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A Bajtársi Egyesületek országos Szövetségének időszakos kiadványa
A kiadvány |éíí|ésmentes, sokszorosílhaló

ÚÉvI rÖszÖNTŐ BARÁTAIMHoZ
Kedves Bajtársak!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim|
úsaink ú7cnclét nrc8kuPluk' mi Pedig csak
megismétéljiik - JÚhjsz Gyulát idé7ve:
''Múló á mámor és a 8yász örök-.'

2002 vé8én remélem nemcsak én érzem
azt. hT8y a BEosZ.n'k soh!|olyan tekinté'
lye nem lolt az e|mú|l l2évben 1990'ja.
nu'ir 27 ia]akuldsá óta' u'nikor l8lage8ye
sülel 2050 fós lassá! ukuratából létrchozia

n;nr nost' Úgy [ezdhetjük leh& u új
esztendót. ho8y szímTrlevő lényezővé vál'
tunk a honvédelmi tár.r' s egyre jobbr á
tásadalom e8észe szimára' Köszönöm á
úhogaróknak, hoay í8y löíént.

2002 vé8én büsztén clmondhatjuk.
ho8y m8aszkodásunk e8ymáshoz' a hiva
lálhoz' a sakmához. a BEosz.hoz nem
voh hiábavaló. s .z czÉl hozott áldoat
majd megérül á közeli jóvóben: a civil úr.
sadalom s az európai k!|túra versnyéÉ á
BEosZ felkészüIlen élkczik' 2003 ban
fre8kezdjük a szcllcni lréningeket - ebhez
frise$éget kívánok mindlníyiuknalI

2002 nem új tanu|sí8a' bo8y nem elé8
dicsekcdni és sirínkozni: tenni kc1l a szö
vetségéÍ. a bajtálsoméí. a2 egy€sülelért, a
klübeí' Ez év távaszáí újÍa megbolydult a
06á8 aBEosZ 12 éve tudjá' holahelye
ebben á bolyo'8ásban' Hódílás vagy hódo
lá5: nézóPonl kérdése' Aki iü8olódik' an
nat hol á.'ponÜa.'? A BEosz lag€gyesüle.
teiben e év avas/án mé8 cs.k'' 9 50o'b
voltunk' ma mÍ 79 uge8y€süle1b€n köEl
l l ezEn vagyunk' czéí a szövetség ü8yé
ben 20o3.bán sem fogadunk e| semmiféle
félszabadsá8ol' félalkohányoságo! egy'
álla|án: félme8oldásl' Jó hÍ: ho8y nen is
kell clló1 féIni' JókÍvánsá8om: ne csalód
junk hitülkbon' barálainkbanI

2002.beí i! íokat teíünk a2ér1' hogy
tisztább 1e8yeí a nem7f,t és !nn!k hadseÍe.
ge - szoDoníak vohunk' ha ennck ellenke
zójét tapásztáltut. A BEosz tagjai' atik a
hadsere8beí rendhez, iegyelemhez' becsú.
lolhez szoklak megülközve o|vasták a sajÚ'
bd a gudasígi visszaélések.ól' a kompci
ónjl szóló hírekct és nagyon reméllék ami
elóbbi Íelsámoláslkat. sajnos eddig ez

2003: Rákl'.zi és Deák emlókév' sokat
fogÚnk Hlá|kozni ncvükke|. telleikkel' k
het. nekünk' magyarokíak meg kellétl
'zoknunk' ho8y ün'ePe|8essiik veszlen
csaláinkat is' talán azl is megsekluk' ho8y
a veÍesé8et izgalmas bb. su-rűbb alyagból
való és fonrosabb dok)gnok Í!ísuk d !yó7..

lemnél minrhá cZ i8azibb lulájdonu.k
lenne' Nem az ! Endkívü|ia ma8yd soA.
ban. hog} háborÚ háboÍÚt kölelett' Másutl
is haÍcolLat folyton, de otl áIralábln akato
nasá8 harcoll' zsoldos va8y nemzeti hádse.
.eg' kijzbcn a birtokosok' nemesek' pol8á
lTk' páíasztot é|ték élelüteL - a pusztítás
elvétve terjedt ki e8y leljes ols2á8n és
hosszú időre' A íémelek 30 éves báborúját
elbolzasz|ó kivélel'ek taíja a töíénelem:
mi évszázadokon át éltünk ilyen kivételes
állapÓtbaí' Netem elószöÍ eZ jutdt esem
be' A löbbn' ami ró|uk és korukn'l 9ól
majd' na meg a mái8 szó|ó lanuhá8oknól
Út hamdosan ú8y is megludom. s7.óval jó
Kvánságom 2003.ru: ne le8yen sorunk
smmiféle kivét€les állaPo( - h. csal nem a
jó sze.encse kíván ilyen helyze(be hozni

2003: Dcát kicgyczése sáchenyi refor
meszmén vátoÍa va|ó.a' Es íen áí fud'
nunk: báI na8yszerű szó'lok és kiváló jó.
vendómondó is voh' |egnagyobb magyafti
széchenyi nem ettól lett. hanem telleÍól'
Deáknak is atetteilemelem ki' ámelyek kij'
zül legalább ketió kijvetkczméíyen tekint.
ve kioDelkedő: a polgáBá8 me8izmosodá
sa és a szabadveÍseny €lte.jedés' s bár
Kossuüna} Dás volt a véleménye' u idó
mé8is Deák kisbbsé8i Pohikíjá i8&olla'
Tehát a tellek' JókÍvánságom 2003 n: la
|áljúk me8 jó 8ondol'taink megvalósílí!í
nat meíerci! kózbén gondolvá &Tkm a
tólÜnk fialalabbakrá' Jkiknek ftadhaljuk
majd a stafétabotol I Az idó halad' múlik a
miénk fogy' lslennek vln elég idcje' !e

2003 végéÍe éNe kívínom mindannyi.
unknak' hogy ezl mondhásuk m.jd: eÍófe'
szítéseink moí sem vollak hiábóvalók!

2003.bdn sem fog váltolni a BEosZ
jellondata: ,,4 HAZA MINDEN
ELoTT|'' En 2003januáreheie elólt a eu.
rópai csatlakozás küszöbén' az euópai
színvonalú. Íobosztt|s tehetségű vört's

^ BcjtáAi E!ye'U|c|ck ohzjgo\ szo.
A veLse8e 79 |álcgyesu|e|ének kozel

-( l|] ezel fós llgságlhoz szd|ni Íop
prt leleló$égteljes dolog' Talán ál$8ít e
nehézs'égeí u ' hogy nagy'tisaelett| goD'
dolok onöke' s e, ho8y onók is lisztelel'
lél viszonyu|tak mindi8 a szövcNíg e1nöké

Jű Kváíni péB/. íem olyan botyo|ult:
aki szEli a BEosZ'l' úgy is szercli, lehál
neki Ícm is kell oly sokat és n!8yol monda
ni' 8l(i meg nem' annak hiába is m!8ya.íz
nán. hogy ni együtl vagyunk azot' akik' és
ho8y csak együtt ván éíelme szöletségi

A BEosZ ta8sá8ának lú|nyomó többsé
8e a .,szépkorúakhoz'' tanozik' életünk ún'
nepi piuaíatainat is ézén jellenzője a
viszatekin|és. ttaajövóbe nézünk' már ke
vésb.3 ma8unkó1 beszélünk' sokkal i'kább
gyerekeinkról' unokáinkróI. Nem ma8unk
nak kívánjuk d sot szépct. n sikeÍ!. a sze.
rcncsél' hanem nekit' Nekünk már ajó eÍő'
ü egészség is me8leszi.

