l ]  á11í lani '
Minden régióvezető és a BEosZ iroda
rendelkezni fog klefonos faxkészüIék'
kel' me]yek adatail is |el keu vennünk.

Mindenkinek érdek€' hogy ponlos
ldalokkal bekerüljenek a le1eÍbn'
könyvbe a szervezelek és a lisztség!i.
Se1ők' (Emlékszem cgy néhány évvel
ez€lő|ti Íeklámfilmre' mclyben Hrus
csov a Szovjetunió e1nöke aszla|t verve
nrérgelódik' meÍ kimaÍadt a szaknév
sorbó l|)

EzéÍt kériiik a kiadott úrlap ponlos
kitŐ]tését'

El8ondo1ás a mobi1telefonok ós ate
lefonos faxkészülékek fe1haszná1ásáról

A 2000-ben r€ndsz€Íbe állío(l mo
bi1tclefonok és a mosl Íendsze.be rilló
faxkészülékek minóségiIeg nasymér.
lékbenjav'lják a vezelés színvona|át. A
belsó és kijlső infoÍmációáránr|nst le-
hetővé |eszik. meggyorsílják' alktlma
zásuk né|kűlózh€|etlen'

MindeD régióvezető és a BEoSZ
iroda rendelkezik I I mobiltelefbnnal
és l €lefbnos |axkészüIékkel. Ezek az
eszközök a BEosZ clnókség tulajdonát
képezik. haszná1ntba vanDak kiadva'
szeméIyi változás esetén a készülékck
álad.isra kerü|nek az új tiszlségvis€lő.
nek' SzeÍvezeli változások eselén a BE.
oSZ litkíra új eloszlásró| inlézkedik'

A készü lékek kor lÍ lozÍs nélkü|
egyéni célra is hasznrilhlkjk' Az üze'
melte|ésikö|lségek egy részól. a koráb
bi.knlk megt.e|elően a BEosZ iroda
Í'edezi'

E gyíittmíÍköilé s az osztrók bajtdrsakknl

A BEosz delegdciója
a béc si e gliittműkörl,ó si

táf glahíso k l.tófi w ie ner
Neustadtban

( B é c s új he l! e n ) ut o gat !ís t
telÍ a Máia Terézir,

Katonai Akadémión,
és meqtekintetÍe

Burgenland üifténehni
nel)ezehsségeít ís.
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H elyzetj elentés a D élalföldi Ré gióból
A BEosZ Délalfóldi Régiója három me8ye nyugállomá.

nyú klubok és €gy€sületek tagságát tönöÍíti soraiba. A
tizennégy klub a két kultuÍális egyesülés közel kétezeÍ f6s
tagsággal rendelkezik. Ez évben kéíe felvéte|ét a szi'vetség-
be Békéscsaba' valamint Csongrád he]yórsé8i nyugállomá-
nyú klubja' s f€lvételi szándékát fogalÍnazta meg a kalocsai
légvédelmi katonák hagyományórző köÍe.

A klubok kózőit kifogásta|an együttműkMés, együttgon.
dolkodás valósult meg. Evente megtartjuk a Íégióta|á|kozót'
mely minden esetben meghatározolt cé|lal k€rül megrende.
zésÍe. Ez évben taíottuk a Régió Vl' ta|álkozóját, melyet
szegeden. a Városi onkormányzat dísztermében Íendezlük
meg. orvendetes' hogy a találkozó h€lyszínéül szegedváros
pol8ármesteÍe ajánlotta fel' melyet tiszte]ettel elfogadluk'

A 'égiótalálkozók minden esetben kapcso|ódnak az or-
szágos Í€ndezvénysorozathoz' Ínint ez évben a Kossuth La-
jos bicentenárium évéhez. Része á lalálkozóknak a MagyaÍ
Honvédség he|yz€téÍől szóló tájékoz(a|ók, mely€t |egtöbb
ese|ben Havril Andnís altábomagy' a HVKFH szeÍnélyesen
tartott számunkÍa. Ezt azéÍ is fontosnak taíot(uk, mivel
négy he|yőrsé8 kivételével mindenütt megszúntek az alaku-
|atok' Részletes tájékoztatóval kapcsolódunk be a BEosZ
elótt álló feladatok együttes megoldásába, melyet Íendsz€re
sen sipos Gézá e|nök terjesztett a égiótalálkozó elé' Nem
hagyhatjuk figyelmen kívül a szervezeti élet teÉn szerzett
tapaszta|atok álta|ánosítását és azok hasznosítását.

