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A Bqitársi Egyesületek országos Szövetségének időszakos kiadványa
A kiadvány téÍítésmen|$' sokszorGÍlhaló

A szövelség 20(N május végén taÍotta
b€számoló tisztújító kiildöttgyűlését'
amely megtáÍgyalta és erogadla a ve.
rct6szeíveknek ̂ z elÍnútt négy évÍ6t
szóló szímvetését' a 2004-2008 közi'tti
id6szákÍa szóló sEatégiai feladan€rvel
valamint új alapszab]álÍ alkotott.

A küldött€k €lismeÍően nyilatkozlak a
ktildöttgyűlés' ill€tőleg a dokumenfu.
mok alapos és gondos e16készítéséről. A
tagegyesületek a kiildi'Úgyúlés íl'ásos
anyagát idóben me8kapták és lehet6sé
giik volt azok megism€résére' megyita
tásáJa és vélemén},iik. javaslataik ki.

lemme| a kiitdöttgyűlés a további tenni-
valókat me8halÁÍozta.

Az el6késítés során beák€zett vóle-
mények és a kiildöttgyűlés Észtvev6i
egyaránt megedsítették' hogy a szövel
ség továbbra is elküelezett a honvéde.
l€m szol8áala iÍánt. Ennek során sziik.
ségesnek ítélték a ú$adalom ez irányú
fokozoltabb iímogatásának kiváltását'
amely munkában a szövetség a külön'
böz6 civil szewezetekben' ön-koÍmány.
zalokban jeleílev6 tagiai útján ' footos
szeÍ€p€t tölt b€. A küldöttgFlés ne8-

er6sít€tte, hogy
a honvéde]em-
hez' a haderó-
höz való vi-

esyik kiemel-
k€dően fontos isméNe' el ke émi - fo.
galmazúk több€n - hogy a MagyaÍ
Honvédség - mint össziemzeti intéz-
mény - a nenzet jelképévé váljon. A
Észwev6k kifejezték azon igényüket,
hogy a szövetség hatáÍozottabban vál'
lalja fel és lássa e| valamennyi katona
generáció összefogását és érdekképvis€.
leté|' köÍiikben a baj|áÍsi szeuern ápolá.
sát'

A hozzászólók széles köÍben foglal.
kozták a szövetsé8 érdekképviseleti

fejtésére' Ezeket a
véleményeket és
javaslatokát a srcÍ.

n6en figy€lembe
vetlék, s bizonyáfa
ennek nyomán éíé.
kelte úgy a kúldöttg}úlés. ho8y azok
'Élebze.űek'' voliak és a 'Jalós helyze.
t€Í' tiiközték.

A tagszewezetek sziikségesnek - és a
jöv6ben is követend6nek _ ítélték' hogy
a vezetószervek áttekintették és elemez
iék a szóv€tség műkijdését befolyásoló
fóbb &íNadalmi' politikai' katonai' szó'
vetségenbelüli változásokat' jellegzetes
pro$amokat, afielyek tózepette a sző
vetség múködótt és ametyekÍe figye

munkájával' elismertek és báloítottt{k
ez irlnyú tőrekvéseit' különösen a HEF
ülésein képviselt áltásponrjál. A kiildött.
gyíilés á]lást foglalt a vegy€s összéíéhj
|ágság fenntartása mellett, és kiemelt
feladatként határozta me8 a hivatásos
áIom.íny' vatamint a natalabb' _ a hon.
védségtől a köze|múttban kivált - nyug.
álloÍI.án]'j katonák küÉb€n végzendó
ragépítő munkát' orommel iidvözölték
az utóbbi id6ben a hivatásos álloÍLíny
tagjainak éÍdeklődését és a belépók szá.
mának ''ht. tagozat''' ''ht. csopoí' ''ht.
barfui köi'slb. formában tönén6 csarla-
kozását. E folyanat femtaíása és e6sí.
tése érdekében többek javasolúk, hogy
a nyugállományú katonák országos fó
rumának mintájára a szövetség teÍemt.
sen lehel6séget, fórumo( a hivalásos ka
tonák, és a BM tárcához taÍozó Íyugál.
lományúak sajátos he]yzetének és gond
jainak nyilvános megielenítésére' A kül.
döttgyÍIlés elismeÍéss€] nyugtázta a szö.
vetség azon munkájá! ámelyet a nyug-
á oÍnányj katonák helyzetének jogsz3-
báli r€ndezése &dekéb€n telt. BátoÍí-
iotta a vezeÉst aÍra, hogy határozottab.
ban á|jon ki a n}ugáIományú katonlík
elszegényedése és szo.iális lemaÍad,í-
suk megakadályozása valami a jog-
szabályokban rijgzített jogáik és járan'
dóságaik megóÍz ése mellett'

A küldöttgyúlés ismételten aláhúzta,

(Fova|ósa2' oldalon)
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hogy a nyugíllományú kaÍonák hclyzeté.
ben számos kérdés továbbra is nrcgoldat.
lan' Ilyen Éldául a szolgtilati nyugdíak
reálálékének csökkenése. a katonlli Szo1.
gálal tásadnlÍni ádagnál nagyobb ter.
heinck a korábban nlr8áI|ományba k€.
rüllek szúnláÍa vdló elismerteléSe: a
..Honvód Nyugdí' és Egószségiigyi Bi7.
to\Íl(i... val|nlint a ..Honvód Nyu8dÚfs.
bliz.. léL.ehozásal l szGiílis és e8ószség'
ügyi lámogulísi rcndszcr lzínvonaláral
emclé$ íb. Ez ulóbbi t.kilrtetében a BM
tárcl gondolkodásrit példaként á|líroftitk
a }IM láÍc! e1é. A vitíbun rés7tvevők
többsége érintettc tl hgegye!ü|elck mű
kddósi köÚlménycil. amelyek a7 utóbbi
időb€n a kltond a]akulat()k. vn|amint l
helyórsé8i k|ubok nagy tólzénck meg
sziintetésélcl igen nlegnehe7€dlck. meg
nyugta!ó nlcgoldás -az ígóretek cllenére
málg sem sltilelelt' Néhánym javasol'ák'
hogy c tekinlelben szorosabb együttmű.
kódést éi közöS negoldí\l lehehe kiala.
kítani lt BM.hez trÚtozó szen'ezetekke|.
els(jsorban he]yi ÍendőrkapiLínyságok.
kal.

E|ismc.ósse] szóltak küldiÍtek
s7ólctsóg szociális és k .italív tevé.
kenységéról. ame|ynck során a7 e|múll
négy év alalt olsrcsen l3 mil]ió Fl lal
támogaíák ̂ 7 ánli rászoruló kisközös
ségeke! és l nehól helyzetben lÚvőkel'
A tlgegyestiletek jgcn kedvezóen ít.Ilék
meg a hadkiegészíó pafuncsnoksúgok

ka1 való együltm ÍkÓdéSt. a nyug.íllo i.
n}ú katoník és hozzáBno7óik Íigyeinek
le1kiismercles. gondoS inlózósót.

A kü]d lsyűlés sokrólij clóz.les vit.l.
s7ánros ilv{slat és vélemény utÍn egy.
hangillag . ||bg3dh a s7iivctség Dlódosí
tolt alipsAbálytjt' Az új ahpszabí|y
s7inros m(idosílíst tán hnaz. ódemes
e7clcl a l|gegyesÜletckkcl Íéslleteseb.
bcn megiyne'tetlri. ilt moí oincs lehc.
tósóq ezekct solTil lenni' talán késóbb
cgy onálló cikkbcn lesz rli mód' Póldl.
kéDl említcném' hogy a vezetőszcn'ck
ál!1akításán'íl mcsszemcn6en fi gye1cm.
bc velte a küldtjttgyúlés u tagelycsülc.
tek javaslatlit' AZ e]nöksé8 |ólszánrl
egyhnmraddal cs(jkkenl. az !1$vivők
váhs7tásálal lt l'eladatokhoz !a|ó kökj
dés hatííro7otlabbí váh. .l lagozlllvezetői
megbízások ÍeÍnélhetó|cr kimoZdílják l
holtpontról a s iítos érdekkópviselet
melo]dísÍl' A lanÍcladó tcÍülcl soko|.

dalúan scgílheti vezetószcNck Í]un
kájlil. színos ol)an fel dar knnunl(álj
síbm vehet részt, anrcl|yel nem kell lc.
kijl i az ellröksóg tagjlil' l]yen lehcl
póklául a szövels.s céljlival. Íi|adalai.
vr|. civ]1 s1eNe7cli működésévc| öss7c.
tüggó írrtégiai clgondolások' sajá()s
vcZelési nróds7erck kidolgozá$ és a kü.
lönbőző laPlszttllati anyagok óssze8/.
se' Talán kósóbb cÍről is bővebb ismcF
relóst 1ogunk adni. a HíÍ|evél btlsábjltin.

A küld(jltgyűIós figyeIcmmcl a meg
vÁllozotl körü1nrényekrc. d kialakUlr
he|y7etre o1y.n célokat lűzólt tl szövc|
sél e]é, anrclyek leijesítóse tovtibb elnc
Iik a s7övclség rekinté]yól.jrvíljík haló
konysá8ál' segÍik a tagcg),csiileti Í]un
ká1.s elrílon valanrenny i kalonlgeneni.
c(j erós érdekképviselctcl kap' Rljtunk.
nrllrdüm}iuniolr ! sor. hogy e7 Valób n
így lcgyen'
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Köz|emény a BEoSZ-HOKOSZ programegyeztető tárgya|ásáró|
Á felek kőzött neglévő EgyüttÍnűködési Megállapodás, a
korábbi egyeztet6 megbeszólések' valamint a BEosZ
2oM. májüs21-23. közötl megtaíorr küldöltgyűlésén €l.
tbgfldotx dokurnentumok szellemében került sor a KeI ol.
szágos szövetsé8 e|nökségi tagjaibó]. akdvistáibóI összc.
állíto|| Program€gyeztet6 Bizottság negy€dik' soros ülé.

A házigazda szeÍepét €llátó BEosZ két |éma r€sztetes
rnegbeszélését javasolta' A HoKosz a jnvaS]atokat e]fo'
gadta.

A 1.elek első körben áttekintelték a két szövetség írlt
tégiai együltnűködésének céljait. formáit. Ezcn belül
több Íészkérdés lisztázására is sor keriilt' A BEosZ f.ela.
jánlotta. hogy rövid idón belül kidolgozza és véleménye.
zésre á.adja a szi'vetségek egészére vona|kozó' a k.'zös
fellépés. képviselet hosszabb (ávÍ. szóló clgondolásál'
beleértve a szijve|ségek sz€rvezeti egységesítósére iÍá.
nyuió szándékait' A HoKosz dele8ációja czzel egyetér.
telt. Az úgyben további operalív Íne8beszélésekre kerüt

A második kijÍben egyeztellók .t 2()04' évhen nlég híl
rálévő közös pt1)sram.jaikat ós a 2()05' é!re tervczhelő.
nagv töme3ekcl is Ítlo78aÚ clgondoiáslik!t. NóhÍny
konkrét' allpvclóen a Dyugí]]on1áÍyú kal('nák irdekei(
szolgá]ó lözös. a honvédeltni lárcr iélé iÍlinYul(' Íéllé'
péslól is cgyezlcttek.

