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A Bajtársi Egyesületek országos szövetségének időszakos kiadványa
A |daó.ány tá{tósm6nlés' sokszoÍosft heló

Napirend en az idősgond ozás
A Honvéde|nri ldósü8yi ,]. ács .jmuá|
:]l ei ülésón a7 iigyve7eíó clnöki meg
nvilót kijvelően Jváncsik lmrc á||amtit
kár úr üdvö7ö|te ajelen|é!óket' méltat
|a a7 idó!8ondozás jelenÍőségét' á ta
nács muDkájá|. nla.jd megbízó leveleket
rdott át: Péte| Lász|ó nyá. ezredes, a
HoKosZ clnökc valanrill szoboszlaj
EndÍc nyá' ez.edcs' a I.IosZ Nyugál]o.
lnányú Tlgoz.tl clnökc rószó|c A BE
osz elnóke sipos Géza nyugáli('ná
nyú .zredcs nrpi.cnd clótli |elszólalá
sábaD htngsÍllyozt{' hogy a HM .|z
egyctlcn niniszLóiUm' ahol idősügyi
tanács nriíködik. Méllattá azt a lcvé'
k.nysógcl, amcly n.m csüpán a mai
nyugdíjasokéí !an' hanen] a generáci'
ók köZötli szo]idaÍitás jegyében a .je-
lcnlcg szo]gá]itor lcljcsíő, a jövóbcni
nyügdí]asok éÍdekcit is sZolgíIja' sipos
GéZa lZ ősügyek nagyobb nyih'ános'
ságál siirgetrc és elüondta, hogy a Ma'
gi'ar Honvédtól az Idősügyi Tanács
nunkájáÍó] a nyugdíjasok pÍob]énál.
róL és az őket érintó döntésekól rend.
szercs lájékoztalásl váÍ'

Az első DapireDd kerelóben Tváncsik
INc ál}amtitkár |ájókoztatást ldolt á
honvéde]eü hclyzctérő]' á 2007' év
fóbb kilríaásairó] és honvédolmi fe1
adateió|. Ismertette a hade|ó átaldkítás
ez évj sarvezési' vezeiés korszerűsíté
si lópóseil, a tárca tnűködósónek anyá
gi. humánpo]idkai törekvései!. és .2
idósgondozássa] kapcso]alos €lgondo'

Az elóadásban clhangzollakÍól
élénk' sokszíri:i \,illt alakült ki' ncly-
bcn x lmács tágjainak és meghívo|Ljni
nak löbbsége kéÍdésekcl \,elett fci és
kilutette ál]áspontját a hadeÍő á|alakj'
űs Várlrató haiásairó]' a nyugdíiasok és
társadalmi szervezetek gondja]Íó]' e].
rárásairól'

Á ta ácsülés Vitájából kitiínt' hogy a
haderő álalakítássa] kapcso]alban a
nyugállományúak köÍében iS eÍősíleni
kel] a |ájékozta|ó' meggyőzó munkát'
Jó kezdenényezésnek ítélték többefi is
a''pübeszed'hu.' portál negindítását.

A Jelen]évők egyöntetűen javasolták.
hogy az alaküiatok' intéznények mes.

s7Ínése' átal.Lkulása nyonán felesle
gessé vá1ó ingatlaDok és ingóságok to
vábbi sorsát a t/uca Jz adot' helyó$ég
ben nrűködó táJsadalmi szcNezel,ekkel
il|eíve országos képviseleteikkel
egyeztetve alakítsa ki'

szélesköú óIdek16dés nyi]vánult
meg a szolgálati uyugdíjrcnúszer terve.
zetl átálakííása ké.désebed' A szo]gála
ti nyugdíj áIlalános|ól eIléTő mego]dá'
sait a lánács ta&iainak vólcnénye sz8.
.int a kabnai szolgílaL sajátos követel
méDyei és kor]álai messzemeíően in'
doko]ják. A f6bb elemek negőrzése
meliet' jávásolták a kéüyszcriien korai
lömeges nyugdíjeások hátrányos kö
Vetkeznényenrck kompenzálását'

D-. Néneth András ol.,,os dandáÍá.
boÍnok, a MI:I Honvéd Egószségügy'
Központ Blókószítő Tö.zs páJancsnoka
n násodik napiÍend keíetóben a katona.

(Folytaks a 3. oldabn)



A kultúra napja
(Képek a Szefánia Palotában rendezett ÜnnepségrőI)
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(Folytatás az 1. a|dahól)

Napirenden az idősgondozás
egészségügy hclyzetér6l' álalakításlínak
(eNezctl i.ányairól. az átalakíláSnak az
idóskorú igényjogosult ál]omány ellátá.
sára gyrkoroh várhaió hatásairól taÍtott
előadást' Az e|hangzolt előadáSt' a kér.
désekre és fclvetésekre adott válaszokat
a tanács ragjai kcdvezóen fogadják. el'
ismeÍésüknek adhat hangot a honvéd
egészségügynck u idősek go[dozásá
bm végzett munkájáén. s úgy ítélték
meg' hogy az igényjogosuh ál]omány
körébcn érzékelhető feszűltségek Elol'
dásáÍa ̂ z elgondolások megnyugtató
mego]dáSoka1 kínálnak-

A lanács rigjai fclvctctték, hogy a
t.e]szabaduló aktív Ígykapaci!ások Le
hetóségel biztosíLaDak a rehabi]i!ációs
]ehetőségek bóvílósére. s nrost lalán
Ílegtéte]ó alka]om kínálkozik a tárca
!örvényi köteleZellségénck tcl jesítésé
re, a nyugdíjas otlhon lérreho
zásfua.