Egy éwel korában - a Katona NeÍnzedékek X. találkozó.
ján - döntöttük eI, hogy ebben az évben megrendezzük a
klubelnökök egyhetes összeYonását Mátraházán' a Honvéd
Udü|őben. Az egyhetes összevonásra máÍcius 5-l1. között
kerű]t sor, ame|yen részt veltek zz elnökök feleségeik is'
akik a hétköznapi feladatok megoldása során a |e8több tiiÍel.
met tanúsítják' Az egyhe|es progÍam végrehaÍásánoz mind.
végig PaÍtn€r volt és nagy segítséget adotl a HM Társadalmi
KaPcsolatok és KultuÍá|is Főosztálya és a BEosZ e]nökség
anyagiakban is lámoga.la az egyh€tes összevonásl. Az egy
hetes összevonásÍóI gazdag tapasztalatokkal ós élményekke|
téíünk vissza azzal az elgondolással' hogy 2003-ban is

megr€ndezzük, arnennyiben arÍa lehelóségünk lesz. Az egy.
iittesen végzett több éves munkánk igazolja a régiók létreho
zásának életÍevalóságát. Fontosnak ítéljűk meg. ho8y ne
avalkozzunk b€ az egyesül€tek' klubok b€lsó életébe' Hagy
jukmeg az önáiló elhatározást és cselekvésl, anná|is inkább
mivel mindegyik k|ubnak más és más a belső sajátossága,
működésének f€ltéiele és anyagi h€lyzete. Magunk is gon.
dolkodunk munkamódszerünk továbbfejlesztésén. Megítélé.
sünk szefini talán lehetne nagyobb lehetőséget biztosítani a
régióknak' ami nemcsak anyagiakban jelentene többet' Ta.
láIt jo8ot ]ehetne biztosítani számára' bogy a Íégióhoz taÍto.
zó megyékben fe]vételre jelentk€z6 egyesületeket a Íégiók
e|nökeibó| álló testületdöntené el' amit a BEoszelnöksége
eíősítene meg' Ez Ína8ával hozná az alapszabály olyanjelle.
gű módosítását' ami a .égiók hátáskóÉnek Mvítését ered.
ményezné. Elképzelhetőnek taíanánk egy hároÍn tagú régi
óvezet6ség |étrehozását is' ami esetleg negyedévénként jön
ne t'ssze koordináló szereppel az elnökség határozatának
eredményesebb végrehajtása érdekében'

A Délalföldi Régió e'nökei általában évente három-négy
alkalomÍnal találkoznak és ezek a tálálkozók munkajellegú.
ek' ahol egyrészt az elnökség határozatából adódó t€nniva
|ókat' másrészt a régió területén jelentkező éves feladatokat
egyeztetjük. Hasznosnak ítéljük neg' hogy a Katona Nem.
zedékek Ta|á|kozója m;nden es€tben jó álkalmat ad a tenni'
valók újÍagondolására.

A 2003' év feladatait máÍ nagy vonalakban egyeztettük.
KaDcsolódni kívánunk a Rákóczi szabadsáshaÍc évforduló'
jának orszá8os rendezvényeihez' Ál|ást foélaltunk, hogy a
Íégió bajtársi találkozóját szabadszállásán rendezzük meg.
Attekintjijk a Honvéd KultuÍális szo]gáható Kht-va| való
együttműködésÍink főbb tapasztalatait, lermészetesen a Dé'
lalfőldön működó intéze.€kk€l. UjÍa Ínegíendezzük az elnö'
kök egyhetes tjsszevonását' tovább gazdagítva az eddig szer.

DeIi JózseÍ nyá ezrede:

Jelentés a 2002, évi pólyózatokról
A BajtársáinkéÍl Alapítvány által

2002. évben kibocsátott pályázati kiírás
€Iérte célját. A lehet6ségek és az éÍde.
keltek ;génye összhangban volt' Az ed-
dig beérkezetl löbb mint 30 pá|yáz^| azÍ
bizonyít,ja, hogy a kuÍatórium hely€sen
választotta meg azok célját' a kiíÍás cél.
tudatos volt és kedvező visszhangn'
nagy érdeklődésre taláh a külőnbző
katonaközösségek' valamint a BEosz
tagsága körében.

A pály&atok tóbbsége mind tartal.
mában' mind szerkezetileg és formailag
megfelelt az áItalános szabályoknak, az
országos gyakorlatnak és nem utokó.
sorban tükijzték az alapító szándékát.

Mindezek mellett a jővó szempont-
jából' a cél halékonyabb megvalósítása
érdekében a pályázati rendszer további
tókéletesítése, az eddigi tapászta|atok
felhasználása és bizonyos következteté.
sek levonása feltéden indokolt'

Jellemző' hogy a |eírásokból nem
mindig derül kiapályázat cé|ja' ameg.
valósí|ás és hasznosítás módja' és hi
ányzik a rend€lkezésre álló saját eÍő'
Előfordul' ho8y a pályázók nemjelzik a
megvalósítás felelóseit' Egyesek túllé'
p;k a l00€zeíforin|os felsőhatártés né'
hány pályázal túlzollan általános és
Énzcentrikus' Több pályázó n€m taíja
be, hogy évente csak egy pályázat éíé
kelbető' Előfordul' hogy a pályázat az
adott szervezet részére az éves múkö.
déshez szüksé8es amú8y jo8os tá.
mo8atások összegét tartalmazza (sal-
gótaián)' A pályázatokban gyakon a
könyvkiadás iránti kérelem' amely kóz'
tudott, bogy a közösség€k kul|urális
igényeinek kielégítését tükíözi, és ;n.
kább szűk kőrű éÍdekcsopoíok igényét

Hogyan pályázzunk a jövóben?
A pá|yázati kiírásban ajövőb€n pon.

tosabban és félreéíbetedenül kell fo'
galmazni. Nem szabad helyt adnunk
egyes kéÍdésekben a félreéíhetőség.

Nem szabad figyelembe venni csu-
pán a jóindulatú színdékol' szükséges,
hogy minden pályázat - hasonlóan az
orsá8os és minisztériumi jel|egű pá.
|yá,Aiokhoz tarta]mazza a konkét
célt, a hasznosí|ás módjál' amegvalósí'
tás leírását és a meglévó' a rendelkezés
re álló őnerót' Figyelemb€ ke|l venn; a
várható más jellegű támogalásokal is'

Minden esetben tudatosan be kell
tartani az e]nyeÍ eszközök és pénzek
elszámolásánál a számviteli törvény
rendelkezeseit' (M;nden pénzösszeg ki.
fize|ését bizony]at|al kell igazolni' a tá
mogatás sonín kapott táÍgyakat' eszkö'
zök9t konkÉt szeméIyekh€z kel| kötni')

Ev€nle csak egy páIyázat bííálható e|
és a pályázatonként egy eszköz' il|etve
pénzösszeg adományozható'

I\'án,i Nándot liúa|



Hagyományápolás a ÍiJ'zér obsitosoknál
t-assan máÍ egy évtizede' hogy a Bai

társi Egyesületek orságos szóvetségé.
nek tüzéÍ tagszewezel€i szinte évente
Íészl v€sznek a zrínyi Miklós Nemzet-
védelmi Egy€tem tüzer tanszéke áha]
szeÍvez€tt és l€vezeletl tüzéÍségi bemu-
latón és vizsgalövészeten.