A megbcszélóseke jó szÍndékollóI ve/é.ehen oldoll
éS ószintc légkörben. ! baitírsiass.tg jegyóben Anna.
v ö l8yben kerü] l  sor 20()4 '  júDius 2 l 'én.

A BEosZ delcgációjtit sipo! Géza nJá. elredes. a szij.
vetség ]cgutóbbi  kü|d iÍ lgyűléséo kapott  íe lha l rünra7ár
alapj.in' a dokumenlun)okban me.lbrtárolott 1tlldálok
teljcsítésére va1ó törckvés SzcIletnóben vcze!!e' A Ho-
KosZ munkacsoporljíl Kovrics Imre ny' dandli.rábor
nok' a HoKosZ ügyvezető titkíírd vezelle. aki a kövcl
kczó negbeszélósc mcghívla l BEoSZ kópvise1őil'

A fel €k a fentitk nyilvánossíígra hozal.lláva| c8yelc.
lc|tek. nely.e stÚá1 hltláskŐ|bcn intÚzkednek, illclve ké
rik ajelen közlcmény kalonai snjlób{n töÍlónó mcgjelen.



KEPEK A BEOSZ ELETEBOL

utagjar-roman
katonai szöv ets é ge k kapc solata

A Bajtársi Eryesiíetek orságos Sóvetsége (BEosz) kez-
deményezóséÍe jűnius 7én személyes tardkozóra keriilt
soÍ az einökség tagjai és a sabau Alexandru.Comel mémök
alezred€s, budapesti Íonán Yededattásé között.

A találkozó célja a BBosz és a ronr.4n ,,toan cuza'' nyüg
áIomán}aj katonai szjvetseg közótti együt!Íniíkijdás elói]é
szítése. sipos Géza n}ugátlománÉ ezredes, a BEOSZ e]nö.
ke Észietes tájékoz'atást adoÍ a szövetség cétkitűzéseir6l,
szervezeii íelépít.éséÍől' tevékenységéról és eddig kiépített
nemzetközi kapcsolatairól, majd felkérle sabau alezÍedes!,
hogy közvetítsen a magyax és roÍún szóvetségek köátl a
kapcsolat felvétele végeÉ'

A Íe]kérést a védelni attasé örömmel fogadta és kjíejezte
készségét a kijzvetítéy€.

A találkozón nragyar ésa6l sipos Géza nyá' ezredes e1-
ni'l. Erdó\ Lá5z|ó ezred€s. üg}vez.ló á]elnol' Törö( Árpad
ny. ezredes' az elnökség nerízelközi eg.J,üttsnftödéséért fele.
tós ta&ja' vaiámint Gajdán Miklós nyá' ezÍ€des, a szlivetség
titkríra vett Íész!

lw oaosul a ho rnro n )'re ndc l? I
az idősotthoni elhelyezé sről. ..

várhatóan a jövő hónapban jelenik n1eg az l koF
n1r) rendeler  ndJ 'h rz . .  ,Te. .ve l  az L. ,  .2" gu$ i .
szociáljs és Csáládúgyi Minisztérium nrcg akarja
előzni az idősoLtlroni elhelyezésekkel kapcsoIatos
visszaélésekel' A módosítással a táÍca cólja' hogy
'negelőzze a benrlákásos in!ézményekben lakók el]e
hetedenü]ését. és garxnciális eleneket építsen be a
\. '  min) endelerbe ronJ, ,  e l  S/rbo SJndomc,/ , ,
ciÍIpolItikaj helyettes á]tanÍitkár'

TÍjékoztatása szerjnt a lírcálroz e8yre több panasz
;I lc/" ' l  : 'n iJ l l .  hogy enged. ' l )  ne I  J .  muNddö  oJn/ '
ók' nyurdíjasházak és szociális ottltonok csapnak bc
óvatlrD idős eÍnbeÍekel' A minisztériun ezén a vU
ndI lU/ ' '  In|n1'|yrendeIeI TodÚ.| .||Jn do|.o,? 'k . .m
várhaLóan lyíír végén megjelenik'

Az első elnökségi üla Beszánoló a BM ngugdijasok é\etérijl

unnepi ebéd váÍpalotán A szlo|'ák.maglar egÜúttműködesi gendÁe|



A régiók feladatai
A BEosZ elnöksége a szeÍvezeti mun.
ka koordinflása a tájékoztaús és infor-
mációcsere javÍtása éídekében l99ó.
ban létÍehozta a hgegyesületek régiók
szerinti csoporlosítását'

Az Alapszabály szerinl: ''a lagszelae-
zetek hatékonyabb koordinációja' a kap.
csolatok és kommunikáció egyszeríísi
tése éÍdekében régiók és Íégióközpon-
tok ala.kílhalók. A régióv€ zEÍő| (vezető.
sége' a lagszervezelek elnökei vá]aszt-
ját meg' dki lagja a szövelség elnöksé-
gének. Régióvezeló feladalá az onágos
rendezvényekÍe való felkészítés segíÉ
se, a tagszeÍvezeti bvékenység össz€
hangolása és az információáJamlás elé
segíése.''

Az elmúlt évek ercdményes munkája
is bizonyítolta' holy ilyen nagy létszámú
- és mind jobban növekvő szövetség
inínyításá!' vezelésó1 az clnökség egye.
diil e]látni magas szjnten nem 1udná.

A régiók az elmúx években bizonyíto..
Lík léljogosu]lságükat és kialakítsa mün.
kam|ísz€reikel össrcfogva a Íégió lag.
egyesületeil. a€dményesen dolgoztak.

Az e|nöksegnek a égiókon keresztiil
közvetlenebb kapcsolat alakult ki a
Kenbokhal az inforÍnáció'líjékoztat.ís
rnind kél irányban meggyoÍsult.

A Égióvezetók közös programokat
szervezve, ismeíék meg a klubvezet6k
egymás munkáját és b6vítették. színesí'
íetlék a sajá| k]ubéletüket' RendszeÍ€ssé
válta} a két klub közötti nyugdíjas bará
ti találkozik'

A BEOSZ által szervezett külföldi
kapcsolalok. orszá8os szinlú lalálkozók
mellett' több Íégió js kü]földi szervezel.
tel alakított ki kaPcso]alot, cgyüttnlikö
dést.

országos rend€zvények me8szewe.
zésében is nagy segítséget nyújtol|ak a
régiók a BEosz.nak. pld': székesfehér.
vár' szolnok'

A régióvezet6k ieladatait így fogal.
mazbntJuk meg:

osszekötő szerep€t lölt be a klubok
és az eLnókség közötti

Az elnökségi üléseken kapott tájékoz
ató! feladatokal lovábbílja a tagegye
sületek fel. A BEosZ rendezvényeire
mozgósítja a klubok vezetőit' tagságát.
Időközb€n kiadolt HM és központi in
lézkedésekő] éíesíti á klubokat.

A ktubok fonlosabb Íende ényeirő|'
érdekvédelmi kéÍdésekrő|' vezet6ség
ben tö.tént vá|loásokró| lájékoztatja az
elnőkségel.

Képviseli az elnökségel a klubok íon.

tosabb rendezvény€in. köz8yűlésen. Ja'
vaslatot tesz a klubvezelók e|ismeÍésé.
re. a klubok anyagi támogatására' a klu.
bok által küldótt tájékoztatókal. s€gély.
kérelmeket' javaslattal felteÍjesz|i, az e|.
nökségnek'

Koordináló szerepet töl1be a klubok
közöt| éYente ké| alkalomma] régióéÍ.
tekezletet taÍ a klubveze6k részére.
rnelyen programjaikat egyeztetik, kicse-
rélik tapaszlálataikat, közös programo.

Személyes kapcsolatol taí a klubve.
zetőklel' álkalmánlénl részt vesz el'
nö*segi üIéseiken.

Esetenkénl régiószintű ta|álkozót

Nyilvántartja a klub vezetősé8ét és
fontosabb rendezvény€k€t' segíti a klu'
bok propagálását a Hírlevélben és Köz'
ponti Újsagtan' Külfö]di kapcsolatok.
talá]kozások létrejöltét segíti' BEoSZ
rcndezvényeit - amennyiben a Íégióban
töÍénik az ehöksóg igénye szerint se.

A lájékoztatás az elnökség és klubok
közöti a ré8ióv€zetókön keresztűl tőÍé.

A Égióvezet6k a li*árml laíáÍak
kijzv€den kápcsolalot, és e|nókségi ülé'
sen szímo]íak be rcndszeÍesen a fonto
sabb eseÍnényekől az elnöknek.

J, A'

Az első elnöksési ülés
A BEosZ új elnökÉge a tiszÍjítís után a
BM Nemzet}özj o|1atísi Központ ta
nácstermében július íán taÍoía meg elsó
ülésél' aÍnelyen l BM politikai állmtjtkír
lánácsadója' HoNáth FeEnc ezedes l.J
tott elóadást, a BM.hez laíozó
n}u8á|ományú dsztek helyzeÉól és a

közösen működó belyórségi kiubok gond.
jairól.

Ezutin sipos Géza elnök ismertette a
)otr. Kalonfiemzedék Talá]kozó prog.
mmBraezelél. majd beszámoló hangzott
el a 2m3' évi köhségvetés végrehajlísí

Az e]nökség tagjai vó8ül megvilattlík e
ez évi köl|segvelési lervel és a BEosZ
egJesűletek időszerű tennivAlóit'

Az elnókségen szj €s€í AZ osztrák,
Sáovén valaminl l szlovák bajláni szG
vetségekkel eddig kiala}íott kapcsolalok-
ro1. majd TöÍtjk Árpád nyá' €Z€des' a BE.
osz nemzetkijzi kap€solatokéí felelős
üg}viv6je számolt be a román bajlítsák.
kjt kiá]akulóknpcso|aloká|ásáJól'
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BEOSZ új elnöksége:
2004. májüs 23 án szentendÉn lartott BEosZ tisztújító
közgyűlésen négy éve az alábbi elnökséget és tisztség-
vise]őket váIasztolták;

E|nökségI
Elnök sipos Géza nyá' ezredes
Ugyvezet6| Erd6s László ezredes
Alelnökök; Dr' Lovasi GáboI
és Fenyvesi Péter nyá. ezrcdesek

Ga[ó lstván ny. ezÍedes (éÍdekvéde]em)
Fekete Józseí nyá. ezÍgles Gzoci is ügyek),
T&ök ÁÍpád nyá. ezÍedes (nefi]zetkijzi kapcsolat),
spisák PéteI ómagy (pályázatok) '
Da6czy Fercnc ny' alezr€des (hagyományóÍz és)
+ régióvezerók

Tanácsadó tes|ül€t:
végh Ferenc nyá. ezredes,
Kovács Zoltán dandrírt.ábomok'
sz€keres István dandiíÍtábomok'
Herczeg ottó nyá' ezredes'
sinon Béla nyá. ezredes

Tagozatok:
Hivatásos állomíny| somkutas Imrc eaedes
Nyugá]lományúdk| szekercs József nyá. ezredes
Nói tágozat Bodi Jálosné
Fegyveres tagozar: TJkács ]mre

E|lenőrző Bizotlság:
vadászi Tibor nyá. v€zóIómagy
szknó Géza nyá. vezéÍómágy
Palsi Feícnc nyá. alezredes
Tóth Lászlónó

Á HM ldősügyi Tanács tagiai lettek:
sipos Géza' Simon Béla' Békési Zo]tá1és F€nyvesi Péter
nyug lományúezredesek.