De mi fudÚnk válamn' Tudjur míje|.nt
a h@. a közössé8' a szreld és a szolidÚi.
lís' A mi szemüílben a haarrélel nen
szó|fu' D' cáft srerctjük. éíjük a családi
kijí AÍmytól' A Tiszár PetóÍitól vagy A
Dunáná| cínű lenet Józsei Attilától' Mi
éíjük aközósé8 ercjét' a srtclet hálalnát,
s a katonák.a jeuemzó bajtáBia$á8 ösze

A szövelsé8 La&jáinák ltbbsége válódi
éÍdemi munkájáért érdeme| köszöíetet| De
nen lehet lelkiisDeret furdalása azoknak
sm' ákil p€ldául egészségük mo8gyengü'
lése miat nem bínát velünk l} (ernpól. Akik
pedig csak ÚtiláBaink volhk a2 e1múló év.
bén (is)' nos' óket se érj. most s&mrchá
nyás a BEosz vonatÍn cz után' jóvórc is
Icsznek Polyautasok- Ném lÉgédiá: a mi
vTnatunkon utaznak. c'da élkcznck' ahová
mi al'mnk - velünk vannak ók it. sajnos'
sokan liszoíl íincscnck mó. kózi't|ünk -
nincs olyan kisk.izössé8. utik |.gj.i ne 8yá'
szolnának valakit' valakitet' Elhtnyr ba]

maíy't idéam majd. meí ó nondta ki a
kulcsszd: rcndületlenül' onóknek



A vdlasztmdnyi iilé s kijv etkezmény ei
A BEosz elnöksége 2002' d€cember2.ai ülésén_a leg-

utóbbi válaszimányi ülés hatáÍozatát apró pénzrc bontva -
löbb ügyben döntött' javaslalokat fogadott eI. iIletve kezde.
ményezéseket fogalmazott meg a szövetség érdekében'

Az alábbiakban ezek közül a legfontosabbakat ismeÍ|ec
jük. ame]y€ket célszerű átvenni' vagy még lovább bontvA
helyben aktualizálni.

A vá]ásztmányi ü|é5 javasolta
a.) hogy ]egyenek ún' ''szakmai napok'' ,]z cgyesülcti ve.

zelók. rcszoífelel6sök Észére.
Az elnökség dz alábbi témaköÍökbcn, a Íégiók igényei

szeÍini se8íti (e|őadókat biztosíl' hozzájáÍul a költségekhez'
stb') e rendezvények megszervezésé' il]etve végrehajlásál|
szövetségi köl6dés; Eu'integráció. aa MH nemzetközi sze.
repvá|lalásai és új képességei: a hivatásos hadeÍóre löíénő
áttérés helyzete; az érdekvédelmi muÍla új vonásai; fonto$
törvények' intézkedésck. utasÍások értelmezése (ámoga|ási
rendszerek, pénzügyi és gazdáIkodási témák stb'); hagyomá.
nyápolás (emlékek gyűjtése. könyvek' kiadványok. múzeu.
mi iigyek. hadisí.gondozás. stb.).

b.) hogy a BEosz alapítson Emlékémct. A javaslat
megvAlósÍtásának |ehetósége adott' az elnökség 2003' l. fé.
lévben dön| _ A kőIlségek pontos ismeretében - az a]Apítás,
adományozás rendjé16l.

c') hogy az elnökség mérje fel és sorolja be a tagegyesij-
letekel. és konkrél helyzetüket figyelembe véve dolgozza ki
a lámogátás differenciált rendszerét-

A felméÍést a Íég;ók vezetói 2003. elsó negyedében el.
végzik' az e|nökségpedig ázév II. vagy III. negyedév€s Ülé.
sen dönt ez iigyben, ame|yhez jövó évi első eln.'kségi ii|ésén
€|kűltjnítell Énzügyi alapot hoz létre.

d.) hogy tegyünk löbb€t a családokéí' a fiablokéí.
Az elnökség tagjai közül kijelöhe Lovasi és Fekele ezre.

des baj|áÍsakat' hogy Iegyenek jávaslatot ̂z e|nöksé8nek a
konkrét teendókre (öszIöndíj ' pályázati felhívás' egyéb pÍog-
ramok stb.)

- hogy az e|nökség összetétele jobban Íe|etjen meg a tag-
ság ősszetételének.

Így döntöttünk, hogy soron következő elnökségi ü1é.
Sünkre elókészÍtjük' egy fő nó' egy.egy rendőr és batárőr

baÍárs kooptálását a lagság súlyaÍányos elnökségi szintű
képviseIele érdekében'

í) hogy..a szóvetség céhevékenységének finanszírozásá.
hoz, néIkülözhetedeD jövedelemszerző tevékenysége mene.
dzseléséhez' koordinálásánoz'. (írásos javaslat DebÍecenből)
hozzon létre egy csapatot' munkabizottságot.

A BEoSZ céljai miatt egyre ..drágább,, munkahely ]ell'
mindkét stratégiai célkitűzésünk (honvédelmi, hazafi as ne'
velómunka - érdekvédelem) teljesítése kij|tségekkel iíÍ. (A
karitatív muúáról. a hagyományápolásról nem is beszélve|)
Az e|nökség e kezdeményezéssel is teljes méÍtéktÉn e8ye.
iértve úgy dönlött' hogy soron következó testüleliü|ésén fe|.
adalaikkal együt| létrehozza és működtetni fogja a lestü|etét.

g') hogy az eln.'kség figyeljenjobban sajál munkastílusá.
nak hiányosságain' hibáirá.

Az e|nökség ez ügyb€n több vizsgálatot fog folytatni és
döntést fo8 hozni' amelyek azonban igen komoly e]ókészi
tésl igényelnek (legyenek.e szekciók, tagozatok?, át kel|
dolgozni az elnökség stÍuktúníát és a tagok reszortfelelősi
rendszerél' el kell dönteni a munkabizottságok ..ügyét,,.' a
BEosZ rnűködtetése logisztikai szakembert igényel. slb')
ezért ebben előre láthatóán 2003. II. negyedévben fogunk
dőnteni.

h') hogy az elnökség kezdje meg jogse8élyszo]gálatának
működtetését.