A hannadik napirend kere
tében - a szolgálati cllbglálr
ság miatt távo]lévő PalástiFc
renc dandáÍábomok megbí
7ásábó] Garay János Tamás
a]e7redes előadáSában a hade.
ró átalakításának a nyugál]o.
mányúaka! és honvédségi
nyugdÚasoka! megillető hu.
'nfi szolgáltatásoka gyako'
roh hn!íLsairól szólt' Bemutat.
ta l nap!enden lévő áta]akítá.
si folyamátok ütemezését' is'

mertette a kiegészítő paJáncsnokságok
funkcionális és szeNczeli ítalakításá
nak menetét' aZ új szeTvezet felépítését.
Hangsútyosm szólt a szociá]is és ér-
dekvédelni szal(embcrek ós a társadal
mi szervezetek köZös érdckcltségérőI.
együttnúködésük Szükségességóról és
gyakorlati iennivalóiró]'

A tanács tagiai elismeréssel szóllal a
úregyék és a HM szcnólyügyi Fóoiz
tály Szociá]js és érdekvódelmi munka
társaival kialakult credményes együtt
műktdésró]' a nyugdíjasok szcrvczcte
nlek a munkába történó érdeni bckap
csolásáról' A viiában hangot ad1ái an
nak. hogy az átszervezések évck &a
tartó 1ólyamaia sok-sok 1erü1ctcn és
szálon érinii az idósgondozás ügyét.
Az alakulatok. helyórségek megszúné
se kiüresített számos korábbi laktanyai

szolgáltaús|. A kiegészító paráncsnok
ságok humán szakÍnai létszámának
csökkenése is bár nagy eredmények
tartjík a 200 fős létszám megórzéSét.
kor]áLozza a szociális és a kegyeleti
gondozíst' a segélyezést, a kapcsola'
tok. hatékony együttnúködés kialakí
tását és fenntartását a nyugállományú
ak tÍ sadalmi szervezeteivei'

A tarács ta&iai egyónteiúen javaso]'
rád ltz idÍjsgondo7ást éS a társada]ni
sZervczclek támo8a!áSát Szabá]yozó
jogsZabályok felúIvizsgálatát, mivel
ozek jó Észét túlhaladta az idó'

sipot Gé,a nyá. ezredes. a BEosZ
clnijke jelezte' hogy a szövetség egye-
sülelcibcn r nyugííllományú kaionák és
hozzáLáíozóik mellett nagy Szánban
velük együtt élnck és dolgoznak a
Í'egyvercs és .endvédelmi szervek
nyugdíjasai. A közösség] progranok
szcrvczisének tnegkönnyítéSe érdeké
ben jltvasolla cgyüttműkodési megái].
apodás megkötését a HM és az lgaz.

ságüg}i Rcndvéde|mi Mi
nisztérium ki'zött a jóléti
és kulturális inté7nlények
ki'1csönös igénybevételi
lchetőségének bizlosításá'

A tanács megtát8yalla
és elfog.tdta 200?' év elió
félévi nlunkalcrvót és
egyetéíett azzal' hogy a
döntésl igén}lő ké.dóseket
elózetes egycztctést kóve
tóen. a Honvédsógi Érdek
egyeztetó Fórumnrrl egy
ütles ülésén tárgyalja meg'

TISZTELT HÓIGYEIM!

Fogadják jó szívvel
szimbolikus viÍág'

fejezi ki a npgállomá'
nyú egyesiiletekben va'
1ó nagyszíÍnú jelenlé.
tük' a klubokbfut vég-

csokrain|at, melyeket gondolatban
aduDk át, iletve közvetlenüI fogunk
átnylíjtani máícius 7'én' annat( a 80
hijlg}nek, atik képviseletijkbe.l részt
vesznek a honvédség központi Nóna
pi iiDnepségén.

E napon kiilön h ával gondolünk
onöke az éí' meí biztosítotlálr férje
ik hivalás gyakorllísát, példamutaLóaí
|4yeltek egymásra, önzedeniil. fel.
szólííís nélkül segítet.ék á tán! ás'
vagy gyakoÍlat míatt távollévő csa
ládját.

Kieme1ked6 érdemeik vannai
onöl ek a család összefogásában, a

gyemekek nevelésében' Íneí más
közösségek!ől e]téróen ezt a feladatot
sokszol egyedü] ke]left megoldaniük-

Kószönet illeti Önöknek azért a sok
lemondásért. áldozatéÍ| is' melyet a
helyőrségvlíttások okozm szalmai új
Iakezdések. a gyennekek újabb és
újabb iskolába he]yezésével jáÍó fo-
kozottabb odafigye]ések okoztak'

tnöket mi a honvédség nagy csa.
pata tagJalnak tekintjük. Ennek jegyé'
ben tórekszünk arra' hogy a honvéd.
ség szociális gondoskodása a leheisé.
ges méttékben Öntke iS kiterjedjen'

A kózösséghez való tMozásukat

zett nélkiilözheteden lnulkájuk' arni-
éí kü|ön is h línka| köszönetiinket
fejezziik ki.

A sok.sok áldozatért, lemondásét a
férj. az élettárs helyett most mi mon'
dunk köszőnetet áldozatüs flíradozá'

A köszönet szimbolikus ürágait a
Nőnapon a volt pályat.áÍsak nevében
is átadjuk' aki* a tiszteletet' a megbe-
csülés gondolatait máI személyesen
nem tolmácsolhatják.

sipos Géza ny,i' ezredes
A BEOSZ elnaikz



K|ubok, remények és kéte|yek
A BEosZ vezetése nem teheti meg,
hogy ne szó]jon azokró] a váttozások.
ról' .melyek hatással ]ehetnek a tag.
szervezetek működéséie. MlI@Í e solo.
kat íÍjuk' rnég csa} veszé]yje]zésáől
szólhatünk' nincs a kezünkben olyan
döntés' bizonyosság' aÍnely alapján
megnyugtathahánk a bajtáÍsi kozössé-
geket. Azért is tarlottuk szÍikségesnek a
gondok nyilvánosság elótii jelzését'
feltáiását.

