
úlNÜA

s?Mőfl
t

december VI.

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének időszakos kiadványa
Á kiadvány térítésmentes, sokszorosí|hsló

A kitüntetett elnök
A nyu8ál|omá-
nyú katonák ér.
dekeit éÍintó ki-
eme l k ed ő en
e r edménye s
munka elismeré.
sére alapította a
honvédelmi mi-

kor kitüntető cí
met, amelynek
aÍany fokozatát
elsók között kap-
ta meg siPos Gé-
za nyugállomá'
nyú ezred€s' a
Bajtársi Egyesületek országos szdvetségének e|nöke.
A kitiinteteÍt elnök láthatóan öriilt, hiszen nemrég vet.
te át tizedik kitüntetését. ráadásul a kétnaDos Íendez-
vény, amelyen több mint háÍomszázan vettek részt'
emlékezeles élmény! nyúj|ot| a résztvevóknek'
A Kézfogás a honért gondolat jegyében rendezett ti
zenegyedik katonanemz€dék-találkozó minden eddi-
gitlél sikeresebb volt. Jellemző, hogy az osztÍák Baj-
táÍsi szövetség, az orosz KatonaveteÍán-szövetség
küldöttei' akik elószöÍ vettek részt ezen a már hagyo-
mánnyá vált találkozón, követésÍe méltó Éldaként
értékehék a találkozót. A választmányi ülésen megá|l
apílást nyert, ho8y a katonai hagyományápolás mel-
lett az elmúlt évben a BEosZ érdekvédelml t€vé'
kenysége is sikeres volt' hiszen a nyugállományú ka-
toniák szociáis helyzetét javító kezdeményezéseik
egy Íésrc az |i'j jogszabelyokban Íealizálódott.
'Á hogyan tovább' BEosZ?'' kérdésre sipos céza a
köve&ezók€t válaszo|tai célul tűztük tagegyesülete-
ink fiatalítását, hogy a nyugállományú katonák mel-
lett a fiatalabb katonalemzedékekkel is gyarapod.
junk. A szelvezeti élet javítása mell €Ít stabilizálni sze'
Íetnénk anyagi.p€nzíigyi helyzetiinket, és a hadkiegé.
szítő parancsnokságokkal együttműködve az eddigi-
nél többet szeÍeménk tenni rászoruló bajtársainkért'
Tovább eÍ6sítjük kapcsolatainkat a szomszédos olszá.
gok katonaszervezeteivel. és reménykedünk abban is,
hogy valamemyi vidéki tagegyesületünknek hamaro-
san lesz klubhelyisége' szövetségünloek pedig sokol-
dalú tevékenységéhez méhó elhe|yezése'

es
Gondolatok a záró közgyűlésekről

Fontos eseményÍe készülnek a BEosZ tagszervezetei
ezekben a hetekben. Az elmúlt évek hagyományainak
megfelel6en szervezik az é\ yégi záÍó közgyűléseket.
ahol összegzik és értékelik éVes munkájukat, megjelölik
ajövó év teend6inek fő iÍínyát'

A záÍó közgyűléseket többségéb€n megelózték a tag-
szervezetek Veze6i részére szeÍvezett régiószintű, felké-
szító értekezletek. A megbeszélések lehetóséget adtal ar-
ra, hogy a tjszlségviselők gondolataikat' tapasztalataikat
k.cseÍé]jék és kialakítsák mondanivalójuk lényegét.
Hasznos tapasztalatok kerültek felszínre a nyugállomá-
nyúál( köÍében folyó kulturális és szociá|is tevékenység-
ról'

A régióértekezlelek legfontosabb kóvetkeztetése (és ez
egyben ajánlás a tagszeNezetek közgyű|éseinek) hogy a
BEosZés atagszervezetek az elmúlt évekhez hasonlóan,
betöltik alapvetó funkciójukat' Egyre inkább a nyugállo-
mányúa} szervezett közösségeivé vákak' A hivatásos ál.
lomány egyre inkább érdeklődéssel kíséri tevékenységü
ket. és esetenként részt vesznek azok munkájában. Figye.
1emíe méltóak azok a megállapítások, hogy a BEosZ
éleleben a l2 é!es mul l  igalo|Ia a2 i|}en jel legü s, 'erve'
zódések szükségességét- a tagszervezetek túlnyomó tijbb.
sége vonzó. éleiképes' mozgalmas munkát végez. Tevé-
kenységükÍe mindenképpen igény van. nemcsak a szűk
tagsági körükben, hanem a vonzásköÍükhöz tartozó más
társadalmi csopoÉokban is.

Visszalekintve az elmúlt évek tapaszta|ataiÍa - a me8-
lévő gondok ellenére is - megá||apítha|ó' hogy e közós-
ségek szélesedő tevékenységi terü|eteken, változatos
módszerekkel, egyíe eÍedményesebben dolgoznak. A
tisztségviselők áldozalos munkájával' a tagság növekv6
aktivitással olyan táÍsadalmi szervezetekké váltak, ame-
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lyek országos viszonylatban is
je]entős sz€Íepet töltenek be az
érdekvédelem, a hagyományá.
polás' a ku|turális és szociá]is
élet terén' Aho| működnek' fel.
figyelnek r.ájuk' az adott város'
község jelentős tényezói, tevé.
kenységük hatása túlnő a tag.
ság keretein'

A régióértekezleten számos
javaslat hangzott el a szerveze-
tek éves értékelő' össze'sz6
munkájük f6bb kéIdéseire'
Fontos ajánlás' hogy a vezetó.
ségek a közösségi élet színvon.
aláról' annak állapoláról' a köz.
hangulatot befolyásoló télrye.
zőkról' a sikerckról. a kudar.
cokról adjának szárnot' KelBék
fel az igényt ajövóbeni munká
juk sokszínűségéIe, a lehetősé
gek alaposabb feltáTására. az
azok jobb kihasználására. Fel

Valamennyi régióértekezleten
na8y teret kapott - és (ez ajánlás
formájában elfogadásra is került)
- a BEosZ tevékenysége' ajövő-
re vonatkozó stratégiai elképzelé-
se. Megelósítésre került' ho8y
szüksé8 van az országos szintű
szövetsé8re' Koordináló. segító.
éIdekvédelni munkája nélkülöz-
hetetlen a nyugá11ományúak élet.
köÍülményeinek jnvításában. kö.
zérzetük alakításában. A szövet
ség átlbgja az egész országot. ve.
zetése példamutató szerénység.
ge]. korlátozott anyagi lehetóség.
gel egyle hátékonyabban segí(i a
lagszeÍvczetek munkáját. Nem
hibamentesen, de bccsületrc1'
ószintén igyekszik dolgozni a
nyugállományúak gondjaik, prob
lémájuk megoldásában. Az általa
szervezett ÍóÍumok' lanácskozá

hívták a figyelmet aíía' hogy a közgyű|éseken vitaindító
tájékoztatók l €gyenek' a tagság által ismert és megtartott
Íendezvények íelsorolása helyett inkább azok hatásáról
szó]janak.

valamennyi megbeszélésen emlékeztettek azokra a
változásokÍa. amelyek az elmúlt idószakban a honvéde.
lem teÍületén végbementek' Nagyra énéke|ték azokat a
konkrét támogatásokat' amelyekben a BEosz tagszerve-
/elf i .5 ö| d nyuga||omanyü |.atonák .zéles l ömegei - J/
elmú]t években Észesültek. Jelentősnek ítélték meg a
BBosz és a katonai vezetés ákal nyújtott anyagi' pénz-
ügyi támogatások, segélyek' adományok rendszerét, ame
lyeket a kis közösségek' egyének kaptak. A tagszerveze.
tek mintegy fele részesült jelentós pénzügyi támogatás.
ban' Az év folyamán kiemelkedók voltak a ..Kossuth év''
országos és helyi szintű rendezvényei. a szervezetek a Íé
szükre nyújtott támogatások fethasználásáva] vonzó
összejöveteleket tartottak, ámelyeken a nemzeti ós ka|o
nai múlt' történelmi hágyományaink f.e]idézésével igye
keztek szólni a mához. A múlt kultuÍális éÍékeinek me
góvásával' a hagyományok ápolásával segítették a ma t.el
adatainak megértetéséi'

A tisz|ségviselók megbeszélésein külön Í.elhívták a fi.
gyelmet, hogy a záró köZgyűléseken reílisan' a valóság-
nak megfelelően mé]tassák a katonai vezetés erőfeszíté-
seit. amelyeke| a nyugá]]ományú katonák életkörülmé-
nyeinekjavítása éÍdekében tett, és ebben a megyei hadki-
egészító parancsnokságok munkáját. Célszerű szólni -
többek között az egészségügyi ellátás' az üdii|ési lehe.
(óségek' egyíe magasabb szintű biztosításáról, a kegyele.
ti gondoskodás problémáinak megoldásáról' Jól eső ér.
zéssel fogalmazták meg' hogy az új politikai és katoiai
vezelés a köve|ke/ó ével(ben a |ehelósé8el |Üggtenyé
ben, az új szolgálati tdrvénynek me8felelóen ha szeÍé
nyen is ' de érezhetően segíteni kívánja a nyugdíjas szeÍ.
vezetekel' és hozzá kíván járulni működési feltételeinek
javltasához. 4 BFosz ana kapol l  igéIe(et. hog} rj ö\ó
ben |étszámának, szervezettségének és eÍedményeinek
megfelelő ''bánásmódban'' fog Íészesülni' (A lárcának l2
éves mulasztást kell pólolnia a BEosz-szal szemben -
nem lesz könnyű. de nem megoldhatadan feladat ez.)

sok' az országos jellegű rendez
vények' a katonai vezetés felé tett kezdeményezések'
konkrét javaslatok kedvez6 visszhangot váltanat kia tag-
sá8 körében. A szűk elnökség' gyakran napi erőfeszírései
hatására a tage8yesületek mu']kájában egyrejobban érzé.
kelhet6 az együttgondolkodás' a közös problémamegol.
dás és a kölcsönös segíteni atarás.

A tagszeNezetek mindinkább a saját eÍejükre támasz-
kodnak. Rendezvényeik egyre inkább ktizösségformálók'
gyakrán családias jellegűek. Nagy erófeszí!éseket tesznek
saját anyagi eróforrásaink megteremtéséÍe' gyakran si.
kerrel. Eme]lett viszont kérik á katonai vezeÉs támogatá.
sá1. anyagi segítségét' Ebben a jövően is joggal számíta
nak a BEosZ Elnöksé8re' Figyelemremélló' hogy a je.
lenleg l.2 ezer forinos szövetségi tagsági dÚ helyett ma
már gyakori az é\i |0-|2 ezer forintos hozzájárulás a
szövetség működéséhez. munkájához. Természetesen
mindez nem oldja meg az elnökség anyagi gondjait, de
bátorítást ad a további munkához. Lehetóséget teremt ara,
hogy a kalonai v€zetéssel€gyüttműk.'dve' saját munkáját
hatékonyabbá téve' infrastruktúnáját javítva' méltó mó-
don' kultúrá|tan szolgálni közös ügyünket. a honvédelem
erősíését. Igy tevékenységével hozzájárul a hivatásos és
nyu8állományú katonák közötti együttműködés tartalmas
megvalósításához' s ezzel isjelentós lépést tesz a nyugái
lományú katonák általános he]yzetének javításához' a
NATo oÍszágok nyugdíjasaihoz való lbkozatos köze]íté
séhez'

A régióértekezleten ajánlásokat fogadtak el a tagszer-
vezetek 2003. évi tennivalóiÍa. Feladatként fogalmazták
meg. hogy a munkatervben központi helyet foglaljanak el
a Deák Ferenc történelmi nagyságát, a II. Rákóczi Ferenc
szabadsághalc jelentóségét ismertet6 rendezvények. To-
vábbra is meghatározó kel|' hogy legyen a munkába a
tagság körében fo|yó érdekvédelmi' szociális és kultu.á.
lis tevékenység szervezése. Az eredményes munkához
nélkülözhetellen a küli'nböző pá|yázatokon való részvé'
tel, a támogatási és segélykére|mek idóbeni. szakszeú el-
készítése'
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KEzFoGAs Á HoNERT
Képek a Katonanemzedókqk XI. ofszógos Talólkozójóról

Ehóki |évé| |váncs|k |méhe', a HM po|i||ka| á||ámt|||dÉhor

Tiszte|t Á|tamtitkár úr!
A BEosZ 2u2' oklóbet ó áI negkojo úlas:hún,i ülés?

e8,1Ún8úla8 k.:íl!néD!e.i' 1Ú8! d honúdllnli n|i,|is:ler úr lo:.
zon létre e8y bi:ollsáqo| (lórmÚl ' |eslüllh'I ). un?lr ck Ícladala
a lársadallni sz?n'cze|ek péllzü\li hj|,|q(lúrúnak elbírólósa le .
lle' Kezdcnún|c.i k^|ibbá' hogJ a l.jl.í1l llJs:eri' de nagJobb
.jsszq!9el uklj. nl?g a szö\'eÍség áhal léueho2ot ''BajlóÍsai1.
ké '' AloPííúnr ulap|őkejól' d Honúd vlzitkor Jőnöke Pedis
adjoi ki olydn in!ézke.lés| ' anelyhen o kllonaisz?i'eze|eke| BE.
osz |a8egyesiil.|eke| !úfio8a|ó |eendőkk(l bí,za ner'

A BEosz |,áIaszmánJa ú8J döntölt. ho$ a ilta Poli|Íkai.'e.
zetése Íclé epórÍ.lmííen jelez.íik' hor'- o BEosz - a Hj|'232' s'
szeÍi l -i9ó'Uli u n''á' kalo'rÍkelhel)'e:.sén?k láttd s:inlű |ánc
pol,^óL l ndokl.isuhl a kö\,eIkeű:

Az elmúl| á\?k külöúse, o: eInúI| nóÍ!| á|' - azt bizonyítot.
lák, ho8y a kíilö,lÍál! ' de.főleq a polilikai !óloka| szolq.jló szer've.
ze|e k ( lé lszú n uklóI' s,? tv e zcnsé 9üklőI' s I b. ÍÍi8 8? l le n ül ) Pé nzügy i
|ónoqa,isban ft sz?sül@k 4 hoh!ídelhli |ák'á|ól' E bizot|sás Í?l'
ada|a az len,v ' ho+! úgel v.ssen e szetkz?|.k 'Jí ala|ti.. l,Ímo.
qaÍásáfuk' e bizo|lság an'a lenne hi'a|o ' hoq! a |á.sadalni
szen'ezelek lámgalása üg,ében a láBadaln,i szen.e?etek néIkiil
ne .Iönlsenek' A hi,o sá! |aejail löbbsásóbe,| a leqie|eúősebb -
eredméilekel a ,jft'a éÍfukéb.n nr'r eddi8 is Produhiló _ srt
ve,etek dalegáhlák (HTBK' HOHE' s!b' - és o BEosz). A bi,ol|-
ú8 a HM áhal lé|Í.ho.ot és .lkilljnílenÚ kezeh pénzú4,i a|aP
ÍelhBzfo1lfuáról eqyeléiési josqal rehd.lkezlv, Az elkilönÍle|.
teL JelhtznáIhaló alap. és e denok|a|ikaan níikijdő bizo|lsáq
qaft n|álhá a |á]:adaln|i s.e^,eze|ek |únoga|ósónak vilógos' |is2.
!a. |önónri ós !!a1d!sósi Íe|té!e|ei!'

M^.la BEoszÍ?^'.illahu és |o|úbbra is úx?zniJbsju d kí|'
IdWhasPnúnlok óPolás.il' !s bi,ohyílo|Ían ij ercílnón,ekeÍ érÍ
ll.:4} d lei|lel.n ( kinryvk' kiallúnyok fre8jekh|.tós.: AüPd|
ls h!l!ő|sé8lör|éne!i enlók.k össz?gfriúse ' őEésc ós benfua|á.
sd' s!b.) kc:.jenénY:i. ho$" a HM e$s,e|i'.le m.lobh ö!s:q.
s(l |ó,losas'a nts a BEoSz úhal lélrchozot ás lílkodlc|cn
',Ba,jl.j],ai|ké'I.. Alapín'ú fl, a,,el! kö)1as?|ú s:e^,?:elké l !í
, ogaÍ]ú o katonqe lék(k s\'riúséí |é8ző kö,össéqck mu k|ijá|.

A'|yxqól lohúnf ú ka|on.ik kh1b|e,e|ősó8einck jelen|ős tés,? -
a h'?gs.űh| he lyőrsóg?k ,||i.lít . rcndkí|Íil nehéz ki,.ii|n]ónyek ki'
zöi |áqzi az elkeriilh?fuiuiil slük'éges a!1h1il1is2 |j.itjs ás e22el
öss:.Jiis8ő i]adai núnkil' A |.,ó|kaÍiÍőnök úr ál|al kiadoÍ ül
|.:kcdés a kalonai s:e^,e:t|?kÍeló anúl s,óIna. hos! a:oknak b|
:onyos ,,nÍíszaki.' s?olgúh!Íásoka| kelle e bi:losh!,thlk a nú'
kh|bok' 4)?súIelek kö.össógi ó eke| s:olsó|ó te!ék,|rséÉh.z
(irahúsolós' leleÍonhas:',úIal, ÍLt - kúIdési lehclősóÍ:, s:án|íl6

A B EosZ Elnók,ége úgy ló|jd' hogy a nyugólk,núnyú ka|o'úk
.lh.lyeisének a lár.o lakise á|ási renllszeÍén belül niltsenek
nk| az aiyaqi leh?lősásei' A |ó|.ánál ahhoz kellen. nvg|ereht
|cni a Íehéleleke|' hoq! az clh?ryezése joqosuh ny\állon,1nyú
kalona az óhala k^,íjlasro!| Nl,||qdaas Híjzba köhö,hessen be.

A szö|elség \'ólasz|núnyó'0k ÍenIi k.zdemén'ezései,.ől kész
vqlok ré szle |ese bb iado ósra is' M. 88|őző.1és. n' ho(} te ̂ ,e ! é.
sei,,knek rcáIis aldPja wn, a nvefdlósíÚjs'tak Pediq a Íehaelei

A BEosz úIasztnfoin,a nktbízásábóI baj|ársi lisz|elel|el :



Harmincöt éves a fehérvári klub
Ez évben ünnepelte a Honvéd Nyug

állományúat Klubja megalJkulásánák
35. évfordulóját. Az ünnepi közgyűlésen
felidézték a klub munkáját. ercdményeil.

1967 ben alúult a klub 30 fóvel' Ína
400 tággál működik' Fő célkilűzései a
kövelkezők: . a honvédséghez való tar.
tozás érzésének és a katonai hagyomá'
nyoknak ápolásai - szervez€tt ktjzösségi
élet kerctén b€liil kirándulások' kulturá
lis' spoí. újékoztató programok szeNe
ze$ valamint a kt'zreműködés a lagság
érdekvédelnében és szociális segítése
ben. A belyőrség katonai alJkülátai'a
Hadkiegészí(ő Pdancsnokság és a
HelyőÍségi Klub _ ahol otlhonra ta.
láltunk - fő lámasza klubunknak'

A laktanya látoga!ások' a gyakor'
Iatokra való meghívások. a parancs'
nokok tájékoztatója erdsíti a honvéd
séghez való kölődésúnket. Mi is
megemlékezünk a honvédelmi ese
ményekről ós a Hősök NapjÍn a Fe.
hérván 17' gyalogezred szobÍrínál.
októberb€n Nagysándor József - a
híradó laktanya névadója - szobnínál és
a Pákozdi emlékműnél koszotúzunk.
Részt vettünk ez évben a Komáromi
eródben a Honvéd Nyugdíasok o.szá
gos Találkozóján és a Balaionkenesei
Katona Nemzedékek Tdtálkozóján'

Kirándulást szeNeztünk a latai s a
szentkirályszabadjai laktanyákba' Jó
kapcsolal alakull ki az észak.dunántúli
égió honvéd nyugdíjas klubjaival - Ta.
ta. Pápa' szombatbely - és velük közös

programokal. találkozásokat szeÍvez.
tünk'

Progíamjaink változa(osak és színe.
sek, melyek köZül is kiemelkedik a köz.
gyÍlés' a '.Tavaszköszön|ó'' Nőnapi és
az idósek világnapi ,.Szépkonjak kö.
szönÉse.. z€nés'úncos baráti műsoros
taláIkozók.

A jubileunri szülelésnapokat és ü 50-
éves h&assági évfoÍlulót ünneplő tagja'
inkat elnökségi ülésen kis ajándékkal '
köszdntjük. A névnapokal összevonva
taJtjÜk' beleglálogalásokat alkalmánként

Kossuth szobomál koszorúl helyeztünk

Teadé|ulánt szerveztünk a Helyőrségi
Klub könyvtárában. jó] mu|attunk a ba.
latonken9sei farsangon és vidám bljcsúz-
tunk az o évt6l' köszöntőttük az Ui évet
a klubban rendezett '.szi|veszte.i elnök
segi ülésen''-

Kiscsopoíos l0 l5 fős kirándu.
lásokat szeweztink a kömyező falvak
''falunapjáÍa'' _Urhida' Aba _ találko.
zunk az oltani nyugdíjasokkal' valaminl
nyugd4as baÍátaink '.lanyáján.' is jó han.

''borgeÍeíá|isi' választünk. Klubdélülá
nokon az ''ukisoktól.' hangos a teÍem.
míg a klubszobában csendben olvassák a
k|ubban lárolt honvédségi és nyugd4as
íoly]iiratokat' kiadványokat'

Evente 10 színházbérletet vásárolunk.
így 60 fő nézheti meg a Vörősmarry
színház elóadásai.' De részt veszünk a
vtíos által rendezetl kuhurál;s műsoro
kon és a Helyőrségi Klub Íendezvényeit
tisz1eleljeggyel látogaljuk'Kapcsolataink

gulat. szalonnasütés vár bennün.

Klubnapot szeNezünk éveDte
két alkalommal' áIol sportvcrse
nyeket teke' daÍ, ulli, römi, lö'
vészet szervezünk és lájékoaa'
Ió elóadásokat hallgatunk a hon.
védségÍől. az érdekvédelemÍől.
az egészség megóvásáról. váro.
sunk he]yzeÉről és egyéb aktuá'
lis dolgokró|. Bowersenyt és po
gácsasütő versenyt rendezünk és

végezzük. Kegyeleti sreíarlísokon egy
koszorjval és búcsú beszéddel köszö'
nünk el klubtlírsünktól' és évente 2 3 fő
elhünyt bajrársunk sírján helyezzük el a
megemlékezes vinígail.

Evenle 5.6 országjáró kirándulást
szervezünk autóbusszal. ahol n€vezetes'
ség€kk€l ismeÍkedúnk| élveztúk sáwár'
Tamási gyógyvízet. megmásztukKékes
tető MátrJhíza csúcsait' Isaszegi,psatá
bdn'. gyönyörködrünk és cegléden a

Például a szombathelyi klub
A szombathelyi Honvédségi Nyug.

állományúak Klubja l98ó' március
2lén alakult meg 46 főve|' A klub
célja a nyugdíjas katonák. polgári al-
kalmazo.tak. kabnaözvegyek emberi'
állampo|gári jogainak érvényre jutta
tása. érdekeinek képviselete. Ezen be'
lül különós figyelmet fordít üíÍsadal.
mi negbecsülésük er6sítéséÍe' egész.
ségi' kuhurá|is szükségleteinek kielé-
gítésére'

szorgalmazta és lámogatta a nyug-
díjas klub önkéntes társulását a Nyug-
díjasok Egyesíileteinek országos
szővetségéhez' (NYosz) valamint az
orságos szövetségbe (BEosZ) való
tömörülését.

E|nondhatjuk' hogy események.
ben gázdag' váhozatos utat tettünk
meg' ámelyhez elkötelezett személyi.
ségek' eledményes kulturális és ér-
dekvédelmi munkák kapcsolódtak' A
vezetőségnek sikerült a ragság biza|

mát kiérdemelni és emell €tt társada|'
mi elismerést szerezni.

A klub töIténetét részleteiben be.
mutatni ez újságcikkben lehetetlen'
ezéí tervezzúk történetúnk kiadvány
forÍnájában való kiadását'

szükséges azonban áttekinteni az
1998_2002. közötti idószakot' hiszen
ezen keresztül lehet egy viszonylag
reális képet alkotni rólunk. Taglétszá'
munk folyamatosan nóvekedett. je-
lenleg 108 fő' melyból60 férfi' 48 nő'
Az utóbbiak száma f6ként ebben az
idób€n n6tt. Ótleteik sokszintúek,
gazdagok' tartalmasak. Munkájuk}al
elősegítik a v€zetőség és a tagság fb.
lyamatos kapcsolattaúísát. Jelzik a
jelentkezó gondokat. segítik a beteeek
látogatását és a kerek évfoÍdulós tag.
jaink köszóntését.

Tagjaink kózül3 fő állami' 4 fő pe
dig Íniniszteri kitünt€tésben Íészesült.

EredÍnényes munkájának elismeÍé.

seként az említett idószakban 18 fő
Észesült előléptetésben. Ki €melt fel.
adatként kez€ltük az alacsony nyug.
díjas tagjaink - elsősorban őzvegyek
_ segélyezését és segítettük a Hadkie.
gészító parancsnokság kegyeleti tevé
kenységét.

A millenniumi ünnepségek kedve.
26 lehetőséger teíemtettek ahhoz'
hogy meglátogassuk töíténelmünk ki.
emeIkedó 5-zlnhelyeiÍ. minr péIdául
Mohacs, Opusztaszer, Monostori
Erőd' Esztergom' Pákozd' otságház'
Hadtö.téDeti Múzeun' Kószeg és
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a váÍosi Ónkonnányzatl l. civil és érdek
védelmi szeNezelekkel. civil nyu.gdÚas
klubokk{l foIyamatos. egylnás rendezvé.
nycin rószt vcsziink' A7 onkomlány7al
lámogttÍsít ólvczzük r fürdó és spo|t
veÍsenyck ingycncs igónybcvéleléve|. .l
k.Üácsonyi csomrgoknÍl és cgyéb jutt!
tásoknÍl.

Honvédségi líÍsadJnri klpcsolllunk
a BajtáÍsi Egyesiilelek oÍszágos szövet
ségével (BEosZ) van. amely ercdÍré.
nyesen képviseli kIubunkal és érdekvé'
dclnrünkct a HM felsó ve7etéséve|. A
BEosZ szeNczésében |étreho7ott
Észak DuDáutú|i Kö[et nyo|c nyu8dí
jds klubbx| vakj kapcvírtldnÍsl és
eg}üthűködóst is klubunk clnókc lát]a

Kű|töldi kapcsoIatunk ..szlovén ve.
terín Hxrci szovetség'' t\4uraszonlbati
ktj|zctóveI vrn. lkikkel nritr kö7ös ptog
IrDxrkdL elntjkségi t{lí|ko7ót. IoVés7e
lekcl haitdtunk Vég|.'

^ ic]rdlrok anyxgi kirdísál |ónycgó
ben tl bel.iZelelt ragdíjak bizlosíliÍ|. iIlct
ve a pálylizatoko nyeí összegek'

Ugy éPenr. hogy ercdnrényes munkál
ludunk vógezni, tneí x téltételek bi7tosí
lotlak: vrn cgyjó honvódségi hítlér. vrn
lelkes ós igónycs tlgslig, ós vm cgy jó
progrumol kidolsozó és jó szcNc7ő c|

Az eddig végzert eÍednrényes mun
kánkal a HM vezérkaÍi Főnöke oklevél.
]el. székesfehérví onkonnányzala ci
meres vírosi zís,ló aiándéko,ásáva| is

.ldrb4| Artdl e:rcdts
kllhclt|ök

tÓrténelmünk és ka(onahagyománya'
ink'jobb megismerésél.

A Í.e1soro]tak megva1ósításához je.
lentós segítséget adott pályázataink
kedvező elbírálásával a Honvédelmj
Min isztér iunr KUltu.á l i s  osztá lya.
Különböző pályázatliDklt pozitívan
bírálrák el az önkoÍmányzalok is'
Természelesen aZ anyagi terhek egy
részél lagjaink szívesen vállalták'
Ezek az együltlétek' közös élmények
összekovácsol1ák lagságunkat. jó
szívvel gondolnak a sokszor fárasztó
Ulazásokra. vallják hogy m€géúe.

Két immír rendszeresen ismétlő
dő rendezvényről keu még szól ejte
ni' Az első nóla&jaink Íendszeres
éves köszönlése ÍnáÍcius 8.án. mely.
nek szeÍvezésében ők vállalják a leg.
többet és ezen kívül évente október
l.jén megünnepeljük az ldősek Vi.
lágnapját'

Ias(h Bélu ,á' ale:]rdes
klubelúk

BEMUTATI(OZIK
A PAPAI I(LUB

A Fegyveres Testiiletek Nyugá1lományú Klub pápai szervezel€ 30 óves'
l972. február25-én alakuló iilésén 25 fő részvéte|ével hivatalosan negala'
kították Juhos Sándor alezÍedes a He|yóÍségi Klub Pdancsnok szervezésé'
vel a nyugállományú.
ak klubját és megvá'
lasztották a klub veze.
1őségét'

A klub vezetdségé'
nek feladala akkor a
szeÍvezeti élet kialakí-
tása. megsziláÍdílása'
a tagság létszámának
elősesítései voltak' A
vezetósés eróf.eszí|é'
seinek eíedÍnényekónt
a tagság létszánra nö'
vekedett. egyre javul.
a sze'aezeii éle!. 'najd
rendszeÍe'sé vá|tak a
kul turá l is  és egyéb
Íendezvény€k' Az
l970.es év végétól ío.
ga]mazódik meg a
h€lyórségen kívii1i
nyugdíjas klubokkal
való kapcsolattartás szükségessége. Az l980-as évek közepétől a klubélet
színvoüIának etne]ése érdekében klubon be]üli szeméty€ket GátermeLtség
figyelembevételével) bíztak meg egyes köÍök szervezesév€l és vezelésével.

1989'es jogszabályi előírásának megt.elelően a klub bírósági bejegyzése
megtőíént' múködésének 3lapjává az atapszabály vál!. TeÍnészetesen kia.
lakult egy jó kapcsolatrendszer a városban működ6 rnís nyucdíjas klubok.
ka1 és a megyei jogú városban Ínűköd6 má5 nyugdíjas klubok]Gl.

A klüb la&jai Íészt vettek ezen szenezetek r€ndezvényein. pld' a M€gyei
Nyugdíjas Majálison valanint a különbózó ismeretteiesztő városi rendez.
vényeken. Rendszeres a klubtagok és klubon kívüli€k szociális helyz€tének
elenzése' a Íászorultak rés#rc tanácsadás' segítségnyújlás a pÍoblémák
megoldásában. A klub tagsága heterogén összetételű, nyugdíj,s katonák,
rendórt'k' tűzoltók. közalka|mazottak és feleségeik összefogó szervezet€'

Munkánkat a köz8yúlés álta| jóvá}'agyott éves terv alapján végezzük'
amely teÍvet a havi vezetóségi űléseken pontosítjuk' A terv összealíús|íná]
alapvet6 Íendez6 elv' hogy olyan programokat szerveztink' aínelyre a tag.
ság Íészér6l igény muta&ozik. Ne a vezetőség erdltessen Íá €gy Programot
a tagságra' hanem fordítva' a tagság logalmazza meg az igényt'

Minden csütörtökön klubnapot tartunk, amelyÍe kultúÍált helyet biztosít
a He|yőÍségi Művelődési oÍhon. A klubelnök és az otthon igazgatójának
kitűnő kaPcsolata biztosítja a szükséges feltételeket a Íendezvényeik lebo-
nyolít.ísához'

Pápa BázisÍepülőtéT parancsnoka Domonkos Miklós alezredes és a rend-
őrkapitány folyamatosan figy€lernmel kíséri saját nyugdíjasaik helyzetét'
közgyű|éseken személyes vagy e|foglaltságuk esetén h€|yetteseik veszn€k
Íészt' eáItal bizonyítják' hogy megb€csülik az előzó geneníció munMját.

A kluElet színvonalána} javítása állandó igény' így a jelenle8i vezet6.
ség sem elégedett őnmagával' jól éÍzékeli muntája hiányosságait' Folya-
matosan új ós újabb javaslatokat és lehet6ségeket vizlgálunk és vitatunk
meg' így igyekszünk aÍégi értékek megórlsével folyamatosan megújílani'
és €gyÍe javítani muíkáík színvonalát' a 178 fős tagságunk &dekéb€n.



Ismét Segített a BEOSZ
A BEosZ Elnöksége és a ,'BajláÍsainkért'' A|ápítvíny

kuratóÍiuma 2002. május 3.án pá|yázatot hiÍdelett szep-
tember l.jei hatá.idővel adományok és november l5-ei
hatáÍidővel egyszeri segé|yek elnyeÉsére'

Adományok elnyerésére 32 pályázat érkezett. me1yb6|
a ',Bajtársainkén'' Alapítvány 29.et fogadott el. A katonai
kisközi'sségek 5 db adományt. a BEosz.hoz taÍtozó
nyugdíjas klubok és egyesületek 24 darab adományt
nyeíek e|'

se8é|yekre 144 pe]:yázal éÍkezeÍÍ. Jóval több' minl
amiÍe számíottunk. Abban ke|lett döntenünk' hogy a se.
gé|yek a|só halárát a pá|yázali felhívásban közzetett 20
000 Fl-ban Íö8zítsük és így sok páIyázót el kell utasía.
nunk' vagy az alsó határt l5 000 Ft.ban á|]apítsuk meg' és
így több személynek ludunk támogatást adni' A bizoltsá8
az ulóbbit fogadta e|' Ezek szerint 96 pályázónak tudtunk
l5 00o Fl, vagy enné| több segélyt adni.

A pá|yázatok e|bírálásánál követett fóbb e|vek és
szemDontok. Í.eladatok:

- a segélyek összege legalább 15 000 Ft;
- minden klub tagjai arányosan kapjanak se8élyt. Ha

például valame|yik k]ub fellerjesztett 15 föt segélyre,.l
névsor első 5 lagjának pályázatát fogadtuk el' mert a ko.
rábbi megál|ápodás szerint a fekerjesztés sorrendje egy.
ben fontossági soÍÍendet isjelent' Ezze| pÍóbá|tuk kiszűí.
ni néhány klubelnökünk önkorlátozásának hiányál;

- esetenkénl. ha a felterjesztett okmányokból megá]1.
apítható volt, cme|lük a se8ély ósszegét 20-30ezer Ft'Íal

_ a hiányos pályázaIokat. ahol nem á]lapíthaló meg a
nyugdíj össze8e. a |akcím' az é|etkor. kénytelenek vol.
tunk eIutasílani:

'e|ulasftonuk azt a pá|yázatot is' amelybó| nem dcrült
ki' hogy az illetó hová tartozik' me|yik k|ubnak a tagia. A
BEosz pátyázata csak a tagszervezeteink taániía érvé-
nyesek' KívüláI1ó. akárkit nincs módunkban segélyezni'

- az e|őzőcknél megfelelően kívánatos' hogy minden
e8yéni pályízatot vé|eményezzenek a klub elnökei;

- több esetben a nyugdíj összegének feltüntetése he.
lyelln kIubelnökök jövede]met illetve egy f6re eső jöve.
delmet tüntettek fel' Jobb lcnne' ha az utolsó nyusdÚszel.
vény vagy annak másolatát me]lékelnék. Az l főre esóji'.
vedelmet, afe|tünteletl adatok alapján a bizottság is kéPes
megáI1apítani;

- a1apvet6 kövelelmény, hogy a segélye feheÍjeszletl
lzemély adalai pontosak legyenek. Minden eselben fé]Íe.
éíhetedenül megállapítható legyen a név' rendfokozal.
|akcím irányítószámmal együtt' esetenként hasznos lehcl
a lelefonszám fehüntetése is.

Néhány gondolal az adományok és a segélyek kioszlá.
sáÍó|

Azt leNenük' hogy az adományokat Ba|alonkenesén a
Katonanemzedékek xl. lalá|kozóján' ünnepélyes kerelek
között osztjuk ki a siker€s pá|yiízóknak. Mivel a szükséses
pénzt koÍábban hosszú |€jáÍattal tartósan |ekötöttük és a
határidő október vége felé jáÍt le' a hónap elején (aított
nemzedéki találkozón - a katonaközösségek kivételéve| -
csak adományleve]et kaptak a pá]yázók. Az adományleve.
leken feküntetett Énzt az alapítvány pénzlárosától' egyez.
tetett idóDontokban lehetett felvenni. A nehézkes telefonál.
gatások és sok egyéb e|foglaltság miatt á kifizelések elhú.
zódtak. Elrt a szervezési hib.áéÍt a BEosZ és ',Bajlársain-
kéÍt'' AlapÍtvány vezetés€ elnézes! kér.

A segé|yek kioszlása ti'rténhet úgy, hogy poslán e|-

küldjiik a sikeres pályázóknak. Ez a módszer cgyszerű'
gyoÍs, de személytelen. Az scnr mcl]ékes, hogy a posta-
kö|lség több mint 20 000 Ft.

Ezért dönlöltünk úgy, hogy a kioszlíst személycssó
lcsszük. men így bevonjuk nliIdazokat. akik a pályázalo
kal összeállílották. véleményezték ós akik felkulallák a
rÍszoru|ó bajlársainkat.

A sc!élyel LiÚ'ZlJiinak rendJe J k(i\('ll.(lÜ:
_ NovcmbeÍ 26 án ü]ésezetI az AlapÍtvány Kuralóriu.

- November 2'l 29' közi:'|| az Ahpílvríny ÉnzláÍosa
e|ókészíti a kifizetésekhez szükséges oknlányokat. e|őké
szíli a pénzl:

December 2.án az elni'kségi ülósen' || régiók vcze(ói
átveszik a szervezeleikhez taíozók slímára kiutalt scgé
lyeket egy össze8ben'

December 3--ó közöll a régióvczc|ók a ta8egyesiilc
leI cInökeine| audljl' .l', egye\l||eli lirg.lknuk jarci \egé.
lyeket;

- DecembeÍ 7 l5' között á tagegyesűletek e|nökei a
szociális bizottságok bevonásáva| személyesen íladják a
se8élyeket a sikeres pályázóknak.

osszefoglalva: A '.Pályázal 2002'. akció sikcrült. ered'
ményes vo|t' A rendelkezésre á||ó mintegy 4 millió fbrin
|ol a BEosZ Elnóksége. a ''Bajtársainkén'' Alapítvány
kuralóÍiuma és a tasegyesü|eteink vezelóségei' va|anlinl
a hadkiegészító paÍancsnoksá8ok és a csapatok érdekvé.
de|mi alosztályai Ie1kiismeretesen. a s7ükség|elnek mes.
fele|ően osztották szél.

Reményeink szerint ezzel nagy örömet okozlunk k|ub.
ta&jainknat és a ÍlíszoÍuló bajlársainknak i||etve azok öz.
vegyeinek.

Köszönet illeti mindazokat. akik ebben a munkában
részt vettek.

A pályázaton eredményesen szereplő klubokn.rk és
személyeknek gÍatulálunk, további munkájukhoz sok si.
kert és ke|lemes karácsonyi ünnepeket, bolóog Új évet k!
vánunk!

A BEosZ Elnöksége és a ''Bajtársainkért'' Alapítvány
kuÍatóriumának nevében:



Fotókiállítás TOMA ANDRASROL
Nagysikerű fotókiá|lításra és

könyvbemutatóÍa keÍült soÍ NyíÍegy.
házán a helyórségi művelődési köz.
pontban.

Toma András, az ''utolsó,' magyaÍ
hadifogoly hazatérését bemutató-fo'
tókiáIlítás anyagát Tapolcsányi Eva'
a Blikk fotósa akiállítás vé8én a BE.
osz ÍészéÍe adományozta. A kiállí.
tással egy idóben, melynek műsorve.
zetóje a Tv2 neves ripoÍere Vüjity
Tvrtko volt, ezután került sor dr Ve.
ér Ándrás' a MagyaÍ beteg és Erdős
László Hadifogoly című könyvének
dedikálására' melyek Toma AndÍás
életét dolgozták fe| küli'nbözó aspek
tusban.

sipos Géza nyá. ezredes' a BE
oszelnöke és Na8y Tibor a nyíregy.
házi klub igazgatója által szeÍvezett
rendezvény fó vendége, a fotók és a
kijnyvek főszeÍep|óje, maga Toma
András vo|t.

kóczi Feíenc ló76. március 27.én szü|et€tt a zemplén me8yei
Borsi községben.)

Rákóczi harci lobogója a 'sum Deo pro Patria et Libeía.
t€'.' hte.ne| a hazáéÍt és a szabadságért felirattal zászlaja alá
szó|ított és sorakoztatott mindenkit az elnyomó dinasztia el'
len' ot magát a tiszaháti felkelók Esze Tamás vezetésév€l a
lengy€loÍszági Br€zán várába. keresték fel kéÍén és rá bíÍ-
vá.' hogy álljon seÍegeik éléÍe' a szabadságharc megindításá-
ra. A fe|keló csapatok kezdetben jelentős sikereket éíek €l.
Felszabadították a Tiszántú| nágy részét, efogla]i{k sáÍospa.
tak és Mu*ács váiát' u03 végére elfoglalták a DÚa Tisza
köze és a Felvidék na8y n:szél' 1705 végéig a Dunántúlt és
birtokba vették á veszprémi' siimegj és kőszegi váÍakat' Az
l705-ös sácsényi országgyűlésen a r€ndek II. Rá}óczi Feren.
cet Vezérló Fej€delemmé választották.

A szabadságha.c kezdeti sikeÍ€inek olyán kiváló hadvezé.
Íei voltak, mint Esze Tamás' (Va}) Boltyán János' Béri'Ba.
logh Adán. Az 6 verctésükkel a sokszoÍ megfel€ló felsz€relés
nélkül is a csatába induló kuruccsapatok fölényes gy6z€lmet
arattak a labancok fe|€tt. A kuruc lovasok fantaszükus bravú.
roka vottak képesek' de poÍtyázásokkal a háborjt nem tudták

A Íeguláris |ábuc csapatok a trencsényi' ÍoÍúányi €saúk.
ban a kur0c seÍegekk€l szemben katonai|ag fölénybe keíültek.
A magyar szabadságharc ugye €lbukotl' de az 17 l l . évi szat.
míi béke a Majtényi slkon való fegyve.letétel biztosította a
felkeló barc több céIkitűzését.

A salInári békével a Vezérl6 Fejedelen nem értett egyel'
mégis az általa v€zetett szabadságharc nélkÍil n€njöheten vol'
na létíe ez a kompronisszum. A f€lkíná|t kegyelemmel nem kí-
v]ánt élni a Fejedelem' s így €migrációba vonu|l' 1735' ápíilis
8 án a törökoÍsági Rodostóban elhunyt. Hmvai most is kül-
honban' a s'ovákiai Kassai Dóm kiptájában nyugszÚak.

Az utókor a Fejed€lemben az önzeden' a hazáért a végső.
kig kitaÍtó emberi nagysá8ot tiszlelheti' N€mzetéért és becsü.
|eteéÍt odahagyja javair és családját inkább az €migráció kese.
rű kenyerét és magányát választotta.

Centenáriumi mesernlékezéseink 2003.ban

1854'b€n Pestre keíült és a hazafiak t6l€ várÉk aZ

Kétsáz éve' 1803. októb€r l7-én a Zala megyei söjtörtjn
szü|€tett D€ák FeÍ€nc' a ''heabtj|cse.'' a ''kieeye,és apos.ola''
a jo8végzett köznemes.

A megye olsággyűlési kijveteként a magye refomel|en'
zék €gyik vezérévé vált. Az 1840.es évekt|en együtt háladt
Kossuth l2jossal' de mércéklően hatott az ellenzók politikájá
ía. A forradalom és szabadsághaÍc kitörése után a Batthyány
koÍmányban igazságügy niniszter leí' A koÍmányfővel egyÍilt
egy békés politikai megoldáson munká|kodott' Miután a2
oszhík kormányzat politikáján ez megbukott, s a ma8yü kor'
mány DebEcenbe költözött ó magA kehidai biíokáia húzódott
vissza. onkéntes ma8ányban éIt' sokat b€tegesk€dett' A mi.
niszlsÍehrk bmondása ulán visszaadta megbízatását, de meg.
maradt képvisel6nek'

A szabadsághaÍc l€veÉse után, u elnyomatás éveiben

irányílását. A Felirati Pá.rt vezéíeként l8ól.b€Í elúasította a
részleg€s en8edményeket' de e|isÍneíe Ferenc József ki.álysá.
gát' 1865 áprilisában me8írt hí.es húsvéti cikkében már köze.
ledést tanúsított az uÍalkodóhoz' és ebben körvona|azta a ki.
egyezés fóbb gondolatáit, többek közótt a teljes politikai am.
nesztiát a 48.as honvédek rés#r€.

A kiegyezesi táÍgyalásokat 6 iÍányíotta' de a kompro.
misszm megkötése ut.án háttéÍbe húzódolt és nem válla|t hiva-
lall a létr€ jótt ma8yÜ kományban. Megérte a kegyezés
1873-75. év közótti válságait' de e8ész é|€tében a tiszta politi.
zátás híve maÍadt' Tekintólyét aÍnak is ki'szönhette, hogy egy
elanya8iasodó koÍban keze tiszta maíadt a becste|€n haszontól.
Az 6 ve#rsége az értelem és b€csü|et umlmát jelent€tte.

súlyos szívbet%sége egyÍe inkább eluralkodott íájta és
1875' ján'lár 29.én elhunyt. Hamvai a Budapesti Nemzeti sír.
k€dben nyugszanak' s mely fölé mauzóleumot állítatotr a há.
Iás magyal nép.

Há.omszáz év€' hogy II' Rákóczi F€Íenc Erdé|y és Ma'
8yÜoBzá8 fej€delme hazatérvén 1703' június l4.én átkelt a
KáÍpátokon és kezdetét vette a Habsburg birodalommal szen.
b€ni' közel 10. óvig raÍó magyar fug8etlensé8i harc. (II. Rá.

Ósszeállítoua:
Dt. Lo\,asi Gúbor h,á. ezredes
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Lz
Arpád.vonal

Rendhagyó sikere vo|t dÍ' Szab(i
Józsel János alezredes ki'tryvbcn]u'
lalójának a Hrdlóíénelj lnlézel és
MÚzeum dísz{ennébe ' ..Az Arplid.
Vona1'. című könyvel. tmeIy . Kcle'
li Kárpátokban l940 l9.14 köz(Íl
építem védelmi Íendszer cddi! lli8
ismeÍ tönénetét idózit.l. régcn vín.
hézagpótló olv.lsmánykénl tbgldltíI
a bemuktó résztvcvói. Kcvósbc is'
mert ugyanis. hogy a tnagyarors7.íg.
eÍ6dítés históÍiájának egyik |egsikc.
Íesebb iejezete az- ArpÍd von.|hol
kapcsolódik. Az Arp.íd'VontlI vo|t
ugyanis az egye(len eÍődícn(lszcr r
mÍso.lik vilÍ8híború sorÍn Eul.)Er
ban' anleIyel nem tudt k Íttöíni.

Az ölödik X felé k(jze|ciló s7c.7ó.
r  Zrínyi  Mik lós  Nem7el!édcInr i
Egyetem hadÍöÍténehni lanslélónck
lanárá. ncm lilkoll!: csak a véIclIe .
nek köszönheli. hogy Ítjbt]Lklnl az
ÁÍpád.vonalra' Egy rlktbnlnraI a
nrísodik vilÍghÍború Magyaror\zÍB
terűletén zaJlolI haÍcaivü| foglaltoZó
szemináriumÍa készül(. .lÍnikoÍ r .l'
ukr.in |ront hadművclctcilek |!nul.
mányozása során e]olvasla GÍecsk(i
(ábomok ..A KÍrpílokon .í|.' cítnű
visszaemlékezését. A késóbb igen
magas beosztást betöllő gencl.ílis.
meg]epóen nagy elisn]crósscl sz(ih tI
Keleli Kárpálok védelnri rendszeré.
16l. az Árpád.vonalÍól. í Hunyadiós
a szent LásZ1ó ál1ásokról. Lénycré.
beD eza tnemoárkötet inspirá]la Ínt.
hogy szemé1yesen is megteki lsc ít
sokáig agyonh!llg!tdl crődrcndszeÍ

Az Arpád.vonalcímű könyv szer
zóje nem száitz hadlóíóncli szak.
könyve! íí' hanem éÍdekes o|vns.
mány{. amelyben kü1önösen l,tlulsÍ'

8osdk !  szenr lanúk' . l  harcokb n
részt vett magyar kaloník visszaenl
lékezései. szabó József JÍnos . hc|'
venes évekbcn aZ ország nyugali
csúcskében a lenti ezr€dné| hét é!ig
voIl kultúÍmunka.szerve,ő' Tóíénc'
lcm te'íri diplonlával l €lt a ZrÍnyi
Miklós Kalonni Akadémia h!|lg!tój!
Ínajd knára' kósóbb rZrínyi BajtúÍsi
Esyesület elnöke.

Po1i1ikusok és katonák
(vl,ho:ndk dz iIIők)
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Je1enléíéle l

Évziró q Pusk(is Tivadar Híradó Bajtórsi Egyesületnél
A ZMNE Bolyai lóiskolai küának

cmclcti díszleÍmében 2002' november
22 ón taíonr meg évzáÍó taggyűlését
lz e8yesÍilel. Beszámolójában Lindner
Mikl.)s ny' vezétónugy' ú egyesü1er
clnökc ónókelte négy év munkáját'
lúc8lillnpílotll' bo8y a ta8sá8 évrőlóv
rc növctcdell: 38 fór6l l27 fóre. Az
clyesiilet ahpíó ugja a Honvédségi
NyugdíjaskIubok oszá8os szövetsé'
génck és lí&'a a BaÍáBi EByesÚlelek
oÍszá.gos szóvctségénck' osszefoeja
al c8és7 orszÍ8 lerűletén azokal a hÍ.'
adó lisaekel. ljszthelyenesekel és pol.
8ljli.IkaIm!'otla|al. akik évti7'edeken
Íl levékebykedtek a kalonai hímdís éF
dckóbcn' KaPcsolalot laí a MN veze
lési csopoí|ónöksé.qével' a zMNE hÍr
adíssal foglalko,ó két tanszékével. és
! 'rég éló híradó alakularckkal, A2
csyesÜ|ethez taíozó legn'8yobb civil
slcrvezel a Puskás Tivadü Hí.adásipa
Íi Tcchnikum' melynek igugalója a
s^Ívezel cgyik alcInöke' Az egyesület
()vábbÍa is várja a jelenll(ezóket'

A bcszán('ó Uliin a ll8ok me!vá.
la\7lollík aZ új lelclósó8cl. amelynek
]élszínrÍl 7.í(j| 9.Íc nijvchét' E|nöI.
iÍnél Lnldoeí Mikló len' EzuláD elis
m.rés.tbco részcsijhct !fuk a lagok.
akik se8ícnél al cgy.sü|e( mindenna.
pi nlunkájál'

Az egyesülcl ni'rdcn ti8ja nle8t.p
lá a le|éventc lindolt ..Pustás Híídó..
cín]ű Újsíg c|\ó slÍmjl. is a Kossuth
Lqos szij|clóséDck ]()()' éviord!|ójára
az c8ycsúll 'i|l!| kitdotl köoyvel.

\,in'ijs I,.ld ,|ú htk' !a'Í\l!s
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