A feladat előkészítése megtórtént, a tagegy€sü|eteket a
Íészletekről a következő Hírleve|únkben fogjuk lájékoztátni'

i.) hogy |egy€n rendszeÍes és fő|eg taía|masabb a Hír|evél'
Az elnökség felkérte Kacsó Lajos nyá. alezredes' újságíró

bajlársat a kiadvány szerkesztésere' dr. Herczeg otló nyá'
ezÍedest az e|nökség tagiát és Jobbágy Anta| nyá. ezredes É-
gióvezet6' klub€|nök.'t szerk€sztésben való részvélelre és
egy.egy a szóvetség é|etét' munkáját' nűködését éÍintó na'
gyobb jelentóségii' orientáIó cikkek megíÍására. A fe|ké'€st
a sz€méIyek - örömÍinkÍe - elÍbgadták' A kiadvány negye.
déves megjelentetését határoznrk €l. A kiadvány költségeit
a 2003.as pénzügyi teNünkben szerepeltetni fogjuk.

Pápai egyesület javáslalál' hogy legyen l lap példányon
ként 50'50 Ft.al támogatolt, az €lnökség köszönette] vette,
és mivel a válaszhány ebben nem döntött. azt kériük, hogy
a tagegyesültek önállóan döntsenek ebb€n a kérdésben' Az
€lnökség - úgy véli' hogy a szi'vetség működle(ési kiilbége.
ihez yaló h9zzájáfi1ás ez ügyben is elóbb.utóbb elkerülhe'
reden ]esz. Eídeklódéssel váÍjuk a tagok, az egyesületek vé
l€ményél' kérjük írják meg a kövelkezó számba.

sipos Gé,o ryá. ezrcdes



KEZFOGAS Á HolYERr
Képek a Katonanemzedékek XI. otszágos Talólkoaíjólól

KÉT LEVÉL NYÍREGYHÁZÁRóL

Tís zte lt S zerke s ztős é g !
A Fegywres E]ők ts R.adytdelni S,eÚek nyí]eglházi nyui

díjas klubja és d K&ssdi RePülőakldenia nfu8díjas Hubja és
az akadénía wzeÍése }özöt kaúbbah kidl|1kuk jó klpsolatnak
p.Idája dz ' hog 2002 ' decenbe| 7 é h és 8.út1 klubu||knú| ba]n.
li látoga|áson ,e|t részt dl| No|ák Rúl1olÍ ezredes rckloÍ.heb\e|.
tes' Su'eÍ o||ó nórnök n!ú. ezre|les klublith1r és Band,ik \tk
lor nyó' al.z]e.les' a klüb vze|őségtnek külülyi Íelelőse ' A he
Iyi k|ubunk yezelősége és d vndéqek ór!ékehék eddigi kap:so.
Id|unk1t ós eqle?tet|ékjö|ő éyi kö,ös p]o|fuhjaihka|' h1elyek
soÍán 1-5 közös lalúIkozó szercpel' közte kö\ös kir,jndu!ósok, A
rugbes,élós.h Íószt yet| Kiss Píjl ezredes I\e syei hadkieqészíÍő
parancflok és Búza G)uId dleftde' hebőr'éqparancsnok is'
KlubÚnknt d klub yezeÍősége kéniseL|e.A b|1Íóli ta!ólkazó ná.
sodik napján a yendé8ekel ydd,ís\dt' a híftuk neg' nel| sik,?s
|olt' Kapcsolatlink |o|ább eűsítésél határo,uk e|'

Tólh Emő nJa. ezredes klubelnök t,ájékozÍatld d vndégeket
a REosZ ezen belül ré |ióhk h|ügdíjas kLubjainak heLfzetérőL'

A me9bes7é|ésen részl yetl d hiskolci klüb lészéú Kalmá|
Andrós ,á' ezredes elnök|dlamint Fazekas JózseÍ h|á' eJe"

Zárszámadás

A FegyvJes Erők és Rendyédelni szervek Nyíre8}l,jzi
Nru8dids KlLbja 2M2' r1e1enbel ]0.én tarlotla azáró köz
qyűlésót' Arcnde.yén)eh a vez.Íősés beszónok az éyes nunhi'

ú1' nkl! qazdag folÍ proqfuhokban' A közg!űltlen a ld8s.j8
na(! ti)bbsége ne.]elenl' AyendégekeÍ és a Íagú|otTóth Er.
hő h)ú' ea..bs köszöntötte'Ayezelőség besa1holój,1Í a kl 1|it.
kó,a Íe)Jes,ÍeÍ|e elő'fuelJben szerepelt többek közölt d KossuÍh
éy kap(són ta|loft fuonaki lehd.dét}' a k|ub Ilaps,abábándk
'az újlbb ki,elehúnyeknek ne|Íelelő dldo|gozósa' és szlj.
nos kbón.lulós. Ertéke|íék d klúan belüli s.aksopo]'|ok nua.
kL1júl - könúk a KÜtbarólkü le|ékenlséqéÍ ' A kllb ké| dalköÍe
is siketesé,eI zó 1a-|2 alkab11n1al lópekÍel kiilönhöző hely.
ken' Tdl?ón példáLla vd,s L/jos enlébeÚen,en ,,Ardn!,, ni
";vtd! s:c|c!,"I' |jyünol'-o.I l'ar' ' )ofut
hyugrlíjds s,l^,etsé88el, a nesle Íegyvrcs szeÍv2eÍ.tv!, A
kőz iÍléseh kéPisehe|ték na8ukat ninddzan szeh,ezelek Eze
íő nunkdláÍsdi' dkikez é|ben is wlanil!.n nódon sesííetíéka
klub nunk1jál' Töhb év, hop kj1pcsolatha lépteka szonszedos
Sz|L,|ákia hasan|ó kalona |áBddalhi sz.fl.ze|évl' a kassai re'
pnlőakadónia nlusdíjds klÚbjávl ' ane yel Íóbb szí|ólyes baj.
tórsi találkozót is szeÚeztek' Ezenkí|ül isen gíinö|.sóző bai
lársi kdpcsolaÍokaÍ épíÍelek ki és |aÚoltakÍenn a miskolci ryug
daas klubbal' A bes holóvl eq}idejiÍIeg elÍo?adták a Hub
qaz.]ólkotlóiiról szóló pénzü8li klentésÍ ̂  djö|ő ö|i nunka.

B4ejezésíil elisneftsbet részesí|et|é azokal az dkti|isÍákaÍ'
akik különösen jó nuhb1Í úgeztek,

Mikó Dánk l a|po!!áÍmesÍet kirg}ju|alonba\ ftszesí|elt há

A közqJűIés eqyü|t löhöt| vcso|á,dlés szófuko,Íató níísor.

Becző Pól h}á. aleledes
kl|b|iÍkií



MI A TEENDONK?
Bajtársi Egyesületek országos Szövetsége elnökségének
2003. évi munkaterye és ajánlásai a ta7szetnezetei részére
A Bajtási E8yesülelek oBzágos szö

vctségc (továbbiakban BEoSZ) 2002 ben
eredményesen végrehdÍotta betcrvezen
íeladalail. Kiemelt |eladatként kezelb a
Kossuth Lajos születé!ének 200. évfoÍdu.
1ójáva] kapcsolalos rende7vényeken való
aktív szeÚezőmunkát és részvételt. EÍed'
ményesen szeNezte meg Ú új szolgálati
tóNény teldolgozását' megismerésétcélzó
rendezvénysorozatot' országos rendezvé.
nyei soÍában fó feladaúnak lekinlelte a
Katonanerzedéki Találkozó ne8szeNe.
zését immár l1' alkalommal' Elgondolá
sunknak me8l.e]e]ően miikijdnek a Égiók,
uonbm u int.ormációk árm]ása mé8
nem a kivánt szintű' .Iovábbra sem sike
Íült előÍ€ lépnünk a BEosZ elhelyezési'
infmstrukturá]is körülményeinek jávításá'
bü' a HM vezetésének í8érete ellené'e
sct.' A ta8szcNcretek számának erőte1jcs
növekedése (78) a BEosZ szeNezed fe1-
épíésének é! vezetési rendjének újragon.
dolását igényli' KidolgozásÍa és széleskö.
ní vitáÍa keÍült a BEosZ jövóbeni stÍaté.
giájr, melyről választmányi hatáJozat szű
lctett' Számos e8yüttműködésj megáll
aPodása került sor a BEosZ és tagszer.
vezelei és más állami. lársadalni valaminl
külföIdi szene7,elek kö7-ött.

A BEosZ 2003' évi tevékenységének
íó itányít u Alapszabályzatban és a 1eg
utolsó küldött8yúlésen' valamint a ..BE
osz hclyzctc és hosszabb lávú fe1adata.'
című elemzésrc hozott választmányi hatá.
Íozatban megfogalrnazotlak adják' To.
vábbm is kiemelt fi8yelmet kel1 fordítani a
nemzeti, a lőÍéne]mi és katonai lragyomá
nyok ápolására. Ú uokból lcvonható ta
plsztalatokkal ncgkcresni a ma kérdései

Mélló módon kell Íészl ve nünk vala.
mennyi szinten a Deák Ferenc, a ..haza
bijlcse'' bicenienáJiumáboz, és a l]j Rákí
czi Fcrcncccl fémjclzctt szabadsághdc
kezdetének 300' évfordulójÍhoz kapcsoló'
dó Íendezvényeken' Az áluluk megfogal.
mazorlak jegyében' úJsze.ű nódon kell
negÍendeznünk a Katonanenzedékek Ta-
1álkozóját Balaronkeresén.

Tovább kel] fo]ytatni a BEosZ tag
szeNeretcinek vonzáskórébe láíozók ér'
dekvédelmé!' érdekképviseletél. Eredmé.
nyesen kell negszene7ni. együttnűköd
ve aHM il]etékes szeflezeteivel a ',Nyug
áuományú Katonák v. oBzá8os Talá]ko
zójí|'

Kiem€]t figyelmct keIl fordítanunk az
Európai Unióhoz való csallakozásl elóse.
gíó tájékoztaló előadássorozat megsrer
vezésérc, megtaJtásáJa, az ügydöntó nép
szavuíson való eredménycs részvételre'
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TovábbÍa is segíhéget kell nyújtaíi
('nind anya8ila8' mind a pá]yázalok eló
készítésében) a tagcgycsületek részérc. a
hivaúsos és nyugáLlományú kdtonák. BM
alka]mazoltak és azok közvetlen hozzátar'
tozók körében folyó kulluÍális és szociális
tevékenységükhö7.

szakszerúen' a Íégiók bevonásával e1ó
ke]l készíteni a BEoSZ ..szakmai Napo
kat'.' melynek keretében előadások t.or
máJában _ feL kell dolgozni a társadalnri
sreNezetek működéséve] kapcsolalos jo.
gi' pénzügyi kérdéseket, az érdekvédelni

A Honvédelmi Minisztérium illetékes
szc|vcivcl. szponzorok támogatásával
szeÍlezzúk A hasyományos .,Honvéd
Bált.,' hogy a7 kellő alapol adjon a ,.Bai
társainkéÍ.' Alapítvány jövő évi eredmé
nyes t€vékenységéhez'

Az év szeptembcréig ki kcll alakítmi
annak leherőségél. hogy a BEosZ on be
lül rnegalakulhassanak a működést segítő

lago7alok (BM. Nó' Hivatásos, slb'), azok
szenezetei. múködési keretei.

Mcg kell ismenetni a BEOSZ tagszer
vezcteivel á védclmi fe]ülvizsgálat crcd
ményei! a hivatásos haderóre tóíénő íÉ-
Íés folyamalát. annak a nyugálományúak'

I. országos je||€gii r€ndezvények

1') Nyugállományú Katoná( v' orszá

Ideje: 2003 ' június ]2.
Helye: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Egyetem
Résztvevók: nyugállo'nányú kalonákat

tömóítő szeNezetek kűldöltei. e8yüttmű
ködók, HM illelékesei

Lérszám: 300 fő
2') Katonmemzedékek X]]' Talá]kozója
ldeje: 2003' október 3 ó.
Helyc: Balatonkencsei URTI
Résztvevők: három katonanemzcdék

'. Fo2cfl,r.,il;l
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képvisclói. BEosZ nyugállotnányú szeF
vczclei és u honvédelemhez kaPcsolódó
szene7Elek kü|döltei, hivalásos katonák
és lanintézeti haIl8alók

L,étszám| 25G300 1.ő
3.) 8mléklúr Il' RákócziFerenc sírjá

|dcjc| 2003' május 30 3l '
Hclye: szlovák ia . Kassu
Résztvevók: BEosZ elröksé!éíek.

lagszeNezeIeinek képvise1ói
L.lsz.im: 45-50 fó
4.) Felkészíló és lÍjétozbló el6adássc

.ozal Jz Eu.csat|akozÁ akluális kéÍdés€i.

.ől' Részvélel az ügydöntő népszavazí.

Ideje: 2m3' márciuFnovembe.
Helye: szolnok' SzékesfehéNlír
Résavevől: szolnokon kelet ma8yfu

o.szági lagszervezeti vezetői' székesfe'
hénáron nyu8ahagyarországi lagszeÍ.
vezek v€zetói, BEosZ elnöksé8i tagok

Lélszím: 50 50 t6
5') Katonli Ha8yományápo]ó szeFe

Idcje: 2003. auguszrus 14.
Hclye:HM IIL
Résztvevók: kiemelt kalo'ai bagyo

mányápo]ó és a honvédelem érdekében te
vékcnykedő szcNezetek küldöttei. €8yütt
'nűködők. HM illetékesei. hadtudományi
lcrülclcn mÍköd6 szeÍlezelek

ll') Nyugállományú kalonák V' or

l2') A kabnai ejtőemyőZés töíénclc''
kiadvány'

Ideje: 2003. november
Felelős: Héjja ]slván

a HM és máS központi szeNek íllll
kiín píyáalokJa a bcadv..yok clkészílé.

H áridó: folyamab'
Felelős: Iványi Nándor
l3') Egyé.i pátyázatok kiíá\a s7ociÍl'

is tímo8atásokn (pályakezdók' nagycsa'

lftszám| lm fő
6') 'Ál.píví.yok { Honvédsé8ért.. la

tdeje: 2003. szeprember 17.
Helye: HMJIL
Résavevők| a hon!édség éídekébeo

műkődó l €8tbntosabb AlApÍtvínyok veze
tói. HM i1lelékesci' néhány mc8hívott

l;!szám: 5M0lő
A .endezvény célja| b€mulatkozó tájé

koztatás adásíl a honvédség éldekében
nűködó 1cgibnlosibb llapíványok műkö.
désérsl' az e8yütlműkijdés ]ehelőségeiÍó|
a''Bajtásainkéí.' Al'pívány szewe#sé.

ll. M€en|ékezesek

7') DeíI F€renc szijletésének 20o' év.
foÍdulója

Ideje: 20o]. máÍcius l9'
Hclye: söj|ijr (Zala mcgyc)
Részvcvók: BEosZ dunánlúli .é8iói

Lés7ám: l00 ió
8' ) Megemléke7ések a Rákóczi szabad.

Ideje: 2003' június
Helye: Miskolc
Részlvevők: BEosz Ke1el és Eszdk.

magyaÍoÍszági Íégióhr!k kűldŐltei.
Létszám: l00 fó
9.) BEosZ elnökségi mc8emlékezés a

váa!lolli tűzér em|éIműnél
]deje:2003' ZM NE v izs8álövészel jdó.

sz.}ában. V. KatonuncÍnzedéki Találkozó

Résztvevók: BEosZ e]nöksé8c' lüzér
bajúEi egyesijlelck küldöllei.

l.e'szám: 20 fó

I . Egyéb r€ndezvény€k

l0') NemEli és kabna; ünnepek a'kal.

Ideje: kulön terv szerin| (3'15' 5.2]'
5'2ó, |l.20.9.29' l0'ó' l0'23)

Helye: katonai emlékhelyck
Résztvevők: elnökség l gjai
Felelős| Eídős LÍszló' Íványi NándoÍ.

Eie' szöv' elnök€

I]ídosok' öaegyek' tdinlézeti ha|lgatól
s8é1yezésére' esetle8 ösztöndÜaira)

Hat&id6: ll.' ll]. nc8ycdév
Fe1e1ős:'.Bajlársainkéí,' Alapívíny

l4') Ejtóemyós szövelség és BEosz
tr8szeflezetekj együltműködők fontoíabb

a') Katonai Ejtóernyós Találkozó
ldejc: 2003 ' június
Helye: Szolnok
LétszáÚ: ] 00 fó
b-) Repülős és Ejtőemyős Talá|kozó
Ideje: 2003- augusztus 2.
Helye: székes1éhéNáÍ
l-étszám: 50 fó
Fe|elős: Gajdán Miklós (EjsZ)
c') Verenín Ej6emyősök vcrscnyc és

la|áIko^'a
Ideje: 20ol- auSusztus 29-30.
Helye: Kiskuníéle8yttáza
l-étszám: lü] fó
F€tel.ős: Rácz szabi Mihály. Gajdtin

Mik1ós (Ejsz)

Iv. TámogaLási t€vék€nység

l5') Az e]nőkség működési i'ellételei.
nek Íej]esztéséve]' munkája hatékonysÍ.
gánJk nóvelósóvcl cgy időbcn e1cn8cdhc.
lellenűl szűkséges a Égiók és a tagszcrvc.
zetek munkájánák Íokozolllbb scgítése' a
kü1önbÓző állományk.}tegóriák kö7nssé8i

A régiók mya8i önállóságának scgí.

Elnőksé8 és tagszcderclek közÖl(i
közved€n kapcsolal' újékozlalás és mű.
ködés fehélelein€k javíása' mya8i s8ílé.

A Hírlevél óegyedévenkénli megie.
Ientetési 1.ltételeinek me8te.emtés€'

. Régiószintű F* kapcsolal vé8lcgcs!

A {agszeNezetek Íendezvényein vn|ó
részvétel szám]ának növelése.

ló. A BEoszjzal egyijtműködési
me8állapodást aláín szcNezclekkcl kaP
csolatok kibijvílése' a me8ÍlhPodásbJn
íoglaltak folyamatos fe1ülvizsgá|ata'

, (.hn1ot,''ti9

6.9;tr8. h.E$i,"q,p:,"x
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VtÍltozósok előtt a BEOSZ A BEoSZ új régióJ.elosztásról

A BEosZ legutóbbi . december elején megtartott kibóvített
elnökségi ülésén Észt vett Iváncsik Imre, aHMpolitikai államtit.
kára is' aki válaszolt az elnokség hozzá intézelt leveléÍe'

A politikai államtitkáÍ hangsúlyozla, hogy a MH vezetése a ha.
gyonányápolás és az érdekképviselet teÉn igen jelentósnek ítéli
a BEosZ eddigi munkáját és jövőre is támogatja a cvékenységét.

Ami a BEosZ ányagi támogatását illeti' elmondta, hogy a hon
védségi táÍsadálÍni szervezetek Bjijvőbel egyenló elbírálásban ré.
s7.esülnek éS a honvédelmi tárca évi 20 millió fojin.ról 35 mi[ió.
ra eme1i az anyagi támogátásuk összegét. Így tehát arányosan
több juttalíst kap majd a BEoSZ is'

A'.Bajtársainkérf' Alapítvány alaplőkéjének emeiésébez jo.
gi ákádflyok miait _ a L{rca nem nrd hozzájárulni- Áz államtitkír
ígéÍetet tett ama is' hogy figyelemmel kíséÍi a honvédségi nyugdí
jas otthon létr€hozását és a múködtetéséhez kikérik a láÍsadálmi
szervezetek javaslalait.

A BEosZ eInöke ös.7ege7|e a )f l '  Kdlonanemledekl laId|ko.
zó és a választrnányi ülés tapasztalat2it és hángsúlyozta' hogy
szükségessé vált az országos szeÍvezel felepítési és vezetési rend.
jének újragoldolása. Kienelt figye]met kell fordít$i a tagtobor-
zásra' á Rátóczi valamint a Deák évfoÍduló rendezvénYeire és az
Eu.csatlatozást elóse8ítő rendezvényekre.

Az elnöksógi iilésen EÍdós László ismertette a BEosZ elnök.
sée 2003. évi munka. és rendezvényteÍvét' ámely ajánlásokat tar-
talnaz a lagegyesületek számára is'

Az Erikai kódex vitájiínak tapaszta]atairól dr' Herczeg ottó
nyá. ezredes adott tájékoztatást, a ''Bajtársainkért'' A]apítvány se-
gélyezési muntájáról pedig Fekete József nyá. ez.edes számolt

A .egiók új csoportosíáSát és néhány tagegyesület
nek új .égióba való átsorolását szÍikségessé telte: M!
gyaÍoíszág új közigJzgatási Égióihoz töÍénő illesz
kedés szándéka' ezze1 egy idóben a hadkiegészítő pa-
Éncsnokságokérdekchségi köEeteihez tÖÍténő i]lesz'
kedés kövelelménye..