Infoímációnk szerint ismét olyan
változás veheti kezdetét' ame]y megne.
hezítheti' esetleg ellehetetleníti a nyug.
á]lományú klubok miíködését. A me.
gyeszéknelyeken működő toborzó és
érdekvédelmiközpontok' i ewe irodák

Ínelyek a nyugáilományú katonákól
töíénó szociális gondoskodási megva.
lósítják a közeljövóben váÍhatóan ]ét-
számukna} megfeleló kisebb objektu-
mokba kö]töznek'

A híÍ megje]enésének e]ső pilanatá-
tól azt az á]]áspontot képviseljük' hogy
az elhe]yezésük kiválasztásánál a dön.
téshozók vegyék azt is figyelembe'
hogy jó néhány helyen a baj.fusi egye.
sü]etek (klubok) a volt hadkiegészítő
pa]ancsnokságok bázisán működnek.
Időben érez.ijk, észleltijt a veszélyt és
különböző fónrmokon felhívtuk a fi.
gyetmet arra' hogy az áiköltöztetésnél
a klubok működési lehetőségeinek biz.
tosíLísával is számoljanak.

A bizonytalanságot' a kétséget az
okozza, hogy hason]ó ío]yamat zaj]ott
le' vagy a még be sem fejeződötr vo]t
he]yőÍségi klubok éÍtékesítésénél' ön-
koÍnányzatoknat tüténő átádásánál
is- Az egyetéÍós' a jó szándék el]enére
utóvédháJcokát kellet( folyÍaúl ̂ zért ,
hogy olyán szeÍzódések köttessenek'
ame]yek a vásárlót vagy az ingadant

használatba vev6t kötelezik a nyugál
lományú klubok működési feltételei
nek a biztosításám. szombathely, Pécs,
Tapolca és napjainkban EgeÍ esele ki-
tűn6 példa eÍÍe.

A tapasztalatok álapján mosljó lenne
elkefilni az utólagos kényszernegol
dásokat. Ez a Yeszélyérzet Yalós tény
ként volt jelen az éves beszámoló köz
gyűléseken és sok he|yült a múlt év
szép' közös emlékei felidézését háttér.
be szolította a jövó bizonytalansága.

A tét igen nagy' hiszen alapvetóen a
Ínűkijdési feltételeken núljk hogy a
bajtársi kijzösségek együtt maradnak e'
Ferumamd-e ahonvédséggel a kapcso
lat. össze tudnak e jönni a pÍográmok
ra, lesz e hol feleleveníteni a közös él.
nényeket. hallani egymásról' látÍi a
volt pályatársa]Gt. Az id6sebb kolt töb
bek közijtt az teszi szépÉ' a lehet ápol
ni a baráti kapcsolatokat' együtt emlé
kezni' kellemesen tölteni az jd6t' neg
beszélni a kbülöttünk töÍénteket és a
bajban lesz majd kiTe számítani.

Most csák elhelyezési ügyehól be-
széltüI . Még csak előszeléÍ éÍezznk a
''centra1izá]t ügyintézés'' veszé]yeinek:
Ínájus 21'éÍe már febn'ár elején (|) fel
ke]l küldeni az elismeÍéseke vonatko.
zó javaslatokat a kiegészító parancs.
nokságokra. Milyen kérdésekben lesz.
nek önállóák a megyei szervezetek?
KéÍdezhet'e olyant a kiegészítő pa.
rancsnoka, hogy mi a hasznom nekem
a BEoSZ.sza] vató együttmiÍködés-
ből?

Lesz még dolgunl( a jövőben is' efe.
lól nincsenek két,e]yeint' Reményeink
is megmaradnal! meÍ nem mi ]ettünk
erótlenebbek, és vaÍmal( még ki nem
használt taJtálékainl.. Türetmünlc is van
Ínég'

A megoldásra reményt még az adhat'
hogy a honvéde]Íni vezetés a szövetség
munkáját veszótyeziető kéIdésekben
eddig minden esetben támogató dön.
tést hozott' Ebbe az inínyba mutahal. a
jogszabályi rendelkezések is. Hiszen a
személyi állomány pihentetésével és a
szociális gondoskodással kapcsolatos
3V2002' HM lendelet érte]mében a
honvédség a nyugállományú katonák
és honvédségi nyugdíjasok oÍszágos'
illetve helyi szervezeteinek működését
a szolgálhtások Íévén támogatja. A
jogszabály megfogalÍnazása szerint ez
kiterjed a szefleze.i élettel összeíügg6
rendszeres és a]kalÍni Íendezvények e1-
helyezési' iroda-technikai eszközok
feltételeinek biztosítására is.

sipos Géza nJá. ezrelles
A BEosz elnök
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Klubélet Várpalotán
A MagyaÍ Honvédség kulfurális fel'
adatrendszemek mindig is központi
kéÍdése volt a2 aktív' tényleges 10-
mány számá]a végzett szolgáltatások
köre' minősége' hatékonysága. Mindez
azonban rendkívúl összetett kérdés:
fiigg a katonai szervezetek alapfelada-
lító1, a megfogalmazott elváTásoktól.
az egyén és a szúkebben vett laktanyai.
katona.közösségek igényeit61. A ta.
pasztalalaink egyátelműel azÍ izazo|.
ják' hogy ebben js alapvető és megha.
táÍozó a katonai szervezet parancsno.
kának szemé]yisége, saját nagáYal és a
gondjairabízott beoszt,otti áliornánnyal
szembeni kövelelÍnénytámasztása.
o1yan helyőrséget kerestünk fel' ahol
hagyományosan jó az együttrníködés a
helyőrségi klub és a ]al(tányá közijtt' A
rccept egyszeÍű: végy egy felkészült'
agilis intézményvezetőt és fűszeÍezd
meg egy művelt. rátermelt katonai ve
zetóvel' Ez utóbbi vok1a János a]ezÍe
des' az MH Bakony Harckiképző Kőz
pont parancsnok helyettese, aldvel a
hely6rség kulturá]is éle{áől váltottunk
néhány szót.

R emutalkoz,i: keppen kércn, Únd
jon .ragáróI nó|,inJ szól'

Jelenleg megbízott paÍancsnokként
do]gozom a helyőrség a]akulat.ínál' Át'
belyezésemet mege]őzóen az MH szá
razfijldi PaJancsnokság és jogelőd szel.
vezeteinél szolg tam hadműve]eti és ki'
képzési szakerűleteken. A beosziísom-
hoz sziikséges tanu]rnályokat a Zrínyi
Miklós Nemzetvédekni Egyetemen vé-
gezteÍn' Katonai Vezet6 Kiegésáió Sza-
kon. Diplom]ímat 1999-ben szerezt,em
Ínee' Az áttalam jelenles iÍínyított ara-
ku]at elsődleges feladata az ossáaderő-
nemi Pmáncsnokság átal koordinílt -
hilönböző hadeÍónemi szintű felkésáÉ-
si' kiképzési rendezvények résdeges ter-
vezese' irányítása és koordin ása"

HoqJan Íoqalnaz,,j meq a ú,on!á|
a kultúr,iyal, a nűi,elődéssel?