Ez évben is a várpalotai lóléren ke-
rűlt sor a tüzér szíveket megdoboglató'
izgalommal váÍ eseményre' áhol tálál
kozhatnak a Magyar Honvédség aktív
tüzér€i. az obsitosok és újabban az ifjú
tüzér hagyomány6rz6k is' A bemutaló
Iövészetet és 8yakoÍlatot követóen
minle8y kéÍsz:izötveneni a Budapesli
G'bor Aron B9jlíiÍsi EPyesület. a Vár.
palolai Gábor Aron nyugdíjas klub tag'
jai és a nagykátai' szentendrei ifjú tüzér
bagyomány6rzők és néhány érdeklődó
polgármesteÍ valamint a BEosZ €lnök-
ségének képvis€lői e]zaíándokoltak a
lőléÍen felállíttatott tábomoki emlékmű.
höz és az l994.es aknaveló cs6robbanás
áldozatainak egy sziklatömbb6l formá.
zolt €mlékkövéhez'

A MagyaÍ KiÍályi Honvédsé8 |üzér-
múszaki í6szemléldjének baleseli halála
okán állított tábomoki emlékoszlopnál
Békési zohán ezÍedes emlékeztetój €
után a lagszeÍvezetek vezetó képviselői
valamin( a BEosZ alelnökei koszonjz.
tak és rólták le kegy€letüket.

Nem szeretem a kósát
A B Eosz, _ a hankieqészílő wra|1cshoksógokl.ol kö.en.]ő,

a sncióIis és ke9yeleti qondoskodósru lonalkozó esyiirtnÍ.
kódési szerződések negkö|ése el6tt - pontosítani afufia állo.

ánJ,át, ezéi taqszenezeteiből adatok,t kéÍt lélsz,ánukról'
\,alanint nyilaLkozalo| arról ' hog a B Eosz-| tekinlik alapye.
lő orszá8os szen,ezelükn.k' Az a.LatszolgáLatást előre sok'
snrosítolt űr|ap segneÍe. A Íelnéréstől azt ú|tuk' hog!
meqszűnnek az átÍedaek és ninden szenczet, i et,e eg,én
csak egy helyen szeÍepel, a szánlálásoknll. a szociálk gon.
doskoúis szenpontjábljl' akár|,ány h.I,re b frze,i a |a8díja|.
Ez a tisztesséqcs szándék a BEosz belüg,e.

Ké eseid a k.,vetkzók: Mil}en jogo avatk"'ik ebbe egJ
nlásik ors^iqos ny gdíhs szö\,etség yeze|ője? Miéú sajnál.
kozik a ',Mlelező je eet, adalszolgúltat,1s niatt? ^4iórt yi.
gasztalja a nrugdíjas airsada|mal' hos} ''IeqJe ninde|úi
nyugodt. nen eszik o\\1n Íorrón a MsáÍ?', Mién 8olüIolja,
hog} es,általón akar.e yalaki h1sát enni, főle| olJant' anít
n,iluk főzlek?

MiL,?h hi]a szarnuzlk a n'uedíia! Alubnal lagy Íg|in.
,vk, ha becsületeseh lilatkozik arftl' hogy mel}ike! Íekin|Í
alap|ető sze^,ezeté|vk, ha k,bb hel}en is la8?

I?helséqes yáIaszok:
A násik országos n}ugdíjas szólelsés yezetői lil,isosan

Íelisnerték, hog' senI a nyl.qdíjas klubok,,en a n,uqdíjasok
órdekei nen, sérülnek qyan a BEosz dkciójá|,al' a..onban
nen has?,1l az orsúqos siwtségüknek és lő1?g sajá| na'
quknak' Anikor a ko1mán',váIlós ü|án né]kiry hóttel ' nisokat
nrcg?lőz\,e lkzteleő lútoga ̂ ! leltek az új HM polilikai óuan|
titkóúnól, anellett, hoqy roj|!, keresztijl ai új hon'')édelni ni.

nisz|eft a s..ijretségiik tisztektbeli ehnanek kénék Íel, ké|é.
sekkel is előá tak. ,,Külö öse|| ag! ér&kl6dést utatott á1.
lüntitkjÍ úr az ez éyre betgét't' és meg nen kipotl aryasi tó.
no gadő s Íe Iy e |é s ét í1 Ie !6 e n''' Az a ryv gí |ána g arás j oqos &1s á.
nak innokusakor ninden binnn}a| szóba k.rült a |aqszerve.
zeeik menn}isége és a létszánut, Szenrebbenés nélkiil bele.
szánohák a ,,ktnős,, ,a8okdt k' Ha a BEosz\,ezet6i hason.
ló lótocalást E|Úének, ők is sajátjukkent szánolnÁk azokat?
Nen nehéz belátni ennek a nódszenek a céIját és azl' hoqt
ezzel Íélrc\,ezetik az á antitkÁr uÍat, féIreyezelik a Mryéle'
món}t, Az is ló|haló, hoqy az ál|aluk njbbszötösen le|ic'árolt
,'blőd i kr, .nek neyezet| ,lejb/ólo'' alapj,1n tö énő tánoga.
|ósi rcndsz?rt saját nq k is elknerik, kihetik, hislen éNe.
lésnél Íelhasználják. Ha két ors^ágos nyuqdíjas szőve|ség
ne8á apod1111' hoqy |agsze ezeleik nindegike leqyen ket.
tős |a8' a szóletséqek léls"1na eqJ csaphra dupajóra iőne'
Me J^,el könh]ebb le ne a HMaől úbb ÍizeÍett státuszt,
anyaqi juttatóst' qéPkocsi has ,áIatol, stb- kicsikani! AnóI
JéI tehát az országos szöl,eLség vzetője' ho8J a sorok |iszl,i.
zásakor kisebb lesz az áhaluk \,ezelett sze,aezet'

Kínek lenne ez oban naqJ baj? A moslani helyzel' anÜek
nincsenek tkz'ázya a hayabrto,1si yiszonyok' zayarosak, Eb'
ben a helyzelben a legkönnyebb hazaÍdíJ.ozni.

su'l' in|: A BEosz |ags,ágónqk zöne ne szereti a nú.
sik oÍszá9os nJuqdíjas szö'elség vzeÍői által Íőzött kását'
sem ,'oLJan Íorrón, ; sen langyosa , és a leqjobb funonáson
szerin| a BEosZ |isztsépkelői' a fugiók és a k]sszenezetek
vzelői em szerehek a za|arosban haaszni' A Bgosz ön.
kóntes szeneződés' nincs sziiksége |é|szó,foinak Ío"norb,os
nöl,elésa? ' nvrt az naq} .i'íjnünLre napról'napra nő í$, is'

meg ázok akik b€nt élnek szívünkben'
féltve őrzött emlékeinkben'

A tisztelel és ke8yelet koszorúit Er
dós László ezredes' a BEosZ ügyveze.
16 alelnöke' Békési Zoltán ezÍedes,
KreizingeÍ Károly alezredes a túzér
tagszewezetek elnőkei' valamint az if.
jú tüzér hagyományórz6k képviselői
helyezték el az emlékműnél'

D|' Loúsi Gábo| n,á' ezredes

Ezt kövelóen az aknav€tő cs6rcbba
nás köze]ében. a BEosZ á1tal emeltem.
lékmúnél dr' Lovasi Gábor ezredes
idéZle fel a halálos t.agédiát, áhol a bal
es€t kövelkeztéb€n fiatal katonáélelek
hunytak el. Beszédében hangsúlyozta.
hogy megemlékezéseink bizonyítják|
nem felejtjük el katona áldozatainak'
akiket elkerult a katonaszer€ncse' Utalt
arra. ho8y a cselekvd hagyományápolás
enősíti anal tudatát' hogy nem hálnak
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Hazánk és Budapestje|lépe is a Hó'
sók te.e. mclynek emlékműveil sed kí.
méllék löíénelmünk vihami' Az oszí!.
8yűlés 20ol'b.n ü ill lévó Millenniumi
cm|ék'nűvel és Hősók enlékkö!él ncm
^ti em|ékhcllyé nyilváníoÍa. A tóter
szezói Helgeí |D.e. Né8yesi t2jos'
Kalavszkj cyörgyi - felisnervc az('

Marad a gyerek..

A nyugá||ományúak e|ismerése
A nyugállományú katonák megb€csülését fejezi ki, hogy érdemeik elisme.

rése megegyezik a hivátásos ál|ományúakéval. Ennek megfelelően a nyugál.
|ományú ki€melked6 munkájánal honorálásaként az alábbi elisÍneÍósekben
Íészesíthető: ínísb€li dicséÍel; Énz ' vagy tárgyjuraloml hazai vagy külföldi
jutalomüdülés; niniszter által alapílolI kitüntetó cím, díj' plakett' ok|evél'
emléklap' stb.' kitüntetés'

Kifejezetten a nyugállományú katonák órdekeit érintő' kiemelkedően
eredményes munká e|ismerésére került alapításra az ',AÍanykoi' kitüntetó
cím' F6ként nyugdíjas szeÍvezetek fenntartásának, kulturális szabadidejük
szewezésének' ügyeik intézésének' éÍdekeik önzet|en képvis€letének felvá|l.
alásában nyújtott jelentds t€ljesítményéÍ adományozható.

(Részlet az ''obsi|os,, cínÍí kiabánrbó|' anelye| baj|ársaink - ca ó
Istfóh és Pinlér Fercnc nyugállofuín}ú e,rcdesek szeúeszknek')

Tájékozla.ó. A Bajtársi Esyesii.
letek országos szövetségének eInök'
sége pályázatot hirdetett (megjelent a
Magyar Honvéd 2002' máícius 8'ai
számában) a Kossuth emlékév 2002'
a]kalmából az évfordülóval kapcso
latos élmények, események m€gííá
sáÍa '.Emberé a munka. nemzeté a di.

csőség.' címmel' A felhívásra a me-
gadorl határidőig mindösszesen öt
dolgozat érkezett, me|yeket egy fe|'
kért bizottság bí.ák el. Az eredmény
kihirdetésére' a díjak áladá.sáía z0o2'
október 5-én a xI. Katonanemzedéki
Ta|álkozón kerÜlt sor Balatonkene
sén'

hogy nápjáinkir scnr készü|| átfo8ó ie|
do|gozás e róÍléneInct idéz(j téíő| kö
zel 200 kép és dokumenrum |eIhasznj|á.
súlal mutJlják lE az cm|ék'nűlek létre.
] ö l lél .  d VámsI i re lc l .  Műcsanokol .
szép'nű!észeri MúZeÚnlol. A!drássy
ulat. és löÉéne|mülk Hősók Lerén zajk'
eseményeit' E munk! é'lhetően. hitele.
sen és |'lv'in}osan isnrcneti hazánk e
lonlos je|képének fuúxjár. s közbcn a
szobo18!|érilib!n me3órőkíelL s7ené.
|yek és a donrbomijleken ábrázoh ese.
'nények isúeíerésével Í.clidózi . ma
8yar lörténelem viharcs évsz'zldait.

Akikézbe veszi e munkát nencs J7
eddig imógnc 'npubl ikí l tképetke| la lá| .
ko2ik. de tóbbet között o|vashat az
1896 os E2ledéves oÍs7úgos Kiá|lÍtds
ró|. az l930, szeprenber l.jei !é.es
nuntíslÍinlctésrő|' az |938 as Eucba.
riszrikus világkong.csszuyó|' u8yanú8y
'nint a2 1945- úláni május l.jei t!|vonu'
lásoklóI, díszszem|ékÍó|' vágy éppen
Nagy Imre miniszlelelnök temeléséról'
Il' János Pí| Pópa ma8yaÍoBzá8i ldlo3a
(ásáról. Mindezt koÍabeli képck látványa
és e8ykori saj(ótudósílásÓk teszik hite.

A kiadó a művel leprezentatív kivi
telben. B/5 rÓmában. barnítoll. ícke.
lc fehéÍ és színes tépekke|' ló0 oldal
le.jedeIemben jelenleti meg' A kötel bol'
li íll 5'500.. Fl körü| válhaló. de aki
úegÍendeli á szakludás Kiadó Ház Rl'
nél' az 3'800 Fl/db álrí megkapja' Bó.
vebb felvilá8osítást bxjlársÚnk Helge