Régióv€zetők:
1 ' Közep-MagyaroÍszág: Gál Islván nyá. ezredes
2' Dél.Arö]di: Deli József nyá' ezÍedes
3' Észak.Alföld: Tóth sándoÍ alezredes
4' Észak.MagyaroÍszág: Konyhási Mihály nyá. ezÍedes
5' Közép.Dunlínijli: Jobbágy Afial nyá' ezÍedes
6' Npgat-Dunániíli: Llísz1ó Atti1a nyá. őmagy
7' Dél.Dunrínüí[: PásztoÍ István nyá' ezredes
8' Magyar Ejtdemyősök Bsz: D'. Boda JózselI. ezredes

,,Mire |ehu||anak a |eve|ek, visszatérnek a katonák''
A Hxdtörténeti lnté7et és Múzeum. va]amint a Bajrjrsi
Egycsületck országos s7.jvetsése (BEosZ) a7 ]' világhí
boű kilörósóück 90' évforduló.ja alkalmábó| július l4 én
konferenciát .cndezc( u iütózct dísztennében' Dr' Ho||ó
JóZsef vczólírnagy, a HN'Í Hadtijrtóneti Iúé7et és Mú7elLnr
l.óigltzgltrója köszi'nr.)ic ós bcvczcL.j c|óádása után d.' Bal
h Tibor ómagy. hrdti'ÍóDész a hiLború kitörésének köúl
ményeit, dr' PollmlDn Fcrcnc hadtijrtéDész pedig l hábotú
kiiöÍésekor kialaku11 ncmzclköZi lrclyzctct clcmc7tc' Dr'
szabó József a]ezÍedes. hadlörlénész .'^ magyar ki lyi
honvédség helyzete, szervezete és 1e]készü1lsége a világhá
ború kitŐrésekor'. cínii e]óadásában hangsúl}oztl]' hog} aZ
osztrík.Magyar Monarchia hadvezetésének,,MiÍe lehu]]lt
nak a levelek. visSzatéÍnek a kalonák.'je]mondata L.vcsnck
bjzonyult. h]szen nár a háborLi elsó évében a ]egjobban ki
képzett. té]szerel1 sorállomány nagy része elveszett. és a
né8y évig taÍtó híború a tfianoni békediktátumhoz veze.
tcLt' A koDfetencia után a résztvevők me8lekintették a

Hadtőrtélleti MúZeum ..SZép hálÍórt' ósz ki|ályéÍ,. című
kiállítását' amely az l' lilágháború esenényeil idózi'

A lendezvény végén a BEosZ e]nöksége megkoszorúz
ta a Hadtölténetj tntézet és Múzeum udvalán ]évő I' vilíg
Iráborús em]ékiáblát' A BEosZ tagegyeSü]etek kópvisclói
e7en a napon telke|estek a he]yórségben ]évó em]ókhelye
ket és elhelyez!ék az emlékezés virágail

Nyugá|lományúak találkozója' A marcali Honvéd N}ugál
lonáryú.. Klübja mindig i8yeke7€tt tagjainak taÍalna, él'
mónyl nyiljtó progTanokat s7€Nezni. Rendezvényeinken rend.
szennt szóp szánm!] vcsz részt a tlgs.€unk. Idén is vo]t InáJ

. n , i t . . .  p , , a . m u i (  . ' r i l , r  e r l r r n ! | t u n ,  ( / e . . e n y p r ^

lára' A szóchcnyi Zsigmond s7akkö7Ép é! szaksko]a terűleÉ.
re Zsúfolísig nrcgtclt büszokk{l érke7tek a7 obsitosok. az özve.
gyek. a hozzátaíozók' Több százar tapsoltuk me8 a kü]onbözó
együltesek prodrücióí. örülhcrrünk c ütgyoD s7-ép n.PDJk.



Kisközösségek részvéte|éVeI teIehiiak

osszefog a civilvilág és a honvédség
Ma Magyarországon minden hatodik, hete
dik lel€pülésen van teleház. Többsé8iik kis'
lelepülésen mÍtk.ldik' közm€gelégedésÍe.
Fenntaíói' vagy működletói - összefogva a
helyi közélet szereplóivel - szinte kvétet
nélkiil h€lyi tár.adalmi sreNeztek' A tele
házákbfi tóbb mini 1000 |elkes ember dol
gozik. Az önkéntes se8ít6k körc tí&re
teh€t6.

A MagyaÍ Teleház szi'vetse8e! min' a
helyi infoÍÍnációs tlnadalom Kalatuláú'
be meghalámzó hazai és nemzelközi teÜe'
sítnényt nyl41ó' oszágos mozga]má íej
lődöll civil szeNezetet u a me8€y6ződés és
€lküelezett*g vezeti, ho8y a modem infor
Ínációs és koÍnmunikációs technológiák
mindenki sámára elérhet6vé tétele az élel.
minóség' a !Írsadalom és ga'aság fejlődé.
sálek meghatározó felétele' E pm8Ím
csJk a helyi táFada]omba ágyazotta' a kis
közösség€k akív észxételéve]' mk útján'
az i']eti' a civil és u álmi szkor e8yült
műke'désév€l válósítható me8'

Hozzáférh€tő szolgá|tatások
A Te]eházj} lII' or"ágos tatai KonfeÉn.
ciáján megfogalma:ódott a lakossá8 sá
núE mind széles€bb körb€n hozáfáhetG
vé Észik szolgáltaúsákat.

A paín€nég. egÉttnűki'dés €lja:
|. MagyaÍonág teljes lefcdése nÉvá.

nos. közösségi hozzáféÍési helyekkel' 'ele.
ház szolgíltatásokkal.

2. BiztosÍlani' hogy a teleházat közre.
működésével a partnerek. mint megÍende
lők. vagy s7-o|8íhatók (beszállítók), célki
úzései' szolgáltalási, a lakossá8' illetve a
álraluk €léíendő cél csopot1ok mind s#le.
sebb kijíében ismeÍíé' néPszerűvé' elfoga.
dottá váljanak. növelvc tevékenységük ha.
tékonyságát és jövedelnezőségél. A lele.
hlízakal munkájukéí' közrem'iki'désiikélt
(költsé8léítés illetve múkijdési Í]ímo8atás)
vagy €redÍnény érdekeltsé8i rcndsrerű dí

3. Bizlosíani al' ho8y e e8yütBnűki;
desben íésztvevők célkitűzési megvalósí
lárában közÍeműköd6'szolgátatásailáwe.
vő lel€hÍznt' nyilYános' közöss.jgi hozá.
féési pon|ok múkÓdése kolGégtakaÉkc
sabb, fennta.thatósá8a tewezhetóbb, stabi
labb legyen' jövedelemtemelő képessé.
gük növ€kedjen'

4' Az egyutrnűktjdés ercdményeképpen
megteÍemleni a gazdasá8i felté1eleit an.
nak' hogy az MTSZ tovább erősítse civil
jellegét, mozgalmi vonásai! újabb lendü
letel adva a kisközössé8ek é5 szomsádsá
8ok idnyáMl u infomációs tásadalom
kialak']1ásán.jk'

Franchis€ felfogásban
vmak' akik ara esküszn€k' hogy ez a
turcsa fogalom. hogy franchise a huszas
években bukkant fel el6szöÍ' Használták
ezl a kifejezést A vaÍrógépgyáíásbm' az
üdítóitalok forgálmazásánál. Mondják'
ma máÍ a franchise egészen különleges
területeken is f€]bukkan' Ilyen Éldául a
halotti bcszéd íó frachise, vagy épPen
u intemetes franchise.

l.engyel László mémók és közgazdász'
a fianchis€ s,akéíője. sz€.inle a dolo8
mai jclcntóse i8en le€8yszerÍsítve is me8
fogalmaáató. Eszerin' a fnnchise egy
olyan .,] €iíata', egy dolognak, aÍnelybcn
kidolgozzuk' hogy ül a valmit ho8yÚ
]ehet jól csinálni, hogyan lehet belőle

A fíanchise máÍ az l800.as évek Frm.
ciaorságában is jelen voh ü úgynevezett
kaPott jog formájában, aminek gya}orlá.
sához engedé]y( adtak' llyen volt az. ami.
kor a fiáncia városok a királyi udvarlól
megkaptík a jogot' hogy adól szedjenek.
Az á]lam volt ajogáladó. s a !árosok gya'
koíol'ák kapon jogaikat' s €bb6l hasauk

kngyel Lísz|ó sz€rin| minél f€jlettebb
egy !áÍsadalom és vele cgyürt a gazdaság'
aÍmál inkáb b gondolkodik rcndsz€rb€n'
A írdchise jele.tésének van lemészete'
s€n egy szigonjan szakmai negfogalÍna.
zása is.Ipaíi és szellemitülajdonon fem'
ál1ó jogok összessége' amelyeket ánk to
vábbi érlekesílésc cé|iából, vagy a végső
felhelználók !észéfe végzctt szolgáltatás
céljíból használnak'

T€rv€zh€tó' fel|€slth€t.ő
Anennyiben a franchise azt jelcnti és ez
alat| mindenki 'jzt éíi' hoBy e8y licenc
alapján t.íalmi, sreNez,eli. pénzügyi, jo
gi' műszali' arculali szemponlb]5l kü|ön.
böző helyek€n UgyanaÍÍól a szol8áltatás
ról és me&jclcnítési fomáÍól vm szó' ak
korez franchise' csakhogy nem a |elehá.
zak ''szabványosításí' töíténik. A hálóza.
ti szol8áltatások azok, ame|yek a bekap
csolódott vé8Ponlokon. leleházakban
Úonos minóségben és áron !álnak eléÍ.
heóvé a lakosság számára. A Eleház
franchise tehí' az MTSZ állal jóváha8yott
emeltszinlű szolgíhatísok hálózata. Tag.
]ail Teleház@ minősí1és Jclzi'

A Teleház@ Ü.a hivalolt. ho8y kiszá
míthatóvá, tcnezhclóvé' íenntaÍthatóvá,
fejleszthetóvé' a változó köveleiÍnények'
hez folyamatosan igazíthalóvá tegye a
Teleház há|ózati szolgáltatísokal'

A Teleházo küldctése az, ho8y telehá'
zak va1ós' egységes' azeEész országolle.
fedő. minóségi technikai és szolgáltatási
hálózatot képezzenek' s ennek révén pia'
ci' üzleti értékük egyenként és össressé
8iikben is jelentős€n növekedjen'