Kat,onai pályáfutíson ktilönbözó á o.
másait felidézve' de az iskoláin éveit is
ide szám. .tva' sámomÍa mindig megha.
t.íÍozó je]entőséggel bírt a kultur,ális élet
,'vérkeÍingésében'. való aktív Észvétel.
U$/ gondotom egy mai modem vezető
számá]a ez elengedhetetien. de meg ke
jezyezzem ez temésretesen egyén. és
személyiségfiiggó- Hiszen az egyén ata.
ratával összhangban lehet ezt eredmé

nyesen működieÍni és a csa
patokat' a]egységekel alkotó
egyéneken keresztü] lehet
csak élénk kulturális tevé.
kenységet forytató' egész9é
ges sze]temiségű szeÍVe,et
ó1 b€szélni' N4a is érvényes
igaz ság' hogy csak egy jó kö
zösségi sze emű' az a]apvetó
katonai eÍényeket felmutatsli
képes csapa. nrd megfeleló
teljesílrnénÍ n}újtani' ered
ményeket elémi a kiképzés.
ben, a katonai feladatokban.
Ebben a kultunílis.közösségi
Tendezvényeknek' a fegw€r-
nemi- és helyőnégi napok.
nak, a csa]ádi Íendezvényeknek' külijn
féle klubprogÍaÍnoknak fontos szerepük

Miben köyetelnén'ei, eh,áúsaí
yannak a hebőrséq kulturális szoltálta'
tása al k,pcsolatban?

A helyórség kultwátis feladatait két'
egym]áshoz szoÍosan kapcsolódó'evé
kenységben látom. Elsóként említeném
azokat a kulfurális szo]g|íltatásokat'
amelyek Évén a helyőrségben szoigála.
trot íeljesítók (tiszt. tiszthelyettes, ]egény.
ség' kózalkalrnazottak) hozzájuhak a
szakmai feladataik eláiíslíhoz sziiksé.
ges isneretekhez. képességekhez' Rövi.
desen elkészül a lal.lanyában az infor.
matikai szakkabinet. úol az á onány
infoÍmatikai oktatása folyik majd' s
amely ECDL szákvizsgával zírul. Fon.
los lehetóség a k]ubban műkt'dő eMa.
gyarország Pont műkMése is, ahol a ka.
tonák' csa]ádta&jaik jutnak intemetes
szolgálhtásokhoz. Ehhez kapcsolódhat.
nak még az oktatási' toYábbképzéSi
rendszerekben rejló lehet6ségek' pl. a
szeÍződéses katonák leszerelés utáni
munkaelő piaci helyzetének javíiísát
szo]gfló szaknai képzések.

A szolgáltatások másik. ett6l Széle.
sebb skílát felöleló dimenziója vélemé-
nyem szerint á .€kreáció' a kilQpcsoló-
dást segítő, továbbá á szocjátis' oklatási'
kultuÍá]is' toborzási' és egészségmeg6r'
ző szolg|í]taLísok egész rendszere. Nem
aímyim bonyollilt ez' csupán telvszerí,
összehango]t münkát igényel Yala-
mennyi' ezekben a feládatokban érintett
szeffezetek' személyek között. Gondo'
lok itt a HM Honved KultÚális szolgál-
tató K}t.ra, a helyőrségben működ6

k]ubjára ugyanúgy' mint az egészseg'
ügyi szo]gálátra' az alakulat humán szer.
vezőiÍe' valamint a honvédségi érdekelt.
ségű civi] szervezetekJe (N}ugáIomá.
nyiak Klubja, HTBK helyi szeffezete).

. Ezek után knnny€n éÚhető, hosy
váry1lota niéÚ egyike azon k|ós heL}.
aségeknek, ahol a kut|urátis'knzösségi
te!ékenlsée em kiakat, nem úri
passzió' hű en szeflesen beépiila kllo.
nai Lél nindennaPjaiba. Ezek után nn1r
csupán a lakfurya és a klub eqJü|úniikn.
déséről szefttném, há súhn' HoqJa

- Úgy gondolom áz általam enlített
.,kettós szo]gáltat.ísi csatoma.. rnűködése
nagy mértekben köszönhetó a katonai
szeraezet és a he]yőrségben működó
klub korrek és hatékony együtünúkt'dé
sének. Dr' BuÍai Gézáné, ̂z intézmény
vezetóje a két szeÍvezet között korábban
megkötijtt EgyüttÍnűködési Megállapo.
dás éÍe]rnében rendszeresen egyeztet a
progmmoklGl és az egyéb szolgáltalá
sokkal kapcsoltban. Á közös tervezés
elEdményeként szárnos kirá!íLíst Íendez
tünk az igényjogosultak foüjiból' kátona
képzóműveszek alkoüísaiból, fáfaJagá
saitxjl' A cs6rl6házná] évek óta sikeres
Lakanya Nyít Napot szeÍveziink' ame
lyen a családtagok is Észt vesmek' Klu
bok' játszóházak. ifjúsági és gyeÍÍnekp
Íográmok széles választéka varJ.a a ]akra
nyai dolgozók gyermekeit a helyőnég
klubjába[ vauon, hogy a békekikép
zés' a katonai leladatok sikeíének' de az
egyéni boldogulásnak is egyik fontos zá
logá ajó közázet' aínely csak egy kultu.
rálisan is jól szervez€tt 1égküb€n képes
maJadéktál jnul megvalósulni.



A katonák példaképe lett
MolnáÍ Ísrván Miskolcon a Gép.
ipaÍi szakközépiskola Iv' osztá.
lyába jáÍt' amikor az ákkori Ma.
gyar tfjúságban meglátott egy
hirdetést' amelyben a Pestvidéki
Gépgyár arra buzdította az akkor
érettségizóket'je|enlkezzenek
repiil6gép szeÍel6nek!'' Ez az
invilálás lehetóséget kínáh arÍa'
hogy az érdekl6d6k bepi|lantást
nyerhessenek a repülőgép.szere-
lés' a repülés titokzatos világába'
Ekkor sokan határoztak úgy,
hogy negpróbálják' ezek közé
tartozott Molnár István is' A
Peslvidéki Gépgyár kétéves tan.
folyamán olyan élményeket
szeÍzett' amelyekkel sikerűll egy

ményt' azt a hitet. hogy számílhal.
nak rán}' Amikor a íeladal végÍ€.
hajtása közben ]eszálltunk a ré.
szűnkre meghat]áÍozott területen
sokszoÍ melengette szívünket a
hálás emb€Íek tekintete' Ahogyan
máÍ ez koníbban em|ílettem' az
idójáÍás nagyon cudarvoll. Azon a
pénleki napon például' amikoÍ át.
lelePültünk, hoÍdta a szél a havat'
és retlen€| €sen hid€g volt azon a
focipályán is' ahová leszálltunk. A
íeladatot úgy hajtottuk végre,
hogy az út fölött Íepültünk' annak
nyomvonala vezetett bennünke1 a
célterül €thez. vagy a véde|mi bi.
zoltság fedélzeten tartózkodó he.

é|etÍe elköteleznie magát a szakmával'
Mint végzett ',száki'' elóször a gyár
hajtómű üzemében foglaIkoztatták'
l982'ben bfiáti ismerósei tanácsára,
unszolására (továbbszolgá]ó szakasz.
vezet6ként) katona lelt és .lz MN 6690
(szentkirá]yszabadja) a|úulathoz ke.
rült' repülőgép mechanikusnak. Két év
szolgá|.t után lehet6ségc nyílott arra.
hogy technikusként' fedélzcli beosztást
kapjon. A sikeres orvosi vizsgát ki'v€'
tően' l984 decemb€rében szolnokon, a
89. Vegyes szállítórepül6 Ezrednél
(közbe ide helyezték alegységével
együtt) kezdte el a kiképzését.

Molnár István l985'iúnius l5.én őr'
mesterként kerüit hivatísos íllomány'
ba. szolgá|t földi és fedélzeti necha'
nikltsi' és vezény|6 zászlósi beosztás'
ban' Mint fedélzeten dolgozó szakem'
ber Mi 8 típuson' 2358 órát' a Mi-17'
esen pedie: l77 órát repült' A zászló-
aljnáI Íendszeresítetl mindkét harci
technikára éryényes oktatói és ber€pü.
lői jogosítással. jlletve az ennek megíe-
lelő katonai szatszolgálati engedéllyel
rendelkezik. Jelenleg a 8ó. '.szolnok''
Helikopter Ezred' szállítóhelikopteÍ
zászlóalj' l 8 szá||ító.kulató-mentó
helikopter raj' raj technikusa (de már
több rnint egy éve' megbízás alapján' ó
látja e| a zász|óálj techrtikusi beoszúst
is)' A kü|ónbózó beosztásokban muta.
tott teljesítnényét ArvízvédeleméÍt
2001. és 2006. szeptember l0.; Tiszt.
helyettesi szolgálati je|: 2 fokozat;
AÍanykoszorús 1. osztályú kitiintetó
cím; Tiszthelyettesi szolgálati je|: ezüst
fokozat; H.za szolgá|aúéí érdemé'

rem' továbbá 23 különböző szintÍ di.
csérett€l és juta]ommal ismeriék el.

Ami az esemény€kb€n és é]mények.
ben gazdas repii|ési múhjá| illeti, a leg.
1hssebb benyomások a 2006. évi tiszai
árvízhez kapcsolódnak' Ekkor' o1t dot'
goztak' ahol a legveszélyesebb volt a
helyzet' ahol ténylegescn fennál]t egy
gátszakadás veszelye (szelevény. Kun-
szenünáíon térsége). Az áÍvíztól vesz'
élyeztetett szakaszokra helikopterükkel
260 tonnányi homokzsákot szá]lítottak
ki' Mint fedélzeli technikus, a helikop-
l€Í ajtajában ál]va ktjzvellen köze]rő]
látta a rendkívüli helyzct számtalan je.
lét' a ..földön'' dolgozó koliégák meg.
feszített munkáját. A gálszakadás ese.
tére egyébkénl kü|ön feladat érte]em.
sz€Íúen nem érkezetl részükre. hiszen
akkor tennivaló €8yéíelmű lett volna'
a védelemben |évő embcÍek mentése.
Korábban (1999 febÍuárjában)' amikor
''hó.készentétben'' vollak' a fe]adat.
Sátoraljaújh€lyre' .r Dohánygyár 1bci.
pályájára szólítoüí ők€t. .,Egy pénteki
napon riasztottak bennünket (em]ék.
szik vissza Mo1nír lörzszászlós). A
máÍ említett ideig|enes leszfllóhetyÍől
láttuk el a Bodrogköz térségét (Pácin'
TiszákaÍíd. sárospaták)' mindazokkal
az anyagokka|' amit a napi életvi.el.
épp az adolt időszakban szükségszerű.
en megkövetelt.

A feladat ellátása soÍán lelkesítóen
hatott ránt, az az érzés, amit számta]an
''Földrő] érkező', jet erdsített bennünk
az. hogy szükség van a munkíntÍa,
hogy gépeinkke| a segítségre szorulók-
ban gya}ran mi laíjuk életben a re-

|yi vezetője mondta' mulatta ne.
künk' hogy mosl egy kanyar' majd €gy
villanypózna következik' és így ..ará.
szohunk.' 1.aluról. falura. célunk felé
haladva.

Molnár lstván tölzszáSzlós elmond1a
azt is' hogy résztvett [. János Pá]pápa
mindké1 légi száilításában' ők a pápá-
hoz taíozó kíséIő személyzetet ..íuva-
rozták... Repülési élrnényei közölt' két-
séglel€nül feliidiilésnek számílotl az
..Év arcai.. (manökenek) szolnokra tőr-
ténő szállítása' A szomoní tennivaló
volt. hogy egy magyar katona holttes-
tének Boszniából töÍténó hazaszíllítí-
S.t. l|letve a kutató.mentő feladítok
végrehajtása}or. a Kassa e]őtt 30 kilo.
méterrel magyar jijldijn tragikusan járt
sz|ovák AN-24-es utasszállító gép.
Hejce lércégéb€n történó felkutalása'

Molnár István t.'rzszászlós l988.ban
nósii|l meg. két gyermekük van. egy
|ány. aki másodikos a szolnoki Tisza.
paÍi oimnáziumban. és egyfiú. ő most
végzi az áhalános iskolát' Mind a két
gyermekük kiskoruk óta zenét tanul. A
kislány táncol és gilírozik' de ebben is
csak a népzenei motíYumok érdeklik' a
diszkó zene vismnt nem kü]onösebben

Molnár István töÍz szászlós élelútját.
emberi és szakmai éÍtékeit' a BEosz
Elnőksége példaértékűnek és követésre
méltónak ítélte meg. és ezrét őt 200ó.
ban '.Katonák Példaképe.. díiial jutal
mazta' Az elismeés átadására a Ka!o.
nanemzedékek Tal|ílkozóján. a stefá.
nia Palotában került sor'



A katonanemzedókek közötti szolidaritás
A téma külőnböző id6szakban már
t.'bbször megjelent a kiadvány ha'
sábjain' az írások rövidebb-hosszabb
terjedelenben igyekeztek bemutatni
azokat az összefüggéseket. melyek
az egymást követ6 katonanemzedé-

Többször gondoltuk Bzt hiszem
kicsit na;van hogy az íÍásban kjfej
tett indoklások' áttóÉst hozhatnak a
témában' az éppefl aktív szolgálatot
teljesítók gondolkodásába beépül az
e16ző neÍnzed6kekT6l való gondos
kodás'

Ha át.örés nem is lörtént' a vezetó
beosztásban lévó katonák ma lnár a
jövó tervezésénél' a napirenden lévó
kéIdésekben hozott döntésekné] fi
gyelembe veszik' annal az idósebb
katonanemzedéke vonalkozó ha.á
sait.

Ezek a tapaszla]atok akáÍ meg'
nyugvással is ttjlthetnék el a nyugál'
lományú közösségek lagjait. csa}r
ebből a bizatodó áltáspontból kizök
kent egy.egy más'más vezetői szin'

ten szolgáló katona kedvez6t1en' vé.
gig nem gondolt megnyilatkozása.

Kűlönósen értetlenül ál]u.k az
el6tt' hogy a íe1só nyugdíjkofialáÍ
elérése elótt ál1ó személy utasít el,
vagy zá*ózik el a szablílyoknak el.
lent nem mondó' anyagi ráfoldításo.
kat sem igénylő kérdés megoldásá.
tól' A nyugállományba he1yezettet,
pld.: másnap ki akarja tiltani a volt
munkahelyéról azonna1. alkalma..
lannak taíja arra. hogy általa évtize-
dekig nűvelt szakterületrő] megnyi-
latkozzon. vajon miérÍ nem jelenik
meg ilyenkor automatikusan egy
olyan megfontolás' lrogy amilyen
döntést ma hozok. annak már rövide-
sen magam is élvezője vagy elszen-
vedóje ]eszek. vagy hogyan |ogom
megélni' ha nyugá]lományba heiye'
zés másnapján vclem is így bánnak?

A napi gondolkodásban js Jzl kel.
lene elém;' hogy s ez má. ajogsza.
bályokban hosszabb ideje egyéÍel.
Ínűen jelen vnn' megfogalmazódik _
az aktív szolgálatot te1jesít6k és

nyugállományúak egy csapat va'
gyunt. Egymás munkájáÍa építve
formálluk a ma honvédségét és
együtt lehetünk a saját lehetósé
günl$ek megfelelően . sza}maj el
ismeÍtségének eÍősíléséért' társadal.
mi tekntélyének növeléséért.

Vaiószínű hosszú' apró ]épésekkel
alaku]hat ki a katonanemzedékek
közötti szolidaritásnal( az a kul1úÍá
ja, mely a légebbi NATo országok
hadseregeiben a legnagyobb termé
szetességge] jelen vaL Ezekben a nagy'
IragyonánÉ katonaközcisségekben az
e16z6 nemzedékben az id6sebb katoná'
kat, az e1ődöt tisztelik- Tudják' hogy
az álta]uk megformált szakmai ku}.
túÍán épí|kez'k és fejlód;k a Ína hon.
védsége. Nem gondolják' hogy a
nyugállományba helyezés a korábbi
ismefetek' tapasztalatok elvesztésé.
vel jáI' sót bizonyos kérdések meg.
oldásában számítanak az elódök
szakvéleményére' tapasztalatáÍa'

Pintér Ferenc n,d. ezrcdzs



Zárszámadás a régióban
A Közep'Dunántúli Régióban befejez6dt€k a nyugállomá-
nyú klubok évzáró kózgyűlései. ahol számot adla} a progÍa.
mok végrehajlásáról' évi muniájukól és megha(ározlák az
ez évi íeladalokat' A klubok k.jzgyűlésein ajelenlévó tagsÍg
(5M0o/.) mellelt ész' vettek a katonai parancsnokok' kép.
visel6k' polgámeslerek' kiegéSzítő parancsnokságok és a
társadalmi szervezctck képviselói. A klubok munkájír az
eredmények. a közös é|mények jellemez!ék' teljesílvc az
Atapszabályokban m€ghaláIozolt célkitúzéseket: - a hon.
védséghez való kötódéSt éS akatonai hagyományok ápolásÍt
kőzösségi é|el er6sítését. valamint a szociális és érdckvédel.
mi feladatok végzésél'

Tovább er6södi'1t a k|ubok óssz'etartozása. melyel bizonyít
a régió szinten szcrvczcll programok: a tatai H6s0k Napja:.l
pákozd' koszonjzís' a pápai családi nap. a várpalolai lüzér.
nap' melyek€l szcllcmi vetélkedóvel. spoÍversenyekkc|
ga7dagítotlak' Rendszeresek a klubok közötli találkozások.
ezek közül kiemelkcdik { Tata és Pápa tízéves kapcsolttttt.
Klubelnökök éíekczlcte rendszeres' részt vettek a dunán(ú.
li .'Elnókök Fórunín'' ós neg.endezésre került a n6k lóru.
ma Váípnlotán. A ''Régió Híradó'' kiadvány öt esetbenjelenl
mcg' amelyek t ósíol(ak.i khbok munkájáról.

A klubok éves tcrvÜk alapján dolgozlak. egyÜ|tműködvc a
kiegészílő parancsnokságokkal és katonai Sz€rvez€|ckkcl.
Rendsze.esek vo|tak a laktanya látogatások (ahol vín) és a

katona'obsitos találko'
zások. A hábonjbán elc
sett és békében elhunyt
bajráJsat emtékéÍe a fe
hérvári és tatái k]ub eln
Iékoszlopot állított. A
íehérvári k1ub a 17' hon.
véd gyalogezred' a vár.
palotai klub a lőtéri at
navetós áldozalainak emlékét íípo|ja. A pípaiés tátái klubok
nevükben felvetlék a '.bajtárs.. s7ót. Pípán pcdig ''hivatásos''
s7-ekció működik 60 fővel- Iskolíkbm hnzafiás nevelést
tbly|atnak' Várpa]otán sZáZ diáknak szel|emi velélkedőt rcn
deztek' Pápán laklanya lálogatásÍa és vetélkedőÍe hívlák a
diákokat'

A klubprográmok jól szolgáIták a t!!ság lájékozl'tÍsát a
szabadidó hasznos eltöhését' a közösségi szellcmi ápolását.
Minden klubná] Ínegünnepelték a7 |dős€k Nnpját' a Nóna

Pot. köSzöntötték a szülc(ésnapjuk.lt és aíanyllrlodalmukat
Ünneplóket' Színes progranoklt szcrvcztek: T3po]cán főZő
vcrsenyt' zenés csa]ádi eslel, PápÍn Íúajós nllpot és az uno
kíknak mikulás délutánt. Fehérvíron amatór festők és kéZi
munka kiáuítást és szilveszlcri bíll' VáÍp.llotán tüzémapol'
bányáSztalálkozó! Tatán .56 os kiíIlíásl rendez(ek ós meg
entlék€ztek a Doni csatáJól'

Tartalmas szerv ezeti élet. nehezedő feltételek
A BEosz tag€gyesü|elei 2007. január
és február hónapokbín taíották b€szá-
nroló (néhány helyen egyben vezetó-
ségvílasz|ó) közgyűléseiket. orö'
münkre szolgál' hogy mcgfogídták a
BEosZ elnijkségénck t.mácsát' misze'
Íint csak a 2006' évi Énznqyi é! záÍá'
sa ütán érdemes lartani beszámoló köz-
gyűlést.

A vezetőségek beszámoló rnindenütt
rnegalápozoltak és taíalmasak vokak.
számot ádlak az elrnúlt évben végzett
munkáról é! meghalározlák a 2007' év'
re szóló kózös lennivalókat. Tówényes
kötelezetlségeiknek cleget téve ero.
gadták a pénzűgyi bcszánoló| és a fo.
lyó év pénzügyi tcrvél. Me&jegyzendő.
hogy .l pénzügyi leNck cgyre jobban
igazodnak a közösen clfogadott prog.
ram anyagi biztosíásához' a működési
feltételek kiadásaihoz, valamint a 5zo-
ciális gondoskodás tenniv. óihoz'

Tagegyesületeink vezetőségi beszá'
molóiban mindenüll szóllak a BEosZ
keretén be|ü|i együvé úíozás fontos
ságáról' elismeíék a BEosZ érdekvé

delmi tevékcnysó8ének 1Elódésé1'
eredÍnényeil' Tudjík. hogy a BEosZ
nakképvisclclc vlln az országos ldősü
gyi Tanácsban, A HM ldóstlgyi Taná'
csában és a Honvédelmi Érd€kegyezie.
tó Fórumon' KüIön is köszÖnetel
mondtak a BBosz.nak uért. hogy kö-
ve|kezetes€n és kilaíóan harcolt ahon
védelem ügyének szo18álata érdekében
ki€melkedó munká| végzó nyugdíjas
katonák egyszeri e]ő]éptetéséért. A
k.'zgyijlések |áloga|ása során érzékel.
het6 volt' hogy a Íé8ióvezet6k tevé.
kenysége fej]ődöll a BEosZ és lag.
egyesületei közölli fo1yamatos kapcso.
lat terén' aZ €gy€sü]etek munkájának
összehangolásáb n, a kölcsönösen
hasznosítható lap szta|atok közreadá.
sában' Minden régióbín tartottak az e]-
múlt évben lijbbszijr is kőzös negbe-
szé1éSt az egyesületek vezetóivel' Egy-
re rendszeresebbé vílik. hogy az egye-
sül €tek kö]cstnösen látogatják egy.
mást és kezdeményeznek együttes Íen-

A kőzgyű|ések beszámolóiban és a

vitákban kikrislá|yosodotL aZ a véle
mény. hogy a7 egyesÜletck csak úgy
tudnak fejlődni és hltékonylbbán mű
ködni a tagsá! érdckében. ha együtt él
nek aZ adott város Iakossígával. önkoT
mányztLÍval. és .ió kapcsolatrlk a pol
gárnestcrével valamint a civil szeNc
zeleivel. Nemcsak aíról van szó, hogy
a polgárme(en sokat tehet aZ cgyesü
le( működési Íeltétel €inek jobbá létcló
éí a rendszeÍes anyagi segílség Íévén'
hanem aÍó| is' ho8y a honvédségi
nyugdíjas szerv€7-elek egyre inkább a
váJosok táÍsadalmi é]etének szerves
Észévé vílnak'

Lcgalább ennyire fontos a hadkiegé
szíő paíancsnokságokkal a toborzó és
éIdekvédclmi irodíkkal való szoros
együttműködés' A heIyi érdekvédelem,
szociális és kcgycleti gondoskodáS. a
honvédelem érdekében dolgozók mun.
kájának clismerés€ a l.enti szervezelek
nélkiil nem valósítható meg'

Nem feledkczhe|ünk m€g arról sem'
hogy a hadkicgészítő szervezetek jelen.
tós áta|akílásáva|. létszámcs.'k}entésé.



KÖzkedvelt programok vohak a csoportos autóbuszos ki
úndu1ások az ország történelmi helyeire' melegvizű furdói
be' a fehéwáriík pedig sz]ovénia eyönyönj tájaiva] is meg

A várossal és mís civil szewezetekkel jó kápcsolabkat'
kózös prograÍnokat szeraeztek a klubok' Több nyugállomá
nyú katona dolgozik társadalnri szelaezetekben. Idősügyi
Tanácsban' és a sportszervezetekben' A települéSeken a klu.
bok elismeÍ szewezetek. munkájukat az önkormányzatok
zászlóvaljutalmMták Fehéwáron' Tatín' Pápán és Váaalo
tán'

A szociális és érdekvédelmi feládatokát á kiegészító pa
rancsnokságokkal közösen hajtották végre. Rendszeresek az
id6sek' betegek látogaiása' segélyek intézése' a kegyeleti
feladatokban való részvétel' A klubtagság segítette az árvíz'

ve] mostantól több íeladat háru] a n)tlg.
díjas egyesületeke. A hadkiegészíió
szervezetek képviseiői a közgyűléseken
kifejtették' hogy több segítsóget kémck
a nyugd4asok ]áloga(ásál'oz' helyzeltlk
fe]rnéréséhez' a szociátis és kegye]eti
munka végzéséhez. EÍdemes n1egemlí.
i,eni' hogy a felmeÍü]t évben több váÍos'
ban kihe]yezett érdekvéde]ni napot tm.
tottak a kiegészítő paJancsnokságok éÍ
dekvéde]mi tisztjei' azaz a hetyszínre
mentek a n}ugdíjasokat megi]lető jo.
gokól szó]ó üíjékoztalís és a gondosko.
dás intézése végett' Köszönet il]eti ^z
ilyen kezdeményezóket!

A közgyűléseken mindenült Szó esett
a nrűködési fbltételek nehezedésérő]'
UgyanakkoÍ eg}'re több helyen megér'
tettek' hogy ma már nem elegendő csak
a BEosZ és az önlormányzat támoga.
lísára számítani. hanem muntát ke ki-
fejreni amak éÍdekében. hogy a pá]yá-
zatokkal a szPonzoroktól' az egyesületi
ragok hozzátártozóinak 17".os adófela-
ján]ásábó] is támogatás szü]essen' Né.
hány tagegyesületekben a nehezedő
éiedeltételek euenéÍe. tagdíjemeléSre iS
szorultak. Ezt a tagság megértette.

A közgyűléseken szinte mindenütt

károsultakat, gyűj!ött Végh Ferenc tábomok gyógykezelte.
tésére' a fehérvári és várpalotai k1ub kónyveket küldött erdé-
lyi iskoláknat.

Anyagi helyzetük a kluboknak megoldott. alapvetó bevé-
telük a taedíj' de már megtalálták a p yázati lehetóséget éS
élnek Yele. így ijnkormányzat' HM' BEosz. NcA és vállal.
kozók segítsége is rendszeres'

A támogatók elismeréséÍe tett javastatok eÍedményekép.
pen Fehérváron Győrössy Ferenc altábomagy és warva.
sovszky Tihamérpolgámester '.IdősekéÍ.. díjat vehetett át a
Parlámentben' Tapolcán vörós Béla v lalkozó kapott dhz-
tőrt a honvédelmi miniszteÍ6l.

Az elmúlt évben a kluboknál töÍént változásoki a nezó.
ía1vi klub és a sárbogárdi klub egyesült a kisbéri 'Perczel
Mór veteián Katonai Hagyomlínyőrzó Egyesiilet,. pedig a
BEOSZ ta&ia lett.

Tatán a fiatal nyugállományúakból ''senior.. tagozatot és
tiszteletbeli tagokból képviselők' polgármester' támogatók

csopoÍot szerveztek. Fehérváron .'Nőszirom.. énekegyüt'
tes alaku1t és a klub ez évben '.BEosz emlékérmef. kapott'

osszességében: a régió klubjai eredínényesen dolgoztak
(nehezebb helyzetben Tapolca és sárbosárd. aho] nincs ka-
tonai alakulat) és az elóíÍ programokat teljesítették' Fő íel-
adát a fiatal nyügállotnányú katonák megnyeÉse a klubok
Tészére- A kIubok jellemz6i: dz önáIlóság és kezdenényezó
szelleln' Köszönet a klubvezetóknek a sike.es munkájukért.

Jobb,ígr Antal nJugállománú ezredes
Kóz é p " D uná n| ú! i Ré g ió wze | őj e

gyenge pontként emlÍették a fiatalon
nyugdíjba kerültek a hivatásos és szeÍ
ződéses katonák bckapcsolását az
egyesületek éleLébe. NéhÍny helyen
íejhívták a figyclmet arra' hogy az
évekkel ezeiőtl elidegenílcll volt hely
őÍségi k]ubokból kiszorultal( a nyugdí-
jas honvédségi szervezetek' Ezek az
egyesülelek nem rendelkeznek állandó
olthonnal' nagyobb összejöveteleiket
eselenkénl élrcnnekben 1áíják' amit a
tülajdonos szívesen biz|osít' ha ét€lt
italt is rendelnek' Tagegyesü]eteink
munkája azonban a közös névnapozá.
son' bá]ozáson tril számos más tevé'
kenységi foÍmából is áll' amelyeknek
Íendkívül megnehezedtek a feltéte]ei
néhány egyesütetben'

osszességében e]mondható a köz'
gyűléseken szeÍzett tapasztalatok alap'
ján, hogy tagegyesüle|eink a 2006. év.
ben is szeÍvezett éS taÍtalmas é]etet él.
tek a nehezