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A Bqitársi Egyesületek Országos Szövetségének időszakos kiadványa

A k|advány térí|ésmentes, sokszorosítható

A Pest Megyei Hadkiegészítő Parancs.
nokságon ápÍilis 8.án Í€ndezte meg az
érdekvédelmi osztály a nyugdíjas klub.
vezetők konf€Íenciáját' ame|yen elsó'
sorban az éÍdekvédelem idószerű kér-
déseit beszélték meg.
A parancsnok székely sándoÍ ezÍedes
kószöntője után spisák PéteÍ ómagy'
az érdekvédelmi osztály vezetóje tájé'
koztatójában elmondta, hogy ebben a
megyéb€n is jelentósen megnótt 2003.
ban a gondoskodási körbe taÍtozó
nyugállományú katonáI( és özvegyek

- A korábbi évekhez képest külőnö.
s€n javult a meglátogattotak száma. A
látogatásokba azegyüttműködési
szeÍződés alapján bevonásrakerültek
a honvédségi nyugdíjas klubok. A klu.
bok tagságából 57 f6 aktivisra kapott
megbízólevelet és érdekvédelmi szak.
mai felkészítést a látogatások eredmé.
nyesebb végrehajt.ísa éÍdekében. Az 57
f6 37 településen 1095 fő nyugállomá.
nyú és 384 f6 ijzvegy köÉben hajt vég'
rc látogatást folyamatosan. A szal(teíi.
let ÉszéÍe átadott kömyezettanulmá.
nyokat minden esetben feldolgoztuk,
így szírtiik ki be|őlük a segélyezésre
szorulókat' a méltányossági nyugdíj.
emelésÍe jogosultatat mondta spi.
sák 6magy.

Az éÍdekvédelmi területen dolgozók
csopoítos ]átogatásokat szerveztek a
nyugálloÍnányú katonák és a közülük
elhunytak özvegyei Íészére a teÍületi-
leg illetékes önkormányzatok segítsé-
góvel. A 16 alkalÓmmallvégrehajtott
találkozóÍa 44 olyan telepiilésÍől hív-
ták meg az éÍintetteket, és összesen
56l fóvel találkozfunk. Á találkoón
tájékoztattuk az éÍinte.teket az elmúlt
években a jogokban és járandóságok'
ban bekővetkezett tüvényi változások-
Íól' valamint az éídekvédelmi munka
sarkalatos kéÍdéseiól, mint pld: kegye-
|eti gondoskodás' üdülés' segélyezés'
egészségügyi ellátás' Iakástámogatás
és költözki'dési általány.

A segélyezés teÍületén dolgozók

szívügyüknek tekintették az elmúlt
években' hogy Pest megye teÍületéről
minél tőbb rászoÍuló részesüljón anya-
gi támogatásbán, segély formájában.
Igy volt ez 2003. évben is' amikoÍ a
személyügyi csopoÍlfónök nÍhoz _ az
éves keÍettól eltér6en, külön engedély
alapján - 16 fó keÍült el6terjesz!ísÍe. A
kiutalt segély összege 715.000'- Ft volt
összesen' ez l98%-kal Íőbh ̂ z e|ő7Á
évinél'

A szakterületen dolgozókelőkészíté.
sét követóen a HM KPszH főigazgató.
jához 16 fó nyugállományú katona és
34 f6 özvegy került segélyezési javas.
|attal előterjesztésr€' akik összesen
1.42l'000'- Ft bfuttó segélyben része'
sültek.

A MH szociálpolitikai A|apítvány és
a BajLáÍsainkéÍ alapítvány 1ó fót Íé.

szesített segélyben..jsszesen 415.000'.
Ft nettó ósszegb€n'

A magasabb szintű és a saját halís'
kijrű segélyezések számából jól látha.
tó. hogy összesen I24 f6 tészéÍe
3'ó66.000'- Ft keÍült kiutalásÍa' Ez
olyan mérvű segélyezes' amilyen a me.
gye területén é16 gondozotti állomány
kóÉben még soha sem volt.

Ezután a sorkatonai szolgálat meg.
sziintetésével' felfüggesztésével, szü-
n€telietésével kapcsolatos helyzekől
adott tájékoztatást VőÍös Isrván €zre-
des.

onkéntes haderóre való áttéÍés hely-
zeÉÍől' valamint a toborzási feladatok-
ról ocsovai János mk. ezredes szólt'
majd Angyal István ezredes az idósü.
gyi ellátások rendszeÉÍól és a változá.
sok lehetséges irányairól adott tájékoz'
tatást.

A Magyar Honvédség 8ondoskodási
körébe tartozók ellátó rendszeÍe Ínű'
kMtetésének aktuális kérdéseit NyíÍi
Tibor ezredes ismertene.

A jól sikerülr Íendezvényen kerültek
aláínísra a P€st Megyei Hadkiegészító
PaÍancsnoksá8 és a hét nyugdíjas klub
€gyüttműködési szeÉ6désének kiegé.
szítése. Gál István nyugállományú ez.
red€s, a BEosZ Pest Megyei Régiójá.
nak vezetóje elismeÍessel szólt a tag.
egyesütetek nunkájáról' majd tájékoz.
talíst adott a BEosz májusban sona
kerül6 tisztújító kijzgyűlésnek €lőké-
születeiÍől'

K.L.



A bajtórsi kÓzosségek támogatása
A BEosZ l993'ban hozta |ólrc r,.Bq
táÍsainkéí.' Alapítványt' abból a cé|.
ból. hogy a lagegyesületi nehéz szoci.
ális lrclyzclbcn 1óvíj t.|gjail anyagilag
tÍmogdssa' Al JlpílvÍn} l.elad.tltil ké
pczi czcD túlnrcnőcn ! BEosZ ós lag
cgycsiilctci műkijdósi |c1l.tclóhcZ va1ó
hoz7íjárulís. válrnrint a hagyonrányl
ípolíssal kapcso|atos fel&]rtok pénz
úgyi segíléSe'

Az alupítványhoz 2003' március l0.
én csatlakozolt a .'Balassi BáhÍ'. A1a'
pívány' és ezzclü llapi(v:iny löÍzíó'
kéje 3'300'00.. Ft-n e elkedetl'

AZ ahpívány ÍendszeÍes bevélelél
képezi a Honvódelnri MiniszlériUln'
mal kóli'tl nregállapodís ahpjÍn .|z
évente megl€nde7-endó..Honvéd Bá].'
szponzoti télajánlásai.

Az alapítvány a BEosZ tó| tüg
getlenü|. de vele együltműködve fo
lyanutosan végzi a szociílis é! karita
tív tevékenységét. a lagegyesü|etek |á'
mogalásál' Erzékenyen Íeagá1 minde|
óvköZbcn bcórkczctl segélykéÍelemÍe'

Az alrpítvlnry és a BEosZ évenic
pílyáz ot hirdet segélyckrc és ldonrá

segélyekre pí|yj7hrtnlk a szolgíla
ti fe|adat |eljesítése során nreghr|t kr

torák hozzáta|1ozói. vagy akik mara
dandó egészségkárcsodáJtt szenvedtek.
valaminl rászoru]ólagegyesÚleli la.
gok' A pílyíZalok nagyobb észc.rso
poíoJ.. meí a tlgegyesiil.tck cIni'kei
a scg.lyrc szo|Ulókll cg}iiltescD Lcr

.icszlik l.l' Á Magy!. Honvéds.g kato
nii szc|lczclciós r kicgószíló prrancs
noksÍgok szociá1is na|nkÍsai iclkutal
ják és fe|te|esztik segé|yezésre a rá

A segélyek összese 10'000.. Fl.tól
'10'000.. Fl.ig teÍ'jed' anit a Íászorulók
kaÍácsony elólt a régióvezetők útjín a
l gegyesülerek ehlijkeilól. il]elve a pa.
Íancsnoksígok sZociá1is munkÍs.titóI
szcnólycsen kdpnak meg-

Adomínyokfu a katoDai szewezelek
kiskö7ijsségei és r BEosZ ho7 ta|1o7ó
tagegyesüle|ek pitlyi7hrtDak. Az ado
mányok e|éthelik rkÍt l 100.00' Ft ot
is. anrelyból kUItu|Ílis és spoÍeszkö
zöket |ehet venni. hagyományőüő ren.
dezvényeket lebet rendezni' helyőlség
töÍréneti kiadványokat lehel megielen.
rchi. vlgy a szonrszédos oÍszágok k.l
tona nyugdÚ.'s szeÍVeZe1civc1 való
kapcsolatoL lchct Ípo1ni'

Az clmúh négy óvbcn. !z óvki'Zi
kifizctósckctnem számolvá !z ahpíl

vány a meghitdeletl p.í|yilzatokon tobb
mi l] mi|]ió Ft.oI |izetelt ki'

Az említelt ijsszesből3'l ló hadirok
kmt kltona.s elhllílozott kxlon! hoz
Zát!úoZó, lllrnrint ]99 rilszorult b.ti
tÍN krpotl scgólyt. nri cgy 7 nrilIi(j Fl

26 kalonai kiski'Z(jssóg és ó9 tag
cgyesü|et rós7csiih kiilinrbijzó ado'
nl'lnyban kb. ó lllilIió Ft él'tékben.

Támogltást oyújtottu k nz áÍ. és
belvízkárosullaknak. a nem.ég Íepü]'
ószeÍencsédenségel szenvedett pilóta'
bajtírsainknak' Az ]r:lkban szolgáló
bÚráÍsainkat ne csak levélben üdVö
Zöltük. hanenr aZ AlapítvÍny !Z cgyik.
UlánpóLláí szíllító rcpü|ógóppcI színcs
leIevíziót és sJ'o|1eszki'7(jkel jUltatot|

Az alapítvány a tevékenységéve]
has,nosín ho,,áj.íul a BEosZ egye.
sületi é|etéhez' hi!zen a la.!egyesülelek
a segé|yek és az adomáoyok révén a
beÍizetetl lagdÚ t(jbbszörÓsél kap,ják

AZ rlapítvÍry r kiivctkczó óvckben
is |ontos fcladxlárak tckinli u k! lrtív
Lcvókcnysó8cl és az cgycsiileti élel
még hlszDoslbb |uníban tin.lénÍ3 c|
töltéséhez val(j tÍnogalás nyújlását'

B aj,dÍsí D gle s iil. t. k o |szógos
szöwtségé e k B l|1őksé 8e

siPos aé:a n!ó' e:|edes
a BEOSZel!úk.

'' B aj t óf s ai n ké rt A 14 p ít, ón!

D|- Ab,tryi MdÍ!ós n.|ó e!fu,.les

,,PALY AZAT-2004"
A Bajtársj Egyesü|etek oÍszágos szövetségének és a 'Báj.
társainkért'' Alapírvány Kuratóriuma pályázatol hiÍdet ado-
mány elnyerésére 2004' évre az alábbiak szerint:

Adomlíny (kulturális szakanyag, spoÍteszköz. híradás.
technikai eszköz, pénzösszeg) e|nyerésére pályázhatnak:

a.) hon\édségi s7ervezetek íhivalíso5. 5,/eÍ,?ódéses
katonák' katonai tanintézeti hallgalók' növendékek)
kiskózösségei. amelyek hazánk terúletén vagy
külfóldön teljesítenek szolgálatot' és a közt'sség
életkörüIményeit, a szabadidő ehöltését kívánják az
adománnyal jobbá tenni.
b') i)  BEosZI Í d|. lpve|ó. k i7JíÖ|ago. or.. ,áros '/eíve.

nek clismeÍó nyugdíjas klub (egyesüle(. kaszinó. baníti
ki'r), szijvetség' ahol a szabadidő hasznos €ltöltéséI, ku|lu.
rális reDdezvényeket' a szomszédos oÍszágok kalonanyug'
díjasainak szeÍvezeteivel való kapcsolatfelvételt és kapcso
lnttartást, a katonai hagyományok ápolását. az ezekketkap.
csoldos kiadványok megjelentetését' szervezeti életüket'
az egymás közötli és az ininyító BEosZ szervek}el való
össz€köttelés gyakoÍlatát kívánják magasabb szinten meg.
v!lósítani.

A kátonai kisközösségek p yázátait az illetékes elöljáró'
a tagszefvezetekét pedig a régióvezetők véleméÍyezése
után kell bektildeni ',Pályázat-2004'' megjelóléssel' a kő-

', R aj aá'J a i n ké Í f ' K özhasz ú Aln p ítv ánJ
]551 Rudapest ]35.' PÍ,: 65.

BeküIdési hai'ridő: 2004. április 30.

A sikeres pályázók az adományozók elnyeréséról szóió
adomálryleveleket és a Pénzl május 22.én szentendÉn a
BEosZ küldöttgyűlésén kapják meg. A pályázalok terve.
zett összege 30-80 ezer Ft'

A ''Pályázat.2004'' anyagihá1leÍél a Honvédbá| Íendezé.
se során. a támogatók befizetésci biztosítottá}. Köszönjiik!

BudaPí' 2004' fcbruár 2ó'



A KATONAI HAGYOTLAIYYOK APOLASA

Í#(

ANttri HoA,éd EgJes.ile| kezdcnón,e,i Re\,ic?lq lnre pos?.
nmus, honféd j,ezér.ő,,naeJ Észé|"' BEosZ ennékércn a|1a.

20u' é| a holocaustó0' é|Ío|dulóia.
Nekihk n1aslaroknak's benne a h.,n|é.lelcn üc,él s,o18ú.

Ióknak is \,on Wa enbeÍgíink. Revic,b Inuének híi,ják az il.
lelől. s.iilőhelle a zenplén nvglei Báló. telepiilés,I\ost a
sz|ovák Közlá|sasás területéhez larlozik' Nlu8helle Büda.
pestÍóváros' Reviczl.y Inn.ének N!íreqlházán is van enlék'
táblájo o nle8yei hadkieqószítő Parancsnoksá8 faláh' A pol'
qáÍok egü|inűköbe a város vezetés^,el ]nár adózlak a
na 8,s,e r ű e nbe I e D é ké ne k'

Ús, sondoljuk' ho8y et?|},eri nol,sá!át, a posz|unúsz 'e'
zérőrnag á előIépte|e|t katonót' a, izrueli yadvasheD| inté
zet yilósszefte ís eÍ.,,lqaz enber'' ki|ünlele||jél nen ke it|
Ész letese bben bemutatnunk.

Több e,er munkasnlqálalos meqnentése Íűzódik a ne1,é.
hez. Men|elt ő váloqa|ás nélkil mun|aszolgúlalra kótelezet

A II' lilóqhábo,ú idején a humánus' enbe].séges nagatar.

Levél a Bajtársi Egyesületek országos Szövetsége Elnökségéhez
|ós niati ÍronÍól hazakülllötl alezredes N,íÍee,házán a
Danjanich lüktan'ában fult enberséqes és szakszeúÍelké.
szhője a Ífonírc kiiklötl póte.]"deknek.

EleúEntő t?úkenlséqe Naílbál!ához kölődik' I 5 !aw.
s2,itóI 1947 tayaszáiq Mátésaalkin ne4,ei hadkieqészítő pa.
l antsnok, najd e,í köyetően ] 949 ' novnber yó8éi8, nlugdí'
ja!'sáiq Nyhe4lházán a hadkieqés,ítő parun.yoksá8 pd.
runcsnoka' Ez| kdelően Lett a, éle|ek nen|őjéből, a n|aqJaÍ
wallenbeÍ\ből BudaPesten szénhordó seqédnunh,s' 1952.
h \:?Pnr kiÍ nyuRJÍio!ól nesÍoszÍo ÍöhlönfuÍÁ'

Fijldi szenvedései|őL 1 957' ÍebÚ,i| 1 ó',trn szabat1uh meq.
Rendhaqró az is' 4|1il e enbe,lórsunk nvg nerl és neq

is le|t enb.run| az e|]beÍ|elenséqben.
U8! gondoliuk' hoq} te|lei' ka|onatiszti pályája révén mél.

|ó an a' hogj a hon1,éllelen iiqyél snlq,Íló, annak pozi|í\, kd.
tonai haq,onuinyait ápoló Bílj|áÍsi Eqyesúle|ek onzáqos
szówtséqe áhal alaptbft en ékéÍen e|ső posztunÚsz kitü te.

A ZMNE em|ékszobiúa Katonazenekar a zas2lóátadá6i únnep!'égen

Doni enlékúracsap atzászló átad ás szenEsen

Nyíl,i Honvé.I Eg,estil.t Kö,8!Ílése



A Zrínyi Mik|ós Nemzetvéde|.
mi Egy€tem Bolyai János Ka-
tonai Műszaki Főiskolai Kar
U||ői úti művelődési házában
került megr€ndezésre ez év.
ben, február 27.én a Bajtársi
Egyesü|etek országos szövet-
ségének Napja.

A rendezvényen részt vett
Iváncsik lmre, a HM politikai
á||amtitkára' a BEoSZ a|apító
ta&iai' €gykor vezető tisztséget
betö|ti'tt tagiai valamint a tag.
€gyesül€tek €lnökei.

sipos Géza nyugállományú €zredes. a
BEosz elnöke köszönlötte a rendez'
vény résztvevőil és hangsú|yozla'
hogy a lizcnnégy éve _ 1990. fcbruír
27.én létrchozoltoÍszágosszeÍvezcl
nagy ulat tetl meg, s ma mar szanot-
tevó a társada]mi elismertsége is' A
BEosz alaPvet6 célkitűzése; ma is
változallanok: a honvéd€|em eondola.
tának eÍősílése. a katonahagyomá.
nyok ápolástt, valamint a szociá|poli.
likai munka' a hivatásos és nyugállo.
mányú katonák éIdekvéde|nle'

Az elnök i  m €gnyitó után Erdős
László ezredes. a BEosz iigyvezelő
alelnöke olva\ta fel az €lnöksé8n€k az
iÍaki nemzelkózi kontingensb€n szol.
gáló kaloníkhoz íí leve|é( és a kato'
nák válaszál'

A rendezvéDyen fe]szóla|ó Herczcg
ottó nyu8állományú ezredes, aki íl
BEosz első ta8egyesületének, a B.l-
lassi Bálint B4társi Egyesüleh€k ti-

Kézfogás a honért

zenkét évig az cInijke volt és jelenl€g
is az elnökség oszk]pos lagja az alaPi
tás körü|ményeil idéZte fel. Elmondta.
hogy tizenné8y évvel ezel6tt. amikor
l8 bajtársi e8yesület kü|döttei mega.
lakították a Bajtínji Esy€sij|etek oÍ.
szágos szövclsé!él ü a felismcÍés
vezette óket' hogy órdekeiket a köz.
ponti szerv€k el6tt csak egy országos
hatáskörű szöv€lség útján ludják meg.
jeIeníteni és kéPviseItetni'

Kezdet€kben szímos körú|mény
gátoha' nehezítelt€ munkáját' peldáu|
az egymásnak is c||enlmondó jogsza
bályok' a honvédelmi vezetés részérő]
a kezdeti bizonyla|anság' majd a 'ne8
nem éíés. a koncepció hiánya' A
nagyarányú nyu8dÚazÍsok. kővetkez.
tében rővid idő alatt m€gváltozott nz
egyesúlelek állománycsoponi i'ssze.
létele mind az cgyesiileli vezetésben'
mind a tagságban mcgnóll anyugállo.
mányú katonák száma'

A BEosz működését kezdelt6l
fo8va végigkísérti az a dilemma' |e.
hetsé8es.e egy időben és egy szerve.
zetben egyÍészl érdekképviseletet el
látni, másíészl a honvédeleÍn erkölcsi.
cszmei a|apjajnak és ezek sze||emé.
ben a nagyobb lársadalmi támogatás
kiváltásának e|ósc8ítésére vállalkoz.
ni?

H€rczeg oltószcrint a BEosZ a vál'
lalt feladatailaz évek soÍán képest volt
teljesíteni' de ugylnukkoÍ ma is kész a
szervezeli é|elének nlegújí1á5ám'

Tóth sándor nyusál]onlányú ezre.
des. a BEosz ale|nóke felszólalásá.
ban arról szóh' ho8y l992.ben milyen
körtilmények közöll rendezték meg tl
katonanemzedékck els6 találkozój.ít.

Elmondta' hogy milycn örömmel vál'
la|ta a szerv€zői munkót a hírom ka
lonanemzedék összelbgástít jeIenló
rendezvényen' Evck során a katonai
hagyományok ápolás.|' a bajlóÍsi ba
ÍÁli kötódések megórzésc nemcsak az
egycníuhát viselókn€k. de a civil tár-
sadalo'nnak is példÍt mutal amjl' ho.
8yan tud együtt é|ni hliÍom' egymás'
nak ellentmondó korszakot képviseló
kalonanemzedék' ha mcgta|álja azl
ami összeköti óket.

Kelemen József nyugá|lományú a|'
úbomagy' aki |992'ben ]etl simon
sándor altábornagy után BEosz e|.
nöke elmondta, ho8y az |990' februáÍ
27.én megalakult BEosz ''kakükkfi
óka'' voll a hadseíegbcn. ezért a kato
nai vezetés eleinle mcditáh: tírje
vagy tihsa a bajlárjji egycsü|etek szer'
vczódését' végü] az A1kohánybíró-
sá8 batározata vet€ll vé8el ennek a bi-
zonytalankodásnak' Amikor ő lett a
BEosZ e|nöke, á2 5l ugegyesüIel
nck máÍ közel hétczer ' zömme|
nyugállományú katon.l tugj.t volt'

A kalonai hagyományápo]ás és baj.
lársi összelartozás erdsítése me||ett az
érdekképvisel€l a mi szövetségünk
számára is a legfonrcslbb fe|adál- s
ez nem csupán szoci.ilis gondoskodást
jclent' hanem azl is, hogy a készü]ó
sZoIgál,rti törvényben nrcglbgálma.
zódjon agondolat: a knlonák egyenru.
hÍs ál lampolgárok. Ez azt je lent i .
ho8y a katonák é|elél' szol8lilati tevé.
kenységél csak ésszcrűcn 1ehet koÍlá
tozni s csak annyiru. antnnyiÍe a ka
tonai szo|gá|al sajítosságai üregköve
tclik. Különösen sok tapasZtillalot sze'
rc?tünk a hason]ó dán. hoIland és né'



nlel katonai szövelsógeklró| - nrolldh
Kelemen JózscI.. n.Ijd ÍclidóZlc. hogy
ll katonanemzcdékck clsó lLl1Í|kozóil
e lő l l '  . l z  lkkor i  honvódcInr i  n) in is l leÍ
is llggodllnrlskodolli hogyln lud sl(íl
úrl.ni eg]nlís!al híull Illl()ntin.nl
lcdék' VésÚl ez l lLllÍ|l!ol(i. rlnrcIr'rc
zó la is  mindcn é\bcn soÍ kcr01.  t|

BEosZ 1egs ikerescbb tc! l ( l . l \ó l l )c

Ivíncs ik Inrrc.  .  I lM |o l i l ikx i  í l
lrnrtitkÍra bcs7ódóbcn nttgy cIi$nc
túlscl szó1l a lizennógy ú!c |ólru..iijll ós
nltl nlír 76 t geBycsiiIclcl ós 8342 ltl.
gol szlimláló BE()sZ lcvékcnys.gJ.
l ó1 '  H. lngsúlyozh.  hosy .  hrgyo|Dí.
nyÍpolís x l . tp ia a ncnr/c l i  i . ] lcg.  dc
toÍ\zcrűen. cUró| i i  nnj(knr.s  s línvo

A katonai h.tgyonlÍnros órlókck.
nonnÍk. szoktisok és iclkóFk lovÍt]b'
:ldÍs.l ósszekolik 8cncnici('kll. ll
nlúltal és a Jövól' olylnokll. alr)elyek
néPszerúsílik a nrlgy.lr kll()Daesz.
nrényl. a magyar hal.| slcrclel.nck és
vódelmének gondoltll.íl' ós clí|lll híÍ.
sógrc' bátorságra. erkijlcsi'ssÚgrc nc

A Honvédelmi MinisZlóriunr vczelé.
se risy értékeli. hangsúly()lh Ivtincsik
IntÍe. hogy ll B{láÍsi Egycsülclck or.
szágos Szövelségc allps/lbti1!tihoz
hűcn. jó| LímogltjJ ,1 h.z.llisÍg es2n1é
nyérc épüló. a nenlzcl órdcl'cil slolgj
ló honvéde]en ű.qyél és bccsü|ellel
válIálja a bajtársiasslig és ll külinrbi'zó
k!lonanemzedékck cgyüvól.lllozása
lud.llának eÍősílósól'

A rendezvénycn clsó ílbcD kertilr íl.
dlisa lt ncmróg .tlnlíloll BEosZ cnr

|ókórcn]. anlelyet posznlnrull cIisnrc
résként els6nek simon síndor aIlÍbor.
nasy oz\'egye és Reviczki I lrc !czér.
ómlgy lánta vell íl' Al eg).cs sz.i )ú
clrr1ékérmel. HcÍLleg oll(' nyugli1lo.
l)lÍn}'ú ezrcdcs kaplr. D]l|d SZl (í Gó
4 s Vldászi Tibot vclórónllgyol ús
Fütsl Györ8y Dyuglillonllílyli lc7rc
des v€ttékát a mag.N eIisD]cl.sl ' A lil8'
egyesülelek közü1 clsőnck l Blhssi
BÍlinl BJjláÍsi EgycsiiIclcl lii|)tetlék ki'

A BEosZ Napon ../iÜIjxk|oldkónl..
Ie1lépctL a s/cnlcndrci nyugdíi!skhlb
,.nckrra és énekktlrlt. n]t!(l ll K l(nrri
Taninlézet Spoíolói Ícndcllck lÍlvlí

A BEoSZ NrP Íós/I\c\ l j i  \óg0l
llrcsloszorúzlík G(jr!.)' .\|IÚnrr| l
]'!fun!i linintórcl L|(l\'llúr lclÍllíloll

K ! .

Balassi Bálint n\)omában
A h;vatalosln is B.tl.tssi emlékévnek
nyi]vánított idei esztendőb€n a Ba.
lassi Bálint lntézet sokféle rendez-
vénnyel kíván oévndójáról méltókép.
p€n mesem|ékezni. Ujváry GáborÍal'
a Balassi Bálinl hllézet fdigazgatójá.
val Balassi Bá|inl é|etéről. és az em.
'ékév néhány kiilönösen figyelemr€
méltó rendezvényér(iI b€szélgettünk.

Balassi Bálinl mindössze n€gyven
évet éll' s életúlját lnc8h^táÍozta' be.
ámyékolla' hogy nZ ország híro
részíe sz.rhdt, mondla Ujváry Gá
bor' aki koÍább n ti'Iénészként és le-
véhárosként dolsozo|t'

MáÍ f'iatdon Íósa vetla töÍök ellen
szerv€zett végván haÍcokban. 1579.
től l582.ig E8erben szolgált minl
hadnagy. Egy idóÍe t,engye|országba
menekült. de l593.ban újTa katona
lett: beálk a török e|len induló Pálfff
Miklós seregébe. Részt vex Fejérvár
ostromában, majd a menekÍiló töÍök
tő| visszafog|alta a családi váÍait, Di'
vényt és Kékkőt' |594 tavaszán Esz'
lergom osrománál mindkét combját
puskagolyó l6tte át. Akkoriban a túz-
fegyveÍ€k áhal okozotl sérüléseket
még n€m fudták k€ze|ni és Balassi
Bálinl hadnagy néhány nap múlva
vérmérgezésben meghali'

Balassi Bálint a költő élenjtja
Íendkívüli voh. mégis sok szemPont.
bol tiPikusnak mondható. A korabeli
humanista EUÍópa éÍtékÍendjének
megfel€lóen íí és alkotott, de nem
tudott elszákadni az oszmán Uralom
alá került Ma8yafországon kialaku|t
visszás helyzettő|' személy€s alkal.
mazkodását neh€zÍette haÍcias teÍ.
mész€te' Balassi Bálin| lehát ellent'
mondásos személyiség voll e8y e|-
|entmond.ísos korban' Európai szín'
vona|ú költó' aki nem féí Íneg roko'
naiva| és szomszédaiva|. Művelt hu'
manista' aki Bécsben é|e!ét á|dozta
Esztergon véde|mében. Azt ma sen-
ki sem vitatja' hogy Ba|assi Bálint a
magyar nye|vű lía els6 kie'nelkedő'
világiÍodalmi szinlÚ képvise|őjei új
költói íofmák f€lismeÍője és új fof.
mák megalkotój.'. Költész€tében a
szerelmi líra összefonódolt a török
hódíló barc eIl €ni élnrényeivel'

Ujváfy Gábor ezután hmgsúlyoz.
Ia' hogy Balassi Bá|int az €lső. a szó
valódi éíelmében . eredeti és igazi
magyar költó és pÍózaíÍó. szenélye
és alkotásai bizonyítják' hogy az eu'
rópai kultúm éíékeit a magyarság
mindig is képes volt adaplálni és a
saját képére formÍlDi. Hogy ezáhal a

magyar és az euróPai műv€lódés is
gazdagodoll, gyarapodotl. Hogy Ma-
gyarorság Balassi koníban legalább
annyira - sőt lalán sz€Ívesebben _
EuÉpa része vo|t. mint naPjainkban'
EU.€satlakozásunk elő€stéjén.

A Ba|assi.év lebonyolítására év
elején lélÍ€jött e8y emlékbizottság'
amelynek munkájában a honvédelmi
tárca képviselóje is Észt vet|. A kó-
zös€n kia|akÍlolt pÍogram Íészeként
nemrég EszleÍgomban sor keÍűlt a
Balassi Em|ékpaÍk avalísáÍa' május'
ban pedig sor keÍül a nemzetközi ré-
gizene fesztivá| megÍendezéséÍe'
amelyÍe a szomszédos oÍszágokbó|
érkeznek e|6adóművés2ek. NyáÍon -
július 24_3 ' között kerü| sora Balas.
si Bálinl Emléktúra megrendezésére'
amely aköltő nyomát követi hazánk.
ban' s-zlovákiában és Lengyelország.
ban- tssze| a szüreii id6szakban Ba.
lassi BoÍfesztivált rendeznek' és
nagy költőnk szÍi|etése naPján' 2m4.
októb€Í 20.án Balassi sz€mináriu.
mon vehetn€k részl az éÍdeklődók
valamint a HadlőÍ(éneti MúzeuÍn
közremík.'désével me8nyilik a Ba.
lassi Bálinl él€lét és koÍát felidézó
kiállílása a Balassi Intézelb€n'

Az évfoÍdüló kapcsán a BEosZ
egyjk alapító tag€gy€sü|ete' a Ba|as'
si Bá|int Bajtáísi Egyesület program'
füzetet ad ki és szátÍos tagegyesüIet
máJ bejelent€tte. hogy Ba|assi'em'
léktúrát szervez'

A Balassi Bá|int Intézel f6igazga'
tója lehetőséget ad ana' hogy az em-
léktún{t szervezd €gyesületek sál-
láskénl igénybe vcgyék a fővárosban
(I.' somlói u' 5|') az lntézet kollégi.
umát.



Napirenden a kIubélet
A BEosZ Délalföldi Régióhoz tar'
tozó e8yesületi és klubvezetők ré
szére március 23 29. között egyhe
tes módszertani összevonásía került
sor a Bujáki Honvédüdülőben' Ezen
ósszevonás immáÍ baÍmadik álka-
lommal keíüll megÍendezésre, ahol
nemcsak az e]nökök vettek részt.
hanem a közvet|eD hozzátaÍozóik
is.

A rendezvény kózéppontjában a
BEosZ tiszlújító választmányi ülé
sének sokoldalú előkészítése álk.
Ezen felkészüléshez nélkülözhetet-
len segítsé8el nyújtottak a meghí
vott el6adók sipos Géza BEosZ €]
nóke' Erdős László alelnök1 Takács
Ferenc ezÍcdes. a HVK személy.
ügyi Főcsopoílbnökének helyette.
se' Nagy é]ményt nyújloll Dr' Végh
Ferenc nyá' vezéÍezÍedes részvétele'
gazdag tapaszta|alainak közreadása

aki ünnepélyesen ott jelentett be,

A stefánia P,rlotában 2004' március
24.én hat nyugdíjas szervezet
együttműködési értekezletére kerÜ|t
soÍ' A sze.vezést a MH Budapesti
Nyugállományúak klubjának híÍadó
szekciója végezte. A Íésztvevők| a
váci Esze Tamás BajtáÍsi Egyesülel.
a székesfehérváÍj BE híradó szekci.
ója '  a budapest i  nyusál lományú
klub híÍadó szekciója '  a Bolyai
NyugálloÍnányúak Klubja' a 43' Hír.
adó B.tjtársi E8yesiilet' és a Puskás
Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület.

A működó katonai szervezetek kö.
ziil megtisztelte az éÍekezletet a
MH Híradó PaÍancsnoksága. és a
budapesti K j€gészítő Pamncsnokság
kegyeleti és szociális érdekvédelmi
képvise]ője'

Az éÍtekezlet célja az volt' hogy
megbeszéljük. milyen módsz€rekkel
és bogyan lehetne, az 5 bajtársi klub
egyiittműködését a kővetkezó évek.
ben továbber6síteni' valamint a hi
vatásos szervezeteket és katonákat
bevonni a közösségi íendezvények.
be' Fontosabb' közéÍdekú pÍoblé-
mák közdtt szerepeltek szinte min-

hogy elvállalja a ..BEoSZ TaDácsa.
dó Tcstülelének'' vezetését,
amennyiben a válaszhányi iilés az.
zal megtiszteli.

Az összevonáson a Dé|alfö|di Ré
gió több kéLdésben kialakította egy
séges állásfoglalását' így többek kö
zött a BEosZ - szeÍvezeti megújí
tásában; a régiók szerepének növe
lésében; az éves tagsági díj kialaki
íásában; az inÍbÍmációk rendszeré.
nekjavításábln, és az anya8i feltéle.
1ek javíásában' Megelősítést ka.
pott' hogy az cgyesületeknek és k]u.
boknak clsósoÍbán ön'na8uknak
kel] meglalálniuk a nűködés továb.
bi feltéte|eit' mive| az objektumok'
klubhelyisé8ek megszüntetése nagy
plobléma elé állítja az egyesüle(e

Az összevonáson olyan rendez
vényre is sor keÍüh' am€ly tovíbb
erősítette az együvé taÍlozást. Ki

rándulásl szeÍveztek PÍsztóra; pá.
linka minóségi versenyle keriilt sol,
a hölgyek pedig..Pa|óc'' ételek elké.
szítéséból taÍtottak benlutatót. Bará.
li összejövelelle kerük soÍ a Jobb
ágyi Nyu8díjas Klub vezetőivel'
akik tájékoztatlák a dó]al1.ö]dieket
műkődésük fe1tételeiÍől és nrunká.
jukról ' és viszont tíjékozódtak a
délalfőldiek éleléről' FonÍosnak íté]t
egészségügyi elóadásÍa kcrüll sol.
ahol az időskoÍban előlbÍduló be.
tegségekÍó] voll szó. melyet a részt.
vevők nágy érdek1ódéssel hallgattak
végig. Ugyancsak nagy fi8yelem kí'
séÍe Dr. Bánhe8yi Gábor dandártá.
bornok Budapest Katonai Fóügyész
tájékoztató e|óadását'

Az egyhetes összevonás gazdag
Iapasztalarokat adolt, melyek hasz
nosításával tovább eÍósödik a klub
élet, a tagság összefogása és együl
teS gondo1kodása.

D?Ii.Ió.seÍ ]Üá. e.]'ed?s
té9ió|(:?Íő

ban az egyre több odatel€pítelt szeF
vezet. emiatt szűkűltek a |ehetósé'
gek. Ha fizet6 rendezvény van' ak.
ko. a Dyu8á1lományúak kiszoÍuInak
a rendezvények helyszíneiről' BáÍ
az étteremben kedvezményt kaphal
a klüb' ennek ellenóÍe egy nyugdíjas
részéÍe drígík az éll3]ek és italok
(ezen a Íendezvényen például 900
forin|ot fizetlünk az ebédért' igaz
hogy boÍ is voll)' A Puskás THBE
ugyanebben az éPületben székel, és
larlju rendezvényeil. Itt nleg kell
emlíleDi a MH Híradó Parancsnok
ság se8ítsé8ét' és a Puskás Tivadar
Távközlési Technik m mindenre ki
terjedó paÚonálását.

A levezető elnók Koltai István
nyUgállományú ezÍedes emlékeZte
tőt készített a teÍvekíóI. és aZ elfoga'
dott döntésekÍő]. A klubok ezentúl
pÍogÍanrokat cserélnek' kö|csönösen
Íés21 vehetnek egymás rendezvénye.
in' A résztvevó hivatásosok képvise.
lői belátva a nyugállományúak hely.
zetét ígéretet tettek olyan támo8a.
tásra, melyeket a szervezetek szabá.
lyai lehetóvé tesznek.

Budapest' 2004. március 26.

vörös Béla

den klub Íészéről a csökkenő anyagi
lehetőségek (öbb klub csak a befi-
z€tett tagdíból gazdálkodik)' a HM
támogatásánnk megszűnése' a pá.
lyázalok nehézségei. a létszámok
vállozása' a korán nyu8állományba
helyezettek elnlaradása a kluboklól'
stb' A klubok képviselői etmondták'
ho8yan se8ítenek a fenti problémá
kon. A váci egyesületet (mive] meg
szűnt a honvédség) példíul az ön
kormányzat támoga|ja' Az egyesü'
letnek ta&jai lehehek a ÍendóÍök.
fegyőÍ.'k' stb. s cz állal a l.e|adatok
kibővülnek' de a lámogatás is széle.
sebb köüen válik leheIővé (lehető.
ség van BM{ámo8atásra)' A Bolyai
klubot a ZMNE támogatja' Biztosít.
ja a rendezvények he|yszínét' a tech.
nikai eszközök műkódtetéséhez a
fo8yóanyagot és a |étesítmények
használatát' székesfehérváÍon a híÍ
adó zász|óa|j két egyesületet is tá.
mogal. ok iól 1.elhasználnák a
szponzoÍi támogatást' A budapesti.
ek lehetőségei talán a le8szűkebbek'
Nem önálló szervezetek, ezért nem
pályázhátnak. A szabadidő kőzpont.



Például a Soproni haÍfuőr nyugdíjasok
Egy egész év nlunkájtiló| ldotl szúnlor lz egyesü|et elnÖke
azon a talÍ1kozón. eIyet tl sopronl Relrdészetisz:lkközépis.
kola élreÍ]Dében rendeaek l H.ttárór NyLlgdÚlsok sopíoni
EgyestiIclc közgyűlósc rlkal]Üív!1. !hol vcndógii|rk vo1l
Ljszló Atlila ny.i' ónragy, r BEosZ N}Ugal Dunrinlú|i R.gió
vezeló]c is'

A ló0 lós lagsÍgból 13l 1ó roh ic|cn lZ i'sszciövclclen Ús I
n piÍendiponlok isnrcíclósc. nrtijd cllbg.dísa Ulín Jubísz JÍ
nos hóÍ' .tlczredcs. hllíríjrsógi lmÍc$s. . RendÚszeti sztk
ki'zópiskola rinulnriinyi igizgrtólrclyctlcsc liljékozt!lt! a hr|]
gí(jsÍgol M intézmény muDkiljátó|. hely7eléró|. jóvóLreni ter
ve iktő l .

E|mondla. hogy az ig z8atósíg gondo7itsi koÉhe7 tobt)
minl 280 fő nyugil|lo'niinyú hrlírór és kóza|k{|ma7olt hlto
7ikj HaDgsúIyo7lr. hogy nrindent nre8tes7nek aDn.k étdeké
bcn. hosy nyugdíj.saink ére77ék l ve|ük vr|ó tiiródést. son

A lújékozlató ut.fu azegyesÚ|el elnoke szÍnoll be azehnúlt
eszrendóben végzeti nrunkáról' E]mondta. hogy a vezetóség
az alapszab.ilyban és az éVes pÍogÍ nljáb,]n lrteghatáÍozoltnk
szelinl végezte nlunkíJál' Az év sotán ll alka]onl al tilése.
zelt. nleIyeken az akluílis programok' Íendezvények szel've.
zése. a Íeladatok elosztása. az elvégzelt nrunkáról törlénó be.
szánloltatás' a belegekkel. szocitjlisan llin]ogalísra szorulók
he1yzelével. kegyeleti Í'e1a(tntokk ] ibg].llkozltlk.

Köszönelel nrondoll x SopÍoni Rcndószcli szakköZópiskola
iglzgllóiíDak szlNls Jínos lrór' czrcdcs. hatírórs.gi löla
nricsosnak és mUnkdtÍNaiDak. amiÚí biZtosítdlák az cgyc
sü1cl lblyanrdLos műkiidós.hcZ szüksógcs |c1lótclckcl ós lchc
lóvé lctlók, hogy r rcndczvÚnyckrc igóuybc vchcttók l.rítés
Drcnlescn l szakkijzépiskola Ú(lcnnól. tovíbbí biZtosíotlík
kinindu1Ísrikru rz inl.zmóDy aulóbÜszlil.

AZ crcdmónyck |clsoünásdkor cIhangzolt' hogy rz clmú|t
eszlcDdóben i't alkaIonrnraI ta|1ottak zenés öss7ejöveleIeket. a
nóDxpról, { H,l|írórségi Napj.íról lovább.í kirándultak Moson-
nragyatóvá|]a. Dunakiliti duzzasztóműhoz. HédeNáITa. {
Mec.er nje||eI l ]  R i roI l | . / '1rJ '  J ' /ű l 'eDb, ' . | 'Í l !  | ' Ier .\ . I ler<f

A Fegyveres Erők és Testületek
Nyugállományúíl K1ub'iá nagykani
zsni szeÍvezete l971 ben alaküh' ami
koÍ még Nlgykánizsa igázi katonaví

szenezetünket a Zala Megyei Bíró'
ság l989.ben bejegy€zte. azóta alapíl.
ványként nlűködik. am€ly újabb mó.
dosító intézkedések' kéÍelmek kövel.
keztéb€n 1998' ó|a Ki €mellen Köz.
hasznúminősítéssel tevékenykedik' A
25G 270 főve] múköd6 klub a város

van egy csodálatos épüleliink. amc
l]ret az íhál nk létÍehozol( Kuratóriunr
a Honvéd Klsznló nóvcn míiködtel'
Szervezetiinket .4 évrc nregvÁlaszlolt 9
lagú elnökség iÍ:liyílh, amcly havonlr
egy illetve két alkalomfia] ülésezik-

Igen szoros szálak fűznek ber'nün.
ke. ,l Honvód Kaszinóhoz' hiszen se.
gítségc nélkül nen tudnánk eredmé.
DyeseD működüi' Fontos célkitűzé.
sünk. hogy kielégítsük tagságunk ki'z.
múvelódési és szórakozási igényeit.
Elismerten népsz€rű az évente meg.
fendezettnőnap. a boÍv€Íseny. de nem
maradnak e1 a cs.}ládi esl €k. a tiikör.
te.münkben megrendezett táncmulat'
ságok. kulturális Íendezvények' Ren.
dezvénye]nk nagyon népszerűek. de
azért külön említést éÍdem€lnek a ki'
ríndulások' ugyanis minden évbcn 4 5
alkxlonrmal 6 8 napot tö1tünk egyült
50 80 ióvcl az ország más csodálatos
liÚain'

Meg kell !Úóg cnrlíteDi a nrinden év
ben visszatéró BadácsonylíbdibaD el

céljíból' De eg} htÍ onmapos kinin
dulás kerclében vo1lrk Kchidíü.
söitörijn. aho| nregcnrlókcllck Dc
ák Fclcnc slülclósónck 200, ó!lin
duló]áról ós kos7orút helyc7lck e|

^z cnrlílclt ki ndÜlís l|k.hnÍ
bó1 mcgkoszorúzlík szi3ctvílÍl
Zínyi Mikl(i\ szobtít. dc volltk
Pécsclt. szr|ántli|r és nregkósto|lilk
Vi1|únybln { hegység zamaros bo.
mi l  i s .

FeIejthelet1en. baÍáIi togtl(lltlÍásb:ln részestil{ek Ptjpán. tlhol
a Honvéd Nyug.i|lonlányúak Klub]a és a Pápa Bázisrepülótéí
P rancsnoks.í8 vendégei vo|l!nk'

Rende7vényeinken. kiftÍldulásainkon összességében t(jbb
minl700 |6 vett rélzll

Az egyes01el elnöke. Í]l tl B:l Itársi Egyesü1elek oÍszÍgos
Szövelsége váltlsztmíiyÍnak trg.it Íószt vcrl a BUrgcnlmdi
BnJIírsiszövetségvendógcként!st' MargarctcnbcD(BUrgcn
1and) reodezert viltÍghíborús hósök enr1ókművénó1 rcDdczctl
koszoúzási Üll|repségen. Bal lonkenesén ! xII' Kllonancn
zedékek tal.ílkozóján. lovíbbá SzoÍnb rlrelyen l BEosZ
Nyugal.Dunántúli Régió és ü oszlrík Blilársi szöversóg
kapcso]all'elvéle1én'

Hárdn nyu.gdÚrsunk soron kívüli e|óléptetésben.6 |ő
nyugdíits dísztó| elismcÉsben És7esüll 70' s,ii|etésnapjuk
alk l ImÍbó| '

Az cgycsiilet 2004' óvi te|ae is gudl8 (t plo8r{nr mel|ék
clvc). ví|t()zalos kíní|atd fu|1almr7' Mive| n BEosZ ta8s7er
vczcLc is vagyunk' nr8y hán!Íj|yt fekletünk a nrár kialakítolt
kápcsoIalaink ápolísíma HatílóI. ilIetve ahonvéd kjubokka|.
a hr|iiron lú|i brriÚrinkkal.

A liözgyúlésróI tudósílott az MTv Regionális Híldój.l is.l
KŐrzeli HíÍadóbanl

k^fil r I.j]|,\ ü\i, !kJ.dls

Nyugdíj asklub Kanizsán tőltött hetet. am€ly igazi kikapcsoló.
dás, pihenés és fel €dhelerlen szórako.
zás tagságu'k kijÉben.

Gyakran igényb€ vesszük a Honvéd
Művész Együtt€s műsoÍíit, a Honvéd
Kaszinó Mazsorett csoportjának' az
Eraklin láncklubnak' és a kis Rocky
lÁnccsoport műsoÍail. Tehát van prog.
Íam bóven. de élünk is a lehetőségeink'
kel- HoZZíjÍJul sikcreinkbez a 12 kör
zefelelós munkája' ok az ijsszekótó
kapcsolat u elnókség és á tagság kó

K.ipcso|atot taÍuDk a városban mű
ködő nyugdíjas s7€Nezetekkel' tnás
honvédségi klubokkd' és aktív tagjai
vagyunk a Honvédségi Nyugdíjas Klu-
bok országos szövehégének'

Hát Í'viden' a teljesség igénye nél.
kül így élünk' így töltjük hasz osan
nyugdias életünket'

Kóú\a Ill\.ú,
nyű ak..'d klllb.Ihöke



FELHIVAS

Epítsük fel Rákóczi szú|őházátl
BajtáBa k ! H o nfr ki t. sd k !
Az öt éve működő Nyíri Honvéd
Egyesij|el Ki'zgyűlétc a Rákóc.
zi.szabadsá8harc 3()()' évÍbrdu
lója alkalmábó| olyan di'nlésl
hozolt' hoBy mások nlclle( kcz
d€ményezője, koviis7 le\z !n
nak a lrrozgalomnak, Dlelynek
célkitűzése: fc|épílcnj II. Rákóc
zi FeÍenc borsiban találha1ó szü.
|őház^|'

In |átta meB a napvilágot ZÍílryi Ilullt gyerDlekc. oll ringott bölcsóje
a még most romos l.al k közölt' s oll lbímálódotlc8y szabadságe:izme'
amely minden magyar szívét kcll. hogy Dlelegítsc'

A nunka már elkezdódött' beépüllck rZ elsó tízn]illiók' de további
mi|liókra van szükséB a milliáÍdos beruházáshoz. A civil társadalom,
mind€n magyar közös erőfeszítéseként 20l l-ben ál|ni fog a Rákóczi-
lak' Hiszünk benne. Higgy Te is| s közös hitünk teremtő eÍővé válik.

Legyél Te is Teremtő!

Városi zászló
adományozása
Kiskun|élcgyháza Város Önkor
nlányzala KépviselótestüIele Kis
kunféIegyhíz| városi zÍszlól ado'
mányoz a Pelófi sándoÍ HelyóÍségi
Nyugállomínyúat Klubja résZére.

Az ajándékozással t.el'nerükj
költségek t.cdezetét _ nlaximum
bruttó 60.000 Fl.ot _ a 20()3. évi
kóltségvelési rendeletben a PolgáÍ.
mesleri Hivalal igazgalási szakfe|.
adnt keÍcl lerhéÍe bizlosílj '

F€|e|ős:
csáki sándorné mívelődési
oszlályvezetó
szlívikné Kasza Margit
közgazdasási oszlályvezeló

PTlqóúilllo, Dr'F.h[b'órir|ó
D|'clölll y|.k sR'

!,,8|zó

GYUJTES A VITEZLO FEJEDELEM
SZULOHAZANAK HELYREALLITASARA

t l t , : r i t  \ t ! r i i ) t l  I  wL .  \  h i l^ i )nL  h t i t ! t t

S,,L rr,:!1 tl.hn,hi.1,,"h h...:r\1t h\1r

'\?!Lr\'., !dJ!j lüi,r u fuit,1|btn

í l  ' i l | |  ü l /  l  ' '  v  l ,

A tsEosZ cgyik l 8szcrvclclc. NyíIi I lonvód Egycsi i lc l
2()(Ll 2()l l közölli idólarlanlban gyíljtésl s7ervez ós li'yl.lt II' Rák(ícly
Fercnc Borsiban l l l lÍ lh1l ló sz i i lóhálí l]ak hcl)reál1ílÍsíla '

A gyűjló nunkiil s7aholcs szillrrr.ir B(.|eg mcgyc lcl'iilelén. dc o|sZií
gos hl lóki jrrel  lc l luhí7v. l  kezdlük c1'

A7 clsó belizc(íi nrtlgLl aZ egycsiilct:
l{) (X)() tbr inlunk sok cseÍép é\ tégl ár '
F ! y c ' L j I e I ü | | l  oTP . I l . |  \ e / e I ( | I ' , ' I i l l l l I i j . i n :
l l7.l{000].2092.1óó6
E|kt i| ihítettcn kclc lJük a bef izc léscket '  és a7l óvcnlc ural juk íl  al

épílctő lI '  Rákóc7i Fcrcnc enléktÍl.s l lsLign k'
Épísük cgyiitl ortlgyarsíBunkill, s lliíkóczi szü|őh.izít'
Al újjáépítők ncvél cnléktábla hi|dcri nlajd a7 U('korDak'
A BEoSZ E1nijksó8c lámogalj .l NyíÍi l{onvéd Esycsülel kczdcrrló

nyczósét' KéÍjük lagslcrvczcleinkcl. ho8y hasonkian dijnlsenek. ós vi.
gyók hílét e felhíviísnilk' szerez7cnck tovíbbi tínlo8.ll(ikll!

Ba'i1:irsi Ig].csü|€t €k ()Ís'ligos

Sl ine(ségének Cimt:

l087 l|ÚdrP(í. Ker.pcsi út 29rl|.
7. ópÚ|tt l. cn|e1et l].]-l.]5.

l l0  t51.r .  l lN l  17.1-tu)
L.\.|.|'.1 l'.Iiii]' 1o!lbbÍr i\ l |Ú:i
po(r l i ( l l  s/ i r r rn kt i lde. i l
|55. l  RU(hFí '  l ]5,  P| 6j ,
..Brjlí|\x]nl.é||'. r\|aPí1vlÍD e''nc
I  l ] .1 B!(hNs|.  c idó i . l !}  !  l /b '
T{/(t,,[tr] tl\1 178.58

l55J Bo(hl ls l  l l j .  P l :65.

dÍ' Áb!ny] N4liIylis !yii'.^|s'
Te|.1ór l \/ tn l r :  ()ó  ]()  9!9 7]]]

l  lN ' I  ]]7.]ó

F. lcr . . l ( t \ .1 n\t i .  czd\.
n/r/tarrnld,06 l0 16610l I

szmi'iIB'Iilik{i AIapilYánl
ll]J BUdiPcí. Lehe| úl {|'
1 tl4i,111it,ht 136 5111.

H N l l 5 r  0 l
L . r , r/ ,  r i r :  l8 i l5  B!d.pc\ l . l ' l  :