A változtalís lényege:
Gyór Moson sopron, Vas és Zalamegye terüIe

rén létÍehozzuk a ''6' Nyugat.Dunántú1.' régiól szom
bathely központtál' A régióink 'negnevezésénél át'
ve.s , ,Ük a,? o|s,/ jgo ' . lncvc/é.e\e l  A] K Mo'e.J
4' E Mo' Égiók csopoíosítását és megnevezését vál.
tozatlanul hagyjuk' meíjelenlcg nehezen lenne nleg.
oldható új tégiók vezetésének kialakítása. A jobb é
|on'J{Jhh |||e./ tede. .  J  konnyebb eg): j l ImúlÜdc.  d.
kapcsolaíaÍÍs érdekében mindenűtl negvalósíÜuk a
megyékhez löíénő illeszkedést' ezéÍ Karcag és Me.
/ó 'Ur la lJmInl  Nag}o|o./ i  d.  Rc|" j8 i '  j | | 'eru '  a.1 re.
g i jhn/ '  an||Jk Íenntanasara|.  hogl  Nagl"rn.zr  e '
Rétsá8 a BEosz szeÍvezeti életében továbbra is u l'
régióbÚ vehet Észt. A Szociális és kegyeleli gondos
kodásl lekintve eonban mivel kÖzigazgalísilag Nóg
níd megyéhez t2Íozna].' u otrani salgótarjáni hadkie
gészító paÍancsnoksághoz tártozní&. velük köthetnek
együttműkodési megál]apodásl'

Az új csopoltosítás az Elnökség 2002. december 2
ai jóváhagyásával 2003. január 1.jé!ó1 érvényes.

Ezek alapján késziil a BEosz teleíon. éS címjegy-
zéke és a BEosZ lérképe. (Metlékelv a1.5 ' oLdafun1

F e ke te J ózsel D,á. ezredes

Bemutatkozik a tapolcai klub
Klubunk 1973 bán alakult neg' Megalakílásában úttö.

ró szerepet játszott a Helyórségi Tiszti Klub akkori igaz.
gatója _ szuÍgyi Bamabás aiezredes úr' aki azóta is tag.
ja a klubnak. Aiapító tasténi és koÍelnöklént tevékeny
kedik jelenleg is' sajnos az alapító tagok köziil már csak

A klub 1973 1989 között, mint egy önkéntes szerve.
ződéS működött a tapolcai helyőrség katonai ala.kulatai
segílették mun}áját' A felügyelet,et az al&ori MN l480-a5
alakulat parancsnoksága 1átta el.

A klub 1989 decemberétól önlí]ló. célbejegyzelt, non
pÍofit civil szerveEtként működik' Azóta íolyamatosan
tevékenykedik ta&jai között zöméb€n voh hiva!ásos kato-
nák és hozzátaÍtozóik. valamint minden klubtag szabad.
idós prog.anját szervezi. A klub te]jesen nyitott szeÍve
ret' nindenki ta&ia lehet' aki elfogadja és betMja az alap
szabály el6írása;t'

A klub rnint civi| szervezet megalakításának legfőbb
mozgatórugója' a szociátis gondoskodás és támogatás
ügyeinek intézése, a szabadidó szervezett és igényes el-
ti'ltése' kulturális programok szervezése illelve azokon
töÍénő részvétel. valamint kirándulások sz€Ívezése és le'
bonyolítása. Feladatai közül a szociális gondoskodást és
érdekvédelem feladatáit taJrom a legfontosabbnak, a tijb.
bi más melleít, de a többi sem elhanyagolható.

A klub együtlÍnűködik a fenti feládatok erednényes
megoldása érdekében a veszprém Megyei Hadkiegészítő
PáJáncsnoksággal' a Bajtársi Egyesületek oÍszágos szö.
vetségével, ámelynek alapító ta&ja annak Eszak-Du.
nán.úli Régióján keresztül' a Tapolcai Kiképz6 Kózpont

Parancsnokságával és á Helyőrségi Klub vezetőségével.
Városuntban - Tapolcán műkódik a Városi Nyugdíja.
sok Erdekvédelmi Egyesülete nevű civil szervezet is.
ámelynek tagszervezete vagyunk. Több közös progra.
munk ván' Együtt szoktuk megtartani például ajuniálist,
az Idősek Világnapját és a karácsonyi megemlékezest'

Klubunl( prográmjai közótt szerepel minden évben
visszatéróen a nők köszöntése nónapkor' a férfiak kö.
szöntése a férfinapon - Ivó névnapkor és november vé.
gén a családi est'

Rendszeresen tájékozódunk a szociálisan rászo.ulók
helyzetéról és segélyezésüke javaslatot eszünk a Vesz
pÍémi Hadkiegészító Pdmcsnokság felé. A keÍek évfor
dulós sziiletésnapjait álkalmából köszóntjiik az ünnepel.

Munkánkra rányom.ja bélyegét az a köÍülmény' hogy
1963_1989'ig egy különleges alatulat állomásozott ná
lunk' emiatt a kapcsolatok felvétele és az összejövetelek
szervezése akadályokba ütközótt. ]989 után más lelt a
helyzet' de a tagság tevékenységében megmutatkoztak az
l989 előtti ki'töttségek és eiőínísok' Ezt sajnos nyugdíjas.
ként is megtaÍották' éS igen nehezen engedÍek a kötótt.
ségek okozta megszoílásokból'

Minden nehezítő körülmény ellenére elmondható,
hogy klubunk azéÍt működik, taglétszáma erósen ingado-
zik' Az idósebbek máÍ lassan elmennek kózülünk és bel'
épnet áz .'égi l.lubba'.' A fiatal nyuedÍjá\ok m€g meg
n€m ig^zán érdekl6dnek a k]ub iránt, inkább Ínás felada-
tokkal vannal elfoglalva. remélhetóleg majd később lesz
nek klubtagok.

váralb]ai RáÍoly nyá. százados
a klub elnöke
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Hagyományáptrlás

. .Kt l loI l t ik  EI|r] .kháZa. .  e lnevezéssel
iürD|pó|ycs lierelek kozoll nyÍotlák meg
Etc\ ihcn 17 l95() ló]  l999 jg a te lep i j lé
\.n lilIotrlisozó k!1onNi .Ixkülatok életél
(li/i kis nrriz.Unrot. lnreIynck létchozli
\tihr| kicnrcIkcdó s7cl.pc vo|t Bílki J(i
/\c ]. p( )]gtirnrcícnrc |\. rz tll.kUlal .g) kori

^ ]\ l (^on! i  \I jht i l \  n\u3á| lo,nán\ú
r|./| .(|c\  ho// l .  d nn 'nká iáva1 |ótrcho
/ol l  |Íg\ tcnnc\ cnr|ékhjz ]c lcn lcg es\ .
(|uL l i1|(]  r1 oÍs l t isbrn '  ̂z  1999 ben nreg
\7r i I r l  |1 l r i \1ak i  r Iakul ! l  . \ !pr lnrúleunlÍ
n.!k llIl!lglil tleÍl ldl.i1\ tíl { Hadlijíénen

felső(bb) fokon

nfra, l .

^ katouaváros históriája. A kaÍonai
ha8yomjnyok ápolása kiili'n(jscn li)l.
los cgy olydr városbm, nrinl Zllt(
geÍszeg. imely gazdag kalonai nlúllhl
bűszkélkedl]eÍ . 1bgalÚrazolf Bl|,írl
Géza. a HM Honvéd KultuÍális szo|.
gá]rató Kht. Zalaegersze8i Honvédklt.
szinó Kulturá]i5 EgyesÚlel ig.y.qltqr'
L gondolal jc8yébcn jutdltk rrh al
elhat.Úozásla' hog} a !éhtíD\ Ú!e nreg
szij l alákulal Za1aegeÍszelen é|(j
n\'ugá]lonlán}'ú liszUei nlc3s7ó|:t1lrlí
ni\ ul a ..KaIonII já|1ak id.cúnú \ i(lc.
ofilmben idéz7ék |c| az cg)kori tLlG

Az ötrcnes.vel' e]cjéD.Zltíl nl.g
nóll Z!laegerszeg kalL'ui j.icntii\.sc.
és enne( kovetkeztében löbb t||likUIill
telepúlt l PeIót.] ]aktuyáb! A |ihnbcn
nrcg\7ó|altal(Íl nyugáll(nnÍryr1 krt()
Dák czek.ól az évrizedról nl' jÍk cI
szenrÚl}es élnlé!]eikel. élló|cs rdr|ó
kul szc'lgílva Zalaegerszeg kllo|rrlöI
téneréhez' A rároSi lelevízió kij/|!lrlű'
kódéséve] io€ o fillnet 1l hc]vi kli
bc|tévé műsonim lűzlc'
Látogatás a repl'lőbázison. ̂  Balrs
si Bá1nÍ Bajtársi Egyesülel Íllgitli !
kecskeméti S7t'ntgyÓrgyi l)cztij ltc.
pú|óbá7ií! lÍtogaltrk. hogy isnc|
ked'jenek ' rlJ}iu]xt ó|clévc] is l i k.
tlutva kohzcűsíés Ítrár Íudoll lúc'
sílmón]el-kel' Grécs G}ölg]' llcz.dcs
lájékozla{a a biÍársi egte\ii1el obsilo
sait a repúlóbá7is revékenysé!éról.
m4d ! csapatnrÚzcun m.gtcti'nJ\ó|c

Á Bahssi Bílint Bdtirsi Egyesiilel
decenbeí kőzgyűlésén szekeres lsl
vjn dandáíábomok aZ eg)esü1eÍ új.|'
noke elmondla, hogy 2ml'ben k(ilii
nósen sikeres volt Kossulh Lait)s hl(l.
tUdomínyi örökségének mcgisnr..Ltsc.
az Erdóbényén rendezeÍl {udonű]l}os
emlékülés' amelynek dl. Acs .|iboÍ

hadtönénés7 vok .t vitaindíójl' A k(j'
vetke7ó óvben RiLkóc7i F.ctcnc k{lür.|i
tcvékcnységér ddgozzík l.] 7 cgyc-
sü1el nyugdíias hldlöt1énészci'
szent Borbá|a Napi ÍJajtársi '|.l||íl'

kozó. A s7ékesfehérvÍr] Honvé(l
NyugállonráDyú* Kh|bl! lrltilÍ\i la.
|álkozót szcNezelt a lüZ.rck. lJgvó
delmi tüzérek és aZ 50' éve rvNkÍl
iiszlek Észére'

A n]eg]elenrekeÍ Jobbt]g)' Anlí|
nyá. e7'tdes f0\70lrtöÍe nra'jd lckn.
lasta a vczórkari lóni'k lii4íckcl ijd'
vözló Pdr.lncsát' A lüzé.ek n.isl.|l,.
zésél. itladllan Hon'Íllr Stitrd()r J|c/'
rcdes' a légvédelmi csllpnlok ól.(.l
lgáli ZoItáD alczt.d.s ijn.Í.llc, A |..
si idók tii7ércmlékcir Kí|Dúr |c|uc
n)'Í' dmdádábomok idéll. li|. nrig x
lég!édelmiekről Kovtics stiRk' nyÍ'
ezredes enlékezeÍ Íreg' A ió h ngl||x.
!ú baráti Blá|ko7ón t lüZórck ittl|L1l
..szcnt Borbála kijnnycit.. konyo|g.ll.
la. emlékeztünk a katofu éleÍti|rkrc'

ffis
ü

{

ltil
Tri-

vl t i l .Umnrk.  hrncn'  l '  I lN4 c| l tc  i IyÚ
vc l  I l l cg i j I i l l ók ó\  I l )s l  s1 lín()s L i i
cs!p l1 l i j  encI i  | . ] ik! iÍvrI  s .7(|rgítvr
k özk!nccsÚ lc l (ók '  A/ . |(s i  l tÍk( jc l i
l.arcnc lNklrnyr kLrl(!lri hlgyo rii !ril
bcnUtr ló  cnr]L l Iht i /hN s/í!csen
lítjtik rz ideItjlog.1(] n!!!liIk'nlinvLi
k lubok.t

Vasúti  ernlékút
{ ]' nr.sIlr hldscIcgnek a doni htrclón. \.ló ki\1!rt|l.isi 6()' i\ |illIuk).]r rl

IlIn]tib(jl ! \,{ATASZ veszpróm mcs).i szen.l.l| |ltiroDl DrPot .nr |.kl Ú r.t \ic|
\ ./ . l l '  i \  I lo l l !éd I las\omán) 'órzó  Es}e\ i i le l  \opínr i  \/ . |\e/c lc .\  !  l ] l i |a i  l l !
g}o|| l tí l )( j r l ( i  HU\ZáÍeg}es i i leI  ragja ibóI  Íobof7oÍ tó\/ l \c\( ' ' I  l  l l rÍ5o(| ik  Y i I t isht l
bo|1i |dci.|l Íclld\zeresítetl egJenfuhíb! ijIlö7tek A l'ol|rii vr{ili \/cÍcIY.n\t x
Nl^V Nosl r r l ! i r  K i t . .  !  korabel i  hadi t .chnik i icszk i jTok.r  l l , ibor i  l i i l cg ' j [ -  harc-
ilÍrnÍívck. k.7it'eg)a'etek) pedig a HrdtöÍóncti Múzcl n bi/losíÜlI.' r\ }'lAV Rl.
vJsúl l ( j | lÚnct i  ptrk jábau novcnrbcr L i ón rcndezc l l  i int lcpé|}cs cnr|Űk l j t  Dre3nyi
((iiii|l r.s,,l vcll dr' Detlk János nyugtíuünínyL] !e7éte/|edc\. r M/\'|.i\sZ clni'kc
ús hc\ lÚdel  J l roI ldot l  Kocs is  ]s lváo ezIedes '  katoI ikus t l ibot i  l rs l )cÍcs.  V!LrIn in l  dr '
K.vli(s viInrol llIez|edes. hadtoÍénés7. d vrsLlti ctn|ÚkL1l s^lk1tulLicsldóix' Ko
vl ics l , l i s1 ló  nyug. i ||omÍryú e7redes.  r  v$úLi  s^rcIvónY p!| . j l | jx)k l l  e l lnondlr l '
holy lZ en]|ékut{t. lnreIy a szókcsfchórvíri ós vcsz|rrcnri nó]llÍry (ílis nregliIláil
U l l in  s lonrb l rhcIycn fc jcZődi ' t t  be.  t  doni  l ra lc lé|eIr  h( j t i  h l I lí| l  hr l I  v .gy .  hrd i
li)!oIy1tibo|1)kbl clhunrl nrag)ar kalontik elrllékére tln(lc/lók.

F elhívtis a BEosZ tage gye siilete ihez!
Vílhljuk e'
ho8J hcl]őrsóBünkbcn' kömyezetti.lbe összeírjuk. összcgyújÜúk k!ron!;

cnl1ékeinkel:
szob.ok. épiilelek. enlé*nelyek. sÍlok...
ítlig ludjuk. hogy nlilyen csodálatos és megőrzcndő dmlékeink vannak. ve.

g!'tik czckct cgyfélc lajsr.ombn. 'endszeÍezztik. szeÍkessziik n]cg és jelentes
sük mc.q'

A BEosZ 79 lagegyesüle|ének közel l l ezer tós tagságÍnak munk.lja. egy
kiadvÍ ybtln. ulódninknak ...jrok tanulságul.' szép gondoltit s7tiIhel maÍadan.

Önök is így gondolják?
HA igen' a BEosZ clnóksége válja a bajtársak véle lényót' jnvlslat^it és

dönlésél' és nregszeÍvezi az országos akció|.
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A jogi knácsadást szövelségiink
tagszervezeteinck. a nyu8á]lományÚ
klubok és bajtáÍsi egycsületek la&iai
v€hetik igénybe' Terveink szednt a tN
nácsadás kiterjedhet a tagok bizlonsá
gos jogi ellátásának érdekében olyan
kérdéseke, melyck a katoláknak az új
]ogál]ásáÍól szóló lörvény alapján a
nyugál]ományÚak körébcn felnlenil.
hetnek' ToYábbá a PolgáJi Törvény
könyv halályá köÉbó]' a nrindenna
pok ügyes.bajos dolgainak jogi útoni
elrendezésének e]ősegitésé|e.

Ingyenes jogi t.íjékoz1at6i és se8í!'
sógnyújtási s7llgáiratásunk b€indítí!á
nak ponbs idejé.ól és helyéről lagszc.
vel€teinkct írásbal értesítjÜk a 1agság
mielóbbi lájékozLatása érdekében.

Dr' LayasiGábo| q,á' ezrcdes

Hazánk és Budapesl je]Lépci is a
Hósök te.e. melynek en]éknűvcit
sem kímólték történeinlűnk viharai.
Az oÍszággyűiós 200t ben az itt lé.
vó Millenniumi emlókművet és Hó-
sijk enllékkÓvét nemzeli emlék
hcllyé nyilvánította' A kótel szcrzői

íc]ismcrve azt. ho.gy napjajnkig
sem kószüh áifogó 1éldolgozás e |ör
ténelneL idézó té|]ó1 230 kép és
dokumentum fclhasználásával mu.
tatJák be az enllékművek létrejóttét.
a Várcsli3etet, Múcsamoko|, szép
művészeti Múzeumot' AídÍássy
u.ai. és lörtóneltÚüuk H6Sök terén
zajló eseménycit' E munka értherő.
en, hiteles és lálváDyosan ismerteti
hazínk e 1ontosjelképének múItját' s
kózben a szoborgalénában me8ö
rökitett szetnélyek és a dombormű
veken ábrázolt ese'nények ismerte'
téséve] - fblidézi á magyar történe.
]em viharos évszáztdail-
Aki kézbe veszi e Ínunldt ícmcsrk
az eddig még nem publikált kópek.
kel tálálkozik. de többek közöt1, ol
v3shaL az 1896 os Ezfedéves oÍszá
gos Kiállításról. az 1930' s7-eptem.
ber l -jei véres munkáslüntetésr6l. az
1938 as Eucharisztikus Világkong
íesszusról' ugyanúgy' mint aZ 19:|5
utáni május l jei felvonu]ásokó],
díszszemlék.ól, vagy éppen Nagy
linÍe miniszterelnök temetéSéről. '
János Pál pápa mxgyüországi láto.
gatásá.ól. Mindez( koÍabeli képek
lá|ványa és egykori sajtó|udósílások

A kiadó a nűvct reprezentatív kivi.
telben. B/4 fbrmáblrn' bamított. íe.
kete fehér és színes képekkeljelen'

szaktudás Kiadó Ház Rt'
I142 Budapesl,
Erzsóbe! királyné útja 36tlb'
rel/Iax: | 1363-201'l .252-67 38

Tájékoztatjut kedves megrendelóin.
ket. hogy a köte| 2003 júniusáig an.
gol nyelven is mesjelenik.

NEMZETI
EMLÉKHELY

A HosÖK TERÉN

\:--'

Díjmentes jogi tanácsadás
A BEosZ a hosszabb távú felada'

tauuk áttekintése atapján az órdekkép
Viscleti munka sokrétii f.ormáinak ós
módszereinek kialakí!ása keretébeí, a
tagszeNezctekben felmerülő kérdések
rendezésének elósegítésére - tanácsa.
dási jelleggel aszövehégközpontjá.
bD .'Jo8segély Szolgálat'' létchozíí

Az elnökség ez év decemben ülésé.
nek döntése alapján a bevez€tés konk.
rét teendőinek kidolgozísát hatáÍozla
el. Az előkészítő csoporl úgy tervezi'
hogy JogáSzok és ügyvédek fel!órésé
veL 2003. e{ső nesyedévében kezde|
ben heri €gy alkalontmal az ingye es
|anácsadási sZolgáltatíísát beindítja'

Köszönet az lEo.ért
A Bajtári E8yesijlerek o$Zágos szijvctségénck E]nöksé8e

kös2öneLét |eje7i ki4Tisztell Adózóknak. akik 2(l0|' évj SZJA
l./. át a BEosZ sz'mlí]áru va]ó ítula]ísíÍólrendelkezlek,

,\z átulah 108'000 t.l bó| 42'000 Ft ot sc8élyezésre. 39'000 Fc
ot a lags7erc7.tck tí|nogatásáÍa. nríg 27,()()() Fl'ot d szijvctség

múködési kijlhégc(c 1brdítoÍunk, KérjÚk a Ti\ztclt Adózókar.
ho8} a köveLkezó évi adóbcva]]ás elkészíéseko. ismét a DEosZ
jav'ra rendelkezzenek aZ szJA l./. áóI'

^dószámunk: 19o2|959_l_1a

Ebéd a várostrom]óknál

obSitos huszártiszt