A Teleb]áz@ fontos küldetése az is.
ho8y nérsék€lje a T€I€házák fenntaÍha
tósá8áva1 össafiiggó területi egyenlót.
lenséeeket. hogy a hálózal egészének mű.
k.jdésébó| származó jövede|mck cgy Í3'
szét á hátrányos he|yzetű téBé8ekben
mÍköd6k femtaíásának kie8észítésére

A szolgáltatási há]ózat célja: az MTsz
ta8jai' a hálóza1i szo|gáhatási .endszerbe
szeuődött teleházak munkával járulnak
hozzá saját jövedelemteÍmelő képcssé'
gűk. fennBrtha1óságuk esélyeinek növe.
1éséhez' a hkosság szükségleteinek széle
sebb kórű kielégítéséhez. A tevékenységi
köÍbe vont közcélú' közhasznú és üzleli
je]legű szol8ált.aúsok kie8észílik' bóvítik
M e8ys telebázak ú8yn€veze|t minimum
kővete|ményrendszeró1.

csodaváiís hely€tt lépetl
a honvédseg is
szeker€s hlván dandáíábomok' a HM
közi8z8atási ál|amlitká' humán fótaná.
csadója elmondta' hogy a Honvédelmi
MinisztéÍiun háÍom csatomán teNezi a
sere8ben az inbmetf€lhusználás bővílé

Tizennyolc laklanyáb8n máí létrcjöttek
az intemetszobák. aho| az intefilet széley
sávú me8honosítása vdn folyamatbÚ' A
málodik hálózat a helyórségi klubokban
van. A Klub Khl' Pályá,nl úÚán 200 szá'
mÍó8épe| nyeí' amclyel e8y e8yüftmú
ki'déSi szerz6dés alapjón a Ma8yü Te1e'
b]áz szövetsé8 helyi tcvékcnységéve| is
összekapcsolnák' brejönnének 20 hely.
ó6é3bcn u '.E.ponlok'

A harmadik csa|oma a MTSZ és a hon.
védség civ;l szeívezet€ivcl (BEosz'
Hosz? MATAsz stb.) €gyültjönne létre
és ezt a kezdeményezést a BEosZelnök.
sége is mess,emenően támoga|ja.

Telehráz Magyarország
Bej€|entkezésl

MTszPfitnerszo|gálltTe|€házak l|á7j
10s4 Budapesl' A|kotmány u. 15. fsz. 1/a'

Tel.: M-1.373-0{65
T€uíáÍ 0óJ.373-04.ós

$Try.teIeha2.hü



B alassi B álintra emlékezve
Balassi Bálint, az első magyar nyel'
ven íó kölró' o]yan században ólt a
xvl. század másodit felében ' ami'
kor a háÍom részre sza}adt ország kö
zépsó részén a !örök' Erdélyben a ma.
gyar fűggetlenséget viszony]agosan
biztosító Fejedelemség. nyugaton és a
Felvidéken anémet volt az úr. A török
hódoltság területének a szélein he.
lyezkedrek el a végvárak' a ',végek,,.

Apja' Balassi János. aki az i'tvenes
években a felvidéki végvárak véde1-
mét szeÍvezte' rnajd 1555 t6l a hét bá
nyaváros _ Beszterce' selmec' Ki'r
möc, Zó]yom stb. ' főkapitányá volt'
még ahioz a nemzedékhez táÍozott,
ame1y nem tekintelle véglegesnek a
töÍök hódoltságot és a Habsburg di
nasztiáÍa támaszkodva, minden elejé.
vel harcolt a török e11en.

Bá]int Magyarorczág egyik legbefo.
lyásosabb családjábó1 száÍmazott.
Anyja' sulyok Anna egyik nővére
Bocskai György felesége volt (e há.
zasságból született Bocskai lstván)'
másik.óvére' sára pedig Dobó Istvlín
egri kapitáÍyhoz ment nőül' aki rehát
Balassi János sógora és testi lelki jó
barátja volt. A B alassi.fiúk házasságá
ik révén Magyarország leghatálma
sabb csa]ádjaiva] keÍü]tek rokonság
ba. Bá]int apja' Balassi János' Habs
burg Ferdinánd király bizalmas hívei
közé taÍtozott' 1555.ben az AJva' Tü.
tóc. Zólyom. Hont. BaÍs és NógÍád
megyei felkel6 nemesség főkapitánya
volt. Az 1550.es évek végéig MagyaÍ.
országon semmi esemény nem töÍtén.

hetett Balassi János tudta
nélkül. E kózegben és csa.
ládban nőtt fel az 1554. ok.
tóber 20 án zólyomban Szü.
letett Bálint két húgával'
MáIiávat és Annával és
öccsével' Ferencce].

Balassi tehetsége az ót kö.
rülvevó közegben nem iga
zán éÍvényesülhetett- Alig
néhány főúr, esetleg fami]iá'
ris és a ,'szájukat tátó''' ve]e
poharazgató. de blírdo]atlan
vitézek szálították költemé.
nyeihez' énekeinez a kijzön.
séget' nem pedig egy gazdag
fényes udYar' nint a fiancia,
olasz vagy akár a német köl.
tó koTtá.rsaknak' Kér világ
élt egymás mellett' gyenge
szálakkal összefonódvá: a
po]gári német váJosok sze
mében ez a furcsa viselkedé
sű faital főúÍ csá} tüske. ide
gen test lehetett. vád ször
nyetegnek érezlék, ho]ott
tudjuk, mi]yen finom és gyöngéd köl
t6 tudott lenni. amikor tollat Íagadott,
olyan finom és gyöngéd, min. amilyen
senki sem az ó korában'

Nyugtalanul idegesen hánykolódoti
ide oda' hol Lengyelország' ho] Er.
dély felé kacsingatva' várva a jó sze.
rencsét' ámi csaknen akart jönni. mi.
közben elköltötte egész apai öröksé.
gét. Fűhöz.fánoz kapkodott' vakmeró.
ségekle' portyázásoka' rajtaütésekre
vetemedetl: házassága' a patald vá'

rostrom' a hódoltsági területeken, a
töTt'k városok elleni lajtaütései mind.
m|ní] ezt pé|dázzák' reménytelen ud.
varlásokba bocsátkozott' mint ami.
tyen az özvegyen maradt dúsgazdag
Losonczi Anna meghódítási kísértete
volt. olykor borba foÍotia keseúsé.
gét' elbujdosott. visszatért' sajátos. jo.
gászkodó hajlamát kielégítve pereske.
dett' ám sohasem a fennálló törvények
'.rendeí' értelmezését követve' míg
végül EszteÍgom falai a]att megtal ta
a keresett megnyugvást.

Az ósi ellenség' a iöÍök elleni harc
Yolt valójában az egyetlen következe
tes életcélja: e mellett a ,,veÍsfaÍagást..
csak nellékes szórakozásnak tekintet.
te' annak ellenére' hogy tudatában volt
kivételes tehetségének'

Magányos óráiban. melles]eg, meg
teremtette a nemzeti nyelvű magyar
köllészetet.

2004.ben ünnepeljiik Baiassi Bálint
születésének 450.' ha]álának 410. év-
fordu]óját.

A hivatalosan is emlékévnek nyilvá-
nított idei esztendőben a Balassi Bá1-
int Intézet sokféle rendezYénnyel kí-
ván névadójáÍó] méltóképpen megem'
lékezni'

D . I .
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Balassi Bá]int szobrának kaszoúzása a íővárosban



Ki volt Bocskai Isnón?
A \ ,gyomjn) ' /er inI  Boc 'ka i  K i .  |  \ere i  l l á/a".JgJI  reven. vJIamInl  a Í i .  iv l iÍdba. Iehele||en: j|  ' z rmIel i  ErodI l
maTjábán. a BeÍett}d szlceten epu|t ] aro| Bálhory zsigmond melleti hatal. pusztulását' Példás alattvalójá akar
,'vÍrdombon'' szülelett. Ez! a hagyo lnas vagyont gyűjlttt. és a bihari nagy Ínaradni a császáJnak' de a kórülné
mánylaz is erősíti. bogy a Fejedeiem nemzetségek Sorába emelkedett' Bát. nyek és a raj1a esett sérelmek végüt is
nek a falunak adott nagy szabadalotn hory Zsignondnak az 1599.eS lemon. kimozdítják Biharból' Elhatározta'
]eve]ében ',kedves szülőföldünknek'' díísa ütáD annak unokabátyja hogy a PÍágában székelő Rudolf csá
nevezi KismaÍját. amit nemesi eló szárhoz megy magát tisztázni, s birto.
névként holtáig viselt' Bár ''a születés ' '.: 
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.) peÍeK so(asagaval l(lvanlak

.- ki1brgahi vagyonukbó] a

éven át a lejedetem legbelsóbb ta.
nácsosa éS kincstartója' I592.ben zz
ország ]egeÍősebb várának' Váradnak
(Nagyvárad) _ ani akkor a Partiunr
(Részek) fővárosa. és Erdé]y kapuja
volt a főkapitányává nevezte ki
Zsigmond' és Bocskai 1598 ig min.
den alkalontnal megvédle unoka
öccse hatalnát a belsó és külső e1len
zéki erőkt6l. 1595 !ő1 mint f6generá
lis legfőbb mozgatója volt a lórókel
lenes háborúban való részvételnek'
Íne]yb€n é]ele és a fejed€lemsóg leg
fóbb hivatását látta.

Pá]yája é]én nem laÍtozott a nagy
vagyonú fóurak közé' de sajál és test

Bacskai lstván pénzei

ben. mint amilyen a királyi Magyar.
országon honolt' Az erős egyéniségű.
célra1őró 8ondolkodású és cselekvő -
Bocskai. bár a birtokait Gtjrgény és
Malosvécs kivételével visszakapta'
lisztán látta, hogy az önkény és tór
vénytelenség' a protestánsok üldözése
bárrnikor újra fenyegetheti' személye
és biÍlokai' de áz egész Kelet ma
gyaroÍszági lérsóg ós Erdély sem' nin
csenek biztonságban' EZért írta önigá
zo]ásul: .Nem ]ött mit tennünk halál



előt!' amint tudtuk oltalmazni köllött
magunkat. . ' ' .  s  áz ' ,o l ta lom,.e lső k ö
vetelménye: Íeladni az addi8i csá
szárhűséget' vállalni az e|I€nállást'
megkeresni a kivezet6 utal' akár a
l.gyveres összecsapás áríín is. Bocs'
kai nem volt az érzelmek €mbeÍe'
egyenes és hAtározolt egyénisége ki.
váló po|ilikussá. nagyszeÍú h.tdvezér.
ré emelle. el8ondolásait - mint érzé-
kelherjiik - kónyörtelenül végre is
hajtotta minden ingadozás nólkül. Ne
fel €djük' Bocskai elsósoÍban katona
ember vol|' akibízolt a fegyverek ere'
jében'

Ettől kezdve az Erdély függetlensé
gének visszalillílísííra irányuló cse
mények felgyorsültak' Az eddig csli
szárhű Bocsk.ti István egy. a |og
ságban tarlotl magas rangú török se
gítségével ló04 tavaszán kapcso|atba
került a Temesvána (vagyis a lörök
hódoltsági terüleÍe) menekü|t €ídélyi
ell €nzékkel' azok](a] a nemesekke].
akik hason)ó okok mialt otlsíto|Íák
vissza a nóm€leklcl való cgyültmű-
ködéí, akikel Basta 1eÍÍoíja rcÍ a
császár eIIcnségévé. Leginkább Be|h.
len Gábor szoÍgalmazta ]604 nyaÍá.
tól-őszélől. hogy a koÍábbi nóZeleivel
s7akító. a vérig séíett Bocskai álljon
a menekültek körii] szervez6dó sza
badcsapatok élóre' A tárgyalások so
rán körvonalazódott. kia]akult egy
Bécs'ellenes t.clke1és t€rve. {mclyhez
a török is csatlakozott volna cslpa
lokkal. Amikor Bocskaiés a Porta kö
Zötl 'z egyezkcdós már a végső s(ádi
umíb! jutotl' l menckültek a 47 éves
bihari nagyural: Bocskai lslván, Er
dély fejedelmóVó válásztották és n tö
röklel is megíranák á szuhÍn jóváha
gyó hitlevelét-

A Bécs cl] €ni összecsküvés híÍe
gyorsan eljutott a kelet.Ínagyarorszá.
gi' Kassán székeló Felső.magyaror.
szági íókapilínyhoz: Beleiojoso Bróí.
hoz' Bocskai szatmári tartózkodása
ala(t kap,ja a levelet Belgiojoso gróf.
tól. hogy a rakamazi táboÍba várja.
tisztázni magát az .'sszeeskűvés és
iehégárulás vídja a1ól' Bocskai Isi.
ván ekkor kerül| igazán válaszút elé:
ha ne&jelenik elveszti szabadságát'
birlokait. él€lét| vagy fegyvencl |á
mad a zsarnok uralkodó ellen' élve az
alkotmány adta jogával' a 'jus resis
tendi . .ve l  (az e l lená l lás  jogával) .
Bocskai nem lesz €leget a meghívás
nak. RJtlmaz helyetl váradra húzó.
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dik be. 'najd a nehezen megközelílhc.
lő. sokkal biztonságosabb Somlyókó
várában készül az c1lenállásra' Min.
dcnnek ellenére ví|aszleve]et íÍ1 a
grófnllk. amelynek i'Ícgségével' kösz.
vény€s flíjdalmaival menlegeti magát.
miközben árta|lanságát bizonygatja'

A kassai kapitány dühében maga in.
dult a parlncsme8tagadó Bocskai el1b.
gására. A támadása kudalcba fulladl.
majd t.utásbavégződött' meÍ Bocskai a
felkészülós folyamán szolgálatába Íb.
gadt.l ,1 közelben ta.lóZkodó 300 kö|e.
séri hujdúkat' (akikel késóbb hílából !
fejedelem Nagyszalonlára rclepített le)'
akikkel 1604' októbeí 5.én éjjel rajta.
útésszerű támadíssal ÁlÍnosd közelé.
ben széBzóía a kassai tőkapilíny el6.
hadail- Az ütközetet követően a hajdú
szállásokon sorba szólalnak meg a do.
bok ós ,.Pro Patria cl Fide'' (HazáéÍt ós
Hi1ért) felkiáltással Lippai Balázs, Né.
m€(hi Balázs. Ibrányi Ferenc' D€ng€.
lenghy Mihály és szénási Mátyás csa.
patai I bihari nagyúÍra] történt €gy€z.
kedés után. tömegesen csatlakoztak
Bocskaihoz' Az egyezkedést..Hitlevél.
ben'' Íbgaltnaz tiík m€g' ''Az Ínihitiev€.
lünket adtuk a vitézl6 Bocskai István.
nak. ez kórós7tinsígnek s ü orszá'
gunknak s ldes Hazánkn'k' legfőkép'
pen aZ cgy igaz Hitnek rnegoltalmazá'
sára'''.'A református Bocskai és a re'
fo.mátus hajdúk .'akik a magok nem'
zetinek hóhérai neÍn .rkaÍván lenn; '

sziivelsége megköltcten'

A felvidóki zsoldos fi'kapilíny pe.
dig visszavonu1na Kassára. de a kas.
sai poigáÍok bezárják elótle a váÍos
kapuil' Ínajd csak november l1.én
nyitják meg A győzelmes€n bevonu]ó
Bocskai elólt. Bocskai sorra hódoltat.
ja K€let.Magyarország várait és váÍo-
sait. s a Felsó'magyarországi csás,ári
főkapitány löbb czres serege a so.oza
los vereségek hatására' 50 lőre ol
vadt. Bocskíi selege viszont tíZszere
sére novekedet|' Az aljg párhetcs sza
badságbarchoz cgymás ulán csnda
koznak a Felső Tisza proleslÍns és
ka1olikus netnessége és lvííosok poI
gaÍsaga.

Az 1604. november 20.i Knssán
urtott elsó Bocskai féle oíszággyű
lésre me8érkeze( Bethlen Gábor is a
1qedelni iclvényekkel: a 1öÍök Bocs.
kait Erdély |cj €delmének ismerte e].

A császár Bastát küldt€ Bocskai el.
l €n. A hajdúk igaz hogy kótszeÍ is -

az osgyáni és az edelényi csalákban -

vereséget szenvedtek. de ál|andó raj.
laütésekkeI végül is meghátrálásra
kényszerítik a generá]is regu|áris se.
regét. akik móg Kassát senr ludták be.
venni. A város cz idő6l Bocskai urál
kodásának kóZpontja lett. Bocska; to
vább; sikereinck egyik fő bízisa a
szabadcsapalokb.' a nemzeti öntudnt
ta ébred6 hajdúk voltak.

(A köw|kezÍ szinbon Íoblaljuk)
Dúl.kos Jó.seÍ Ni' dl.J?.!es



A Ba]assi-emlékkiáIíLís Ínájus végén a Petőfi Irodalmi
Múzeum Íendezésében Eszt,ergomban a vármúzeumbán
nyí]t meg. Jú]iusban a kiá]lítás EgeÍben' augusztüsban pe
dig Sárospatakon tekinthető meg'

A kiáIít,ís - ahol a me]lékelt íotók is készü]tek - az év
második felében Kraktóba és Pozsonyba is e]jut'

A Balassi Bálint Bajlírsi Egyesiilet az évforduló alkal.
mából programfiizeret adott ki. s ebből kitűnik' hogy az
egyesületkoszon'izástszeryezettEsztergomban 2004. ápri.
lis 8 án a.'Balassi Kegyeleti Emlékpark.' avatásán.

Budapesten.20M' május 27': Kodály Körőnd' aBalassi.
szobomál és ugyáncsal( a fővárosbd eEn a napon a Balas

si Bálint u. 7' számú ház falán e1helyezett en éktáblát ko.

A kö7,ponti Ba|assi emlékÜnn€pség oklóber 14'én lesz
a stefánia pa|ota szính|ázterméb€n' ahol fe|lép Balassi.
műsorával a Honvéd Együtt€s is.

Az em|ékünnepen ezulán 'Balassi a kalona,' és
''Balassi kii|tészete'' címmel Ba|assi é|etútjál! munkás.
ságát méltató m€g€mlékező e|őadások |esznek.

A HM az em|ékünn€pé|yen való részvételre a tag.
egy€siiletek számára a|rtóbuszokat biztosít október Yé.
gén. Kortársal( és koruk címmel a Balássi Bajtj]si Egyesü
let a Hadtörténeti Mízeümban kerekasztalt beszélgetést
Szervez a Balassi és Bocskai megemlékezések tánulságai
ról.

A B alas s i emlékbizo ttság hátt alév ő pro gramj ai
BALAsSI.EMLÉKTÚRA

''szigel Feszlivál'' programja
EÍ ékszoba.avalás és ldállítás:
sz]ovál.ia' Kékkői várÍnúzeum,
2004. november 21.
Nemzetkö' veÍS.' próza. éS énekmondó
verseny d.'ntóje: Esztergom. 20m. no.
vember 27 28.

BALAssl BoRFESZTIVÁL

A szüreti időSzakban. 2004' szeptem.
ber 24-25 26.án rendezi meg az inté'
zet borfesztiválját' ame]yen a bor tör
ténetéról' kereskedelnéről' jelenéról
és múltjáÍól is szó esik' az isteni nedű
élvezetél' ahölgyek és szerelem 1émá
já1 gasztronómiai ben1ulalók egészítik
ki' A borfesztivá] mellett az érdekló
dők a hosszú háborúról szóló' a fenti
paÍinerintéZetekke] közös szervezés.
ben készült kiá]]ítáÍ lekinthetnek
meg

sZÚLETÉsNAPI
MEGEMLBKEZES

Ba]asssi Bálint születésnapján' 2004'
oklóbeT 20 án. Balassi szemináriu
mon vehetnek részt áz érdeklódók. A
félnapos beszélgetésben irodálmá
rok. történészek, társadalomludósok'
műfordítók hozzászó]ásait hallgat.
hatJuk meg' A keÍekasz|al.beszélge.
tés után eszmecseÍére keÍül majd sol'
Este szarka Gyu]a, a chymes Együt.
tes tagja lemezbemutató koncer|jéÍe
kerül sol' Batassi Bálint ]eveleire
komponált zenével és szinházi Íész.

GoBELIN KlÁLLÍTÁS

Az Esztergomi onkormányzat Pol
gármesteÍi Hivatala gobelin pályáza
|ának díjnyeÍles alkotásai okűber
ben megtekinthetők a Balassi Bálint
Intézetben'



Tíz éve történt a tragikus aknavető-robbanás
Tíz évvel ezelótl t váTalotai tü7érsé8i gyakorlaton végrehaj
tott é]edövószctcD cgy csijvének |obbanása következtében
vesztetl katonák cmlókóre kos7ofuzássa] egy bekötóll kegye
leli megemlókczóÍ rende7ett a Honvéde]Íli Miniszlérium ós
a Bajtársi Egyestilctck orszí8os szÓvelsége'

Az enrléknűné] dÍ' GöntJijs ]áros. miniszteri fodájának
ve7etóJe beszédében l.elldóZlc aZ 1994jú|ius.íban tÓúént ese.
ményeket. amikor a bajai M.szíuos cépesírett Lövészdandár
éleslovészete haÍott végre a lüZórlólóIcn. és a fe|adat végre
ha]tása sorfu egy 120 mm es iklavct.j csijve feltobbant' A
balese! kovetkezÍében a he]yszírcD ólctét vesztet! Pleszkán

Káro]y ónnesleÍ. Papp Líszki és Toldai Mjhály honvédek. jl
|etve a szá]líIás ulán KrÍnirz ADtr| százados. akil a tüze]óál.
|ástól 500 méterÍe lévó ilinyíótol)ny elótt találta el egy .e.
pes7, .l.ovíbbi két katona sú]yos' ijL pcdi8 kóntvű sétli]ést

A kirándutáson résztvevőket Lud.
vig Jónás. a Muraszombati szervezet
einöke fogadllt és kaláuzol|a a kirán.
duláson' Az első utünk Gornaja
Radgonába vezclett' ahol megko.
szorúztuk a szlovéniá megalak!úása
emiékét megijrökílő emlékműve|'
majd szaksze í idegenvezctós meI
lett ismerkedtünk a város tijrtónel
mévei és nevezetességeivel' Utunk
ezután a MuraÍolyó menti Petanjci
te]epülésre vezelett. ahol csónakbá
szálltunk és több lllinl 2 óÍás vízi út
so.án ismerkediünk a lblyó menti
vidókkel és annak vízi vilácával'

A sikercs partraszállás után Mura-
szomba|on kőtöttünk ki. ahol akései
ebéd ülán' a gzállásfoglalás és pihe.
nés porcei következtek.

Másnap került sol a szlovén vere.
Íánokkal va]ó laláIkozásra. m3jd
eg'vütt megláiogallük á II. világhá'

G(nnbtjs Jáno! hangsú]yozla, hog} miki'zben kelyelette]
cmlóke7üDk nler a békeklóben végÍchaitotL tü7érségi éle!lö.
vislct katona áldozaiaiÍól. a lÍagédiából oku|va fontos tanul.
ságként ke|ls7€m elótt taJtanunk, hogy még szi8o|úbbés még
Dagyobb körúlteki ésse] végezziik a kikópzósi felidalok biz
tosíÍsít. hogv tóbbé ne tbrdulhasson elő i]ycn rragédiá.

AZ 1995 bcD Íllított emlékmúnél - Gönbös Jínoslktjvetó
en koszoÍl hclyc7ett e] CiyórÖssy Ferelrc vezórómtgy. t
Magyal Honvódsóg s7iLra7fo]di e|ijnlek paÍancsnoka' r BE
osz elnöksógc képvise|etében Sipos Géza lelnök). Lovlsi
GáboÍ (alelnök) nyügál|ományú ezredesek. Leszkovszky Ti
bor. Vá.palola polgármestere. a Bakony Harckikópzó Ki'z
pon! parancsno}hely.ttcsc. i cíbor A|on Tüzér Bajt.i]si
Egyesület elnÖke' aZ osztrÍk ós s7lovén baÍá$j szövetségek
képviselói valamint aZ elhalÍlozotL katorák ho7zátaltozór'

KatonaözYegyek Í'óruma. Á Btitátsi E8yeiületek oÍszá.
8os sz.versége (BEosZ) dél alfi'|di Ésiója 18 klub és
e8yesület jú]lus 13 án rcndczLc nreg s7e8eden a KatonaöZ
\ " ! J P L  l l I  f ó r u | n j | ' ' ' | . l ) . I  j . ' : i ' j . 1  P '
si örkonnánv7at képvise]elében. sipos Gózi Dyu3.lllonányú
ezrcdcs, á B]'osZ e|nÖke. illetve Kovtics \'ÍÍrit dc7tedes. a
Honv.dclmi MiDis7!éiunl oszIá]yvezelőjc. A rcnde7vény
Íésztlcvói clcme7ték a7 elmú]r évi ba]ai laltilkozó óta !ég7ett
munka Llpas7ta]atait. nnjd negá]lapílotLÍk, lrogy a klubok és
cgycsülctck erednrényesen végzik munkájükdL' A t1|á]kozó
Íósztlcyői mcga|xkítoltík a BEoSZ nólagoztt.Lr, és aj.in|áso
kal lbgadlú cl a tt3esyesii|elek száÍráÍa'

Szlovéni ábanjártunk
A Fejér Megyei Honvéd Nyugál]o.
mányúak sZókcsfchéNári Klubjából
a közelnrúllban 37 fó szlovéniai ki.
fándu]áson vett rószt.

A kiÍándu]ás lótrejótt a BEosZ
álial kezdeményezelt és támogatott
kapcsolat1'elvételÍek köszönhetó'
mely eredményekén|, a szbvéD
HaTci Veterán szövetség muraszon
bati szeNezete közöt| együttműkö
dési sze.ződés keÍü]| Ínegkötésre' A
két szerrezet iag,jainak köicsönös ]á
togatásaival erósÓdötl' EZ az egyiit|
műki'dé, egyre erősebb'

2004' évi kiildőttközgyűiésünkön e]'
haÉozluk, tagiaink Észére kj.ándu.
]áí és taiálkozót szenezünt. a LíÍs
k]ub lagjai és szűkebb iazájuk a MuÍa.
vidék mcgisnerésére' A végrehajLíst
hosszas progmm és időpont egyezleté.
sek előZlék neg' majd június 19_20.
án so1Ta keÍülr eZ a találkozó.

borús íldozatok em]ékmiivéI' A vá
ros eván8élikus templomában No
vak liszteletes úI tartott egy Íövid a
város| és környezetét ismerletó eló.

Ezulán Bogoljnlára' majd selora
éÍkez!ünk. ahol a tn1u lzokásos t'e]-
hószakadás miatt csak az auÍóbusz
ab]akából nézhettük meg a 700 éves
műemlékosztopot' Ulülk ezután a
kétnye]vű PáÍtosla]ván, májd Do-
monkostalván át a 350 le]ket szám
1áló faluba' KapornakÍa ve7etett.
ahol orbrín László polgármcster fo

8adoii bennünket és bemutalta a fa
]u és környéke népraizj g}'űjtemé
Dyét'

Úgy érzem bátran mondhaljuk, a
kirándülá'on résztvevók naradandó
élrnényekkel térlek haza. A kiJándu'
1ás jó szolgálta a két Szervezet lapiiai
közöt1 kapcsoIatok erósítését'

szalai Góbar a,ó. őna8!
klub.btttk
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Tatai klubprogramok
A tatai helyőrség nyugállományúak
klubján* elnöke sárközi József levelet
írt á Bábohai IKR Park terÍnelési igaz.
gatóhelyelrcséhez. A levélb€n a követ-
kezó kérési fogalmazra meg:

'Á tcub progÍaÍnjában szeÍepel ''Ba
rango]ás KomáÍom.EszteÍgom Ínegyé
b€n'' olyan kirándulás' ahol megismer
k€dünk nevezetes tel€pülések. g.udasá
gi Szervezetek életével' Ú8y gondoltuk,
hogy a megyében igenjelentós szeÍepet
jáÍszlk az az onök részvónyláÍsasága'
Ezér. kérjük' hogyjúlius 22.én csü1öíö.
ki'n 11.00_13'00 órái8 tegye lehelővé,
hogy klubtagságunk (minlcgy 450 fő.
vel) megism€rkedjen az IKR termelés.
fejlesÍési és kereskede|mi tevékenysé.
gével.''

Miuún a fogadókészsé8 m€gvolt a
bábolnai kirándulásra sor került.

A másik k]ubrendezvényr6l. a fehér.
v]ín nyugáuomínyúak latai látogatásá.
ról így számolhatok be|

''A TataHelyőrség Nyugállományúak
Klubjának ragtólszíma ma már megha
ladja a 20o f&' A ragok között a nyu8dí
jas katonák Ínellett tűzoltók, íendőrök
és hatáÍórök egyafánl megtalálhatók.
1998.lól ]étrehozlák a páíoló ta8ságot
is. A2 egyesülel az elmú|t évüzed soún
széleskörű kapcsolatol a]akÍtolt ki a BE
osz.hoz tartozó tagegyesületeklel' Így
a taraiat két és ti'bboldalú baráti egyült.

működés során rendszeÍes találkozókat
szervezn€k a pápai honvéd és a soproni
haláÍór nyugál]ományú klubo}tal. Ez
évben nindez kibőviilt a székesfehéíá.
ri nyugállományúak látogatásával.

A tatái Víz. zene' Virág Fesztivál al.
kalmával' 2004. június 27.én szomba.
ton a szókesfehérvári nyugállomán}aj
bajtá]sak egy nagyobb létszánú cso.
poíja látogatotl el Tatlíra' A programot
VaJga Lajos alezledes, a fehéíári szek
cióvezetóje és sáJközi József alezrcdes'
a tarai klub elnöke egyelette és lította
össze' A 4{ fós febéÍvári csopoÍot sze
keres József ezÍ€des köszöntötte' A ven
dégek érdeklődéss€l szeÍnléhék meg a
klub galériájában rendezett ,,Tatai ér
mek és kép€k'' €]nevezésű h€lylöíéneli
kiál]ítást. Madarász TiboÍ akvaÍellisla
fest6mi1vész. Bozó József éÍenÍnűvész
és Kész István €zredes' foiós alkotásail.
Úgyszintén megtekinteuék a ídldszinti
színhlízteremben anagyszabásúdíszma.
dár kiállítást'

A teNezcu programnak megtéleló€n
háromórás vlirosnéz6 séla kt'vetkezett.
elsősorban a fesaivá| rendezvényeire
konceÍní]va' Nagy telszést aratott a
cifia málornban |átható vin{gkiállí!ís' a
két szabádléri színpadon folyó el6adá'
sok is' A sz€p id6 kedvezett a váJosnézó
sétának' segítve a város történelmi ne
vezelességeinek megismerésél-

A Hclyőrségi Klubban erogyasztott
közös ebéd u!ín a Kom|íroÍi Mezőgaz-
dásági Rl. Pincésrctében szákszerú ve'
zelés me]l €tt boÍkósto|ása került sor.Itt
VáÍadi Györ8y lgnímémök adon újó
koztalást e jel €nlós gedálkodó egysóg
éle|éről' működéséíól' különös tekintet
tel a szólészeli és borászati á8üatra' A
terület az Aszár-Neszmélyi borvidékhez
tartozik' A jellegzeles lermeszt€tl fajtá}
főként az olaszrizling' Rizlingszilváni
és a chdrdonnay. Divatosak az iÍányi
tott hűtés mellet{ erjeszletl ún' rcduktív
borok. A borkóstolás és a kellemes
együltlét jókedvre deítette a fehérvári
és latai bajláÍsakat. Visszajöv€t TaláÍa
folytatódotl a városnézés. Ki'ki kedve
szerint sétálhatolt a fesztivál változalos
pÍogÍamokát bizlosító helyszínein.

végezeiül Ínegállapodás született'
hogy a talaiú szepEmber végén' a pá
kozdi csala évfoÍdulóján vis?'onozzák a
fehéíváriak látogatását. Úgy tapasztal
tuk. bogy a tataiat gondos házigazda
módjára szerv€zlék meg a pÍogÍamol' A
vendéglátók részéról 20 fő segíiette €n.
nek siker€s teljesílésel' A kér klub kö.
zt'tti bajláÍsi találkozó jól szo]gálta egy.
más megismerését' a Égi ismerctsegek
és barátságok f€lújílásál' a baj!ániasság
szell €mén€k ápolását.''

'12



Mit szorsalmaz a BEOSZ?
Tizennégy éve. l 8 tagegyesülettel alakul|
meg a Bajlírsi Egyesületek országos
szövetsége (BEosZ). a civil szervcző.
dés ma m.ír 88 tagszervezete| és fira kó.
zel l0 ezer lagot szán á1.

A háza minden elótt! Ez a budapesti
székh€lyű BEosZ jelmondala' amcly
l990'es megal.}ulísakor a bonvédclem
ülyének szolgálatá mellett kötelezc el
magát'

A7-ólá tizennégy év telt eI. tizennyolc
íól nyolcvannyolcra 8yÜapodott a BE
oSZ tagegyesületeinck a száma, több
nrint l0 ezer páíoló és liszlcletb€li ta8ot
számlá]' Az oÍszágos szövelsóg rógiókba
szeNez€tten tevékenykedik' A mintegy
kilencszáz |aggal műkijdó nyuglt.dünán.
lú|i Íégió központja szomblthely' ve7-€.
lóje Líszló Att a nyugállom.inyú ór.
nagy' A nyugat'dunántúli Íégió e]ső
''uniós'' taggyűlését május végén ldío|l.
Cleprcgen. Közel százijlvenen vcltck
tÉszl .lZ cgisz n{pos rendezvényen, mc.
lyet hagyomítnyórző íjáSzat, magyar os.
tor b.mutltó. lövészet, zenéS.táncos mu.
latsígszíncsíett. tájékoztatlalapunkal
sipos Góza nyügátlomán)ú ezredcs' r
BEosZ elnöke.

A bajláni Szövelség kapcsolarct raí
mlndAz on szerv€ződésekkel éS szervek.
kel. amelyek kapcsolódnak a honvede.

A BEosZ tagjai órdckképviseletét és
érdekvédelné! is lélvlillaha' A lagság na.
gyobb Észét nyugállomínyú katonák al.
kotjlik' íey a szövetseg szükségesnek tar'
totla' hogy a honvédelni vezeÉs az 6
helyzetiiket áttekintse. Ké|évente orsá.
gos fórunot hívnal öSs/rr' Jhol a n}ugá].
lon]ínÉ hivaúsosok a honvédeltni t.írca
i]letékesének hívhatJák lbl á figyelnét
pÍob]émáika. és tnís Jel]egű ésucvéte
leke' EZen talílkozók Íendkívül hasao
sak. az e]núlt négy évb€n számos kedve
ző dönlés szüIcteü a nyügíllományú ka
lonákál érintó kérdésekben-

A BEoSZ.n.ik jelentős szerepe volt

Élclául abban' hogy l szaktárca az el
hunÍ katonák (emelósi kö]lségeÍ t€]jes
egés#ben átvállalla. dc emlílhehént a
2003.as fórumot is' mclynek hatására a
komány 25 száZalókról 30.ra emelte a
katonaÓzvegy€k pótlékát'

A BEosZ a szolgílati nyu8díjak reá.
lértékének nEgórzésó| \zo€almaz za' e
kórdésben még n€m sikerüh nle8old.íst

da]nas }öÍiilményeirc. Az öss'ejóvelelen Észtvev6 BE-
osz képviselói javaslatáJa m€galakítottát a MH 3. Katonai
Kerlllet PaÍancsnokok Bajtj.rsi Kö''sségét' amak őttágú
vezetóségét élén Évin sanoor d}rrgálományí vezéÍ6r-
naggyal. KifejezésÍe juttátták annak ÍeÍtényeit' hogy a leg-
közelebbi .,sszejövete|rc ném ke|l nyolc évet vámi, aho-
gyan az koÍábbán volt.

Nagy elismeÍés iueti a szervezóket a kitímóen sik€rüh ta-
Iálkozó€Í.

DeIi Jó6eJ nJá- ezredes

találni. A szóvctsé8 helÍeleníti' hogy a
nyu8álo Ínyú katonák np8día nem
fcjezi ki a hivalísos szolgátai alatti telje
sítményekkel és lblelősséggel ósszefüg
gó Ícndfokozad és beoszlísbéli különb
sógeket. A bajtáni egyesület szerctné el
émi a honvéd nyugdíj és egészségbizto
sító létrchozását' Több NATo o.szá8ban
van pc]da ffr4 hogy egyes hivatí1okhoz
és foghlkoaaüisi ágakhoz taíozó cso'
ponok kÍi|ön nyugdíblztosítót múköd(cl'
nek. s ennek i8énye korábban hazinkban
is lámogalk a BEoSZ' amely a gencÍáci'
ók közötli srclidaÍilís e]vén működtjlt
volna. ám a jnv.Lslalot a pénzügyi szcrvck
elvetetlék' A baj'ísak honvéd nyugdí
jasházat is szcrctnének. ám évek óta tüg.
góben van' hogy miként lehetne ezlmeg.
valósítani. A baÍársdt érdekvédelmi
képviselele a sz(iális és egészsé.gügyi
tánogalási rcndszer színvonalának eme'
lését issűrgcli' Továbbá szerebék elémi.
hoBy a HM a nyugjllománÉ kalonlíl
egycsülclcinek. k]ubjainat műkMéséhez
szüksógcs l.eltételeket bizlosítsa' A tít!.
egyestilclek e8y részének elhelyczóse és
múkt'dési kímogalása löbb mint egy évti
zedc megoldatlan' A helyzctet tovább
Íont! a helyórségi klubok nagy rés7Ének

Meslerlú:i lvkhjikd

Bajtársi ta]iílkozó Tiszali geten
Emlékezetes' nagyszabású bajtársi |alálkozót taÍott a Ma.
gy'J Honvédség 3. Katonái Kerulet & Hadtest volt parancs.
nokai áPÍílis 2&n Tiszali8et€n.

A lálá|kozón felelevenítették az egyült elti'ltött évek
ercdmény€it és gondjait' azokal a siker€ket rely€ket a hon
védel'n€ éÍdekében kiíejlenek' s könnyes szemmel eÍ é-
keztek a csaPatok és a kalonai k€rület megszűnésének fái

l 3



EU-információk
I]ogJd inhal a nd(\Ü no'ktd sü|gős
slgí Cgés.séRiig\i e|látáshoz az EU esr
hkisik tagállanúbai?

Ha álmenetile3 turistakónL Laíózko
dunk valanrelyik EU tdgállambm. sür
gősségi bctcgcllátísát kaphatunk ugya.
nolyrn fcltóteleklcl' min| az adotl or.
szíg állanrPolgáai' Ilthoni egészségbjz'
losílásunk alapján al oÍszágos Egész-
sógbiztosítísi PénZtáÍ (oEP) nindazo.
kaL az cllátísokal kil.jzeti. anrelyeket az
EU lagál]am állanpo]gáÍainak és a biz'
tosílójuk 1ize| ezeket tehár kültó]dtn té
ríéslnentesen kapjuk. Azon ellátísokéÍ
viszont. aÍlelyéÍ az EU ta8állam polgá
.ai js maguk t]zetnek. a ma3ya| .LIlür
polgároknak js i]zelni kel]' A kiu!'ás
elótlmindössze az E l lt számú ioünl
nyomtatványt kell t.lvenni a |ákóhe|y
szednt i]letékes Megyei Lgószségbizlo
sítási Pén7tánrál'

'lótítévcnte' e a sij] |]íjssé3í ellát.;s:'
Az Európri Unió vontlkozó rendeie-

te; éÍelmében a magyar biztosíottnak a
sür8ősségi ellátást cgy másik tagállarn

ban uglanolyan te]tételekkel kel] nyúj
lani. mjnüa az adott íl]anlban lenne
biztosí|oll' Ez azijelenti. hogy ha a su|
gősségi e]lálás az adott tagá]lam po]gá.
Íainak' i]letve az ot búosítolt s7enré
]yeknek térítésmenles. akko| a magyat
bizlosítolt és térítésmenteseD kaphat.ja
az ellátást. egyéb esetben ugyrnolyrn
méÍékű !érítést fizet. mint u adot1tag
ál]amban biztosított i7emély'

Sziiksiges C kilön L|a|bi,tosítást I:i,

A sitgóssógi cgészsógügyi szolgálla
táÍrk icdczctórc csak ol}an utasbiz|osí
iási kötv.nyt . emes vásáÍo]ni. anely
az adolt lagál]am szabí]yai szerint, a
bizbsíotL* ál1ál |izelendő úí' ..öffész''
hozziljállásr megróíLi'

vdn e lehetős!8 u nu{v| bizlostd.
tak 3'"ógjkezelésér. esJ ]11.isik EUa.1g"

A magyaÍ b'ztosítottak kúlfoIdi
gyógysze*eze]ését a lobbi EL] tagálIant
is engedélyhez kÖti. mikozben a szo|
gáhatísok szabad áraillása elótt nincs

Ki kaphat kivételes nyugdíjemelést?
Mé]tányosság, kivéte]es n]ugelátás' ki-
Vételes nyugdíj€melés

Ki kéÍheti a kivételes npgdíjemeleés
engedelyezéséfl

Kjzíró1ag a n}ugellílísában .észesü
1ó szenély. A kivételes npgdÚemelés
engedé1yezése szempontjából t&sada
lombiztosítáSi n}ugelláí]s.dk kell te
kinteni a-báuyásznyugdÚat' u egyes
művészeti tevékenységet folylalók
órcgségi nyugdíját' a szolgá]ati nyug.
díjat' anezőgazdasági szöveÍkezeti
jár.ldékokat is. de csák aldor ha Az eln.
lÍett cllátásában részesü]ő szenrély a reá
iráIlyadó nyugdíjkoihatáí máÍ e]éíe'

Milyen feltélelekmelleltengedéiyez'
hető kivélcles npgdíjeme]és?

NylrgelLálásban ÍéSzesülő színám ki.
véte]es nyugdíjemelés akkor iílapídlató
meg, ha a íblyósítotr n},ugellálís és a
szociálh igazgaiísÍól és szociá1is e átá
sokml szóló i993. évi lII. tŐrr'ény 4' $.
(1) bekezdésének i.) pontjában megje
lölt, számáÍa esetlegesen folyósított
rendszeres pénzeilálís jde nem átve

zz id6skonidk járádékát együltes havi
öss7€ge nem ba]adja meg a2 öÍegségi
teljes nyugdíj jogszabá]yban Íneghai'.
rozoÍ legkisebb összegének kélszere.
sét' azáz 2004.ben 46'400 fbrintot'

Milyen összegben ensedé]yezhetó
kivételes nyugdíjemeiés?

A kivételes nyugdíjeÍn€lés összege
nem haladhatja m€g az öregségi te|.
jes nyugdíj jogszabályban Íneghatá'
rozott legkisebb ósszegének 25 szá'
za|ékát' de nem |ehet keiesebb an'
nak 10 százalékánál. (2004. évben a
kiYétel€s nyugdíjemelés cimén en.
gedé|y€zeÍt összeg 2.320.-5.800 Ft
Ieh€t.)

Kinek nem engedé|yezhetó kivé"
te|es nJugdíj€melés?

Nem engedé|yezhetó kivét€| €s
nyügdqemelés a nJugellátás meg-
állapítását' toYábbá a korábbi mél-
tányossági nyugdíj€m€lésí követő 5
éven be|ül.

Az elófeltétetek te]jesítésén tú]' me.
lyek még az odaítélés szempontjail

kor]ái' azaz nrinde*i olyan szo]gílta
tísr és olt vesz igénybe a csadako7ás
uún. amilyet' és ahol csak s7eretne'
U8yanakkor az á|lalnok i kijltségckcl
csak meghatáro7ott fe1téteIek tcljcsíté\c
eselén vá|la|ják át, s e feltétclekct joguk
van szxbadotr me3ll|lapítani' Az e$et
len. xJnit nenr tehetnck meg. hogy mís
fekételekcl tínrasszaDak t sai állam
polglil kkal ós niás |eltólelekel aZ uniós
lagÍllamok polgáitilal szemben' Ezéí
egy olyan EU állampolgáÍ beteg. aki
bizLosílóa hozZÍiárulásávltl óÍkeZik
MagyÚországra gyógJ.kezelés céljából.
az ellílás.Í nem l.jzet. a számlálbiztosí
rója egyenlíti ki' Ak] v]szonl ieLhalainu
Zás né]kü] érkezk. sajáI nuga tl7ell a

A mag},ar' biztos.iottak esetében a
kÚ]töldi gyógykezelés kÖltségejhez a7
országos Egészségbiztosíiási Pénz!í|
(oEP) akkor járul ho7zá. ha a küholdi
gyó8yke7elés indoko1tsá8Í1 vonatko
7óan e|őrctcs onosi szJkvólcmónyt sZc
re7tünk bc' A szakvólemónyt a gyóg}
ke7elés jcl|cgc szciür illcrókcs országos
inté7et nyÍltja. sennck alrpjáD aZcgósz
ségbi7tosító fcdczi a költsógckcl.

A kivéte]es n}'ugdíjemelés enged'
élyezésénél előnyben ke1l részesíteni

. a léífiak esetében a 35 é\nél. nók
esenében a 30 évnél több szolgíati idő-
vel rendelkezó szené\t'

- a 70 éven felii]i személÍ.
- az i. illeiőleg a II' rokkantsági cso

portba taftozó személyt. továbbí
- azt a személy!' al.i kivételes nyuge]

lát.ís emelésben koríbban nem rósze.
sült.

A kérelem elbírá]ása $oTán kiemc]( fi.
gyelmet foldítanak különösen azoka a
körülmónycke, ame]yek veszélyezle.
tik, illelőleg befb]yásolják a kére]rnezó
mcgélheésél vagy aÍánylalánul sú]yos
Lerhe| jelentenek (tarn's betegség' meg'
nótr gyógyszer' és ]akásÍenntaÍúsi köh-
ségek' a házasLírs halála, aÍásra köte.
les és képes hozzátaÍtozó hiánya stb.)

Fe]hívják a tigye1net ana' hogy a
Megyei NpgdÚbiÍosílísi lgázgatósÍg
nrdokolt esetben vizsgálhátjá. hogy a
k.izölr adatok a va]óságrra} rnegfclel'
nek.e' szükség ese!én a kérclmeziít hi
ánypódá$a is felszólíthatja.

A dönrésró] a kérelnezől íásb.n éí.
tesírik.
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Emléktábla avatás Vácott
Emléktáblát avaltal Inájüs 22.én vácolt
a Honvéd utcában' áz egykori huszáÍ.
|aklanya falán' Az iinnepségen megje
lent Ke|eti Györyy' az orsággyűlés

Honvédelmi Bizoltságának elnöke, Ko.
Ínor tÉven'e' a HM humánpolitikai ál.
|am|i|káÍa. Az emlék|áblát Vác polgáÍ-
meslere. dr Bólh János leplezte le.

Az els6 víci lakÍánya.ítadás éppen
l30 éwel eze|ótt' l874-ben lörtént' El.
só lakói a 6. huszáÍezred áIományából
keriiltek ki' A huszárok uiín 191 3.ban a
2' vasúti és távíró €zred tett elh€lyezve.
A távíró szolgá|a| |eválaszlAsóÍa |943.
ban Vácotl egy új laktanya építéséb€
kezdtek' A Il. vi!ágháboÍ'j uüín a ]dita.
nyába egy út- és va5útépít6 dandáJ ke.
rült' 1956 u!án a dandárt áthelyezlék' és
a ldktanyát polgáÍi célokra Ína!1^ak az l|.

Ezu&4n a laktanya épüle.eit lebontot'
lák' mindössze ezi az utcai főépiiletet
hagy!ák meg' Ennek a fa]áJa került most
az emléktábla' ame]y az .rra járóknak
ad ismeretet. hogy ebbeÍ !z épületben
alaku]t meg a 6- huszáre,Íed' amely a
Magyár Honvédseg első váci alákulara
voll. Az ern|éklábla vác városa és a2
Esze Tamás Nyugáltományúak Egyesü.
lete állíotta'

vö|ös Béla

'":* 
Fi l

I

Becző Pá|
kórusvezető
Már tizenhat éve nyugdŰas' de Inég
mindig aktív. hiszen a nyugdÚazását
követó második napon j€lentkezett a
Helyőrségi Klubban műkódó Feg}rye
res EÍ6k és Rendvédelmi szeryek
NyugdÚas Klubjába. Mivel soha nen
szerete a téllenséget' ezéít fáJadhátat
lanul dolgozik ma is, jelenleg a most
harminc éves klüb v€zetóje'

Amire kiilönösen büszke' hogy ti
zenegy éve íérfi népdalkön hozotí lét.
Íe a jó hangú tágok közül.

Becző Pál őmasyként fejezte be ka-
lonai pályafulását, és nyugdíjasként
léptel|ék eló alezredessé' l €lk€s mun-
kája eIismeÉseként.

Ttkkodon szü1ete ?n|' s2egén,
csaud gJemek?ként' olt vége?,t?n el
az áltlLó]1os iskolát, najd húsz é|es
koronig a qépállanáson dolgoztan.
Akkor be hív|ak ka|onónak'

Abasáron öltötte magáÍa az angyal.
b6í' aho| két évet töltött egy zűrzava'
ros. forrongó iddszakban' 1957 58-
ban' MikoÍ elérkezett a leszeíelés nap
já felajánlotlft' hogy váiassza a kato
nai pá|yát. Így pályafurását tovább.

szolgáló tizedesként fo]ytatta Nyííel.

- A honvédségnél beyál| 8,akorlal
sze,'in| engen is |öbb alkalomna| ál.
he b ez|ek' A köve|kező állon,^hebenl
s,en|endre Nol|' aho| hiyatásos ,isz|'
heLJettes képzósen ve|ten úszt' Az it|
b!ón eqJ é| ulán nb őrmes|erkén|
vellen Íel a snlqóla|o| Deyecserben'
Innen 1962 ben keiil|ent ,it NJíreq,'
hóúra. dhol előbb a vÚfusilo| (ké.
sőbb vuy Ád,ám), majd Ú Danjanich
la klo nyába n s zo l 8á I I a '

Mozgalnas évek következtek Bec.
26 Pál élelében: abÚdapesti lisztiisko.
lán folyntta tánu|mányait kimagasló
eredménnyel' s ezéí 3] évesen alhad.
nagy helyett hadnagyi rangban vég.

- Közben nesnősiihem' Feleségen
l?súzalékoksáig a ruháza|i nag}ke.
rcsk?delenbe dolsororr. L,inlunk
Ilona 6ónő Rozsréle . Két fia w|l'
Áryód húsz éfes' a 1ó éyes Balázs kö.
,ópiskolóba jár. CsIbÍ] fran szakjcs
yoh,de gei csé|ve niItt ő is |okka t
nJ u8díj ba ké ysze l|' F e leségéf el
eqJ kislán}| neyelnek' Az eg]szem Iá-
n,unokin| Andrea nos| ]2 éws'

Pali bácsi néhány évig a hÜckocsi-
zókoál szolgált, Ínajd a Damjanich
laktanyában a kátonák élelmezésééÍt
voll fel€lős. KezdeményezéséÍe fogtak

hozzá a sertésl€nyésztéshez, ami sokat
javított a kalonák ellátásán.

- Fájó szfuvel nen|en nJuqdíjba, de
azzal az elha|,Íroússal' hoqJ ha nús
|erületen is, de nen fu$,on abba a
munWÍ, Ami| lehe|, iqJekszem nq.
|enni a D,uqdija| klubért és a kóru.
sért.TizeneqJ éve22 taqot számlá!| az
eqJüttes' s ani lájdalnas, egyre kve.
sebben yoqJunk' szeÍetnénk fialalí|a.
ni' de a Íeqyferes testíileteltőI nlos|
nrugdíjba lonuló enberek nlkább
nunkát keresnek' nihl hoq! énekelje.

Pedig igázán szép sikeÍekel éÍt el a
Honvéd Népdalkörr. Tíz év a|att 78
fellépésiik volt' Ebből 40 alkalommal
Nyíregyházán' 38 eselben szeíe a me-
gyében. az országban sót halárainkon
túl is bemutatkoztak a közönségn€k'
sosem hiányoznak a tarpai' b€sztercei'
abasári népzenei fesztiválokróI.

A kóÍusvezelő teljes élet€t é|' Bol'
doggá teszi. hogy hétvégén mindig
együtt a család. kózősen kijltik el a va'
sámápi ebédet'

Ha ió az idő' akkoÍ a bordjn,4i
|elkünkön dolgozqalunk' Ka|onacn.
beÍ ya(Jok, szere|enl a Íenllet,Íeg,el-
nlet' A telken ka|onásan Íendben vn
|é|e ninden' IÚ nindaz ne8Íe].eh1,
an|ire d tsdládnak szüksé8e |ehe|'

Htlzibuzsa
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A Bocskai.évforduló
tervezett programJal
A Balassi Bálinl Bajlirs; Egyesü]el
szepternbcÍ 2 l '. 22' és 23 án rende.
zi nleg a Bocskai Napokát' Az első
nap Hajdúszoboszlón lesz koszorj.
zás, majd Debrecenben a Megyei
Hadkiegészíló Palalcsnokságon dr'
Czigány Islvlin,rlezÍedes, hadtöÍé
nész .,Bo(skai islván és kora'' cím
mcllaÍ( e]őadáí'

MásnJp a űsztvevők megtekin
tik a megye Bocskai nevezetessé
geit a hannadik nap pedig a Bocs-
kai lakimyába ]álogahak el. ahol
Balogh Tibor dandáíábomok láí
ismeíel61 az alakulat életéről' Be.
mulalja a l.krany kors7-etísíését
éS e É,ztvevők e1látogaln'} Hajdú'
hadh1Ú új lnklanyáiába is.
Bocskai Napok címnel a BEosz
elnöksógc októbcr ls.én háronrna
pos ícodezvényL s,ervez' Debrc
cenben { Kossuth hktanyábn lesz
!z cgyesüIcFk képviselőinek (kb'
.l0 ló) elsz'íllísolísa. Az első nap
Áhosdon lcsl . Bocskai emlékmű
koszofúzÍsa. nrtÚd Diószegcn (Ro.

mtuia) iblyrrrodik a rendezvany.
A második n:lp HaJdúszoboszlón

kerül sol a Bocskli Mú7.unr meg.
tekintéséte il|elve a Bocskai szoboÍ

A halnr.Ldik n.lp. ok(ób€r 17.én
Bocská|txblókiáIlíús nyilik a me-
gyei b.Ldkicgólzílő paJancsnoksá

8on' nlxjd ugylnolt szellemi vetél
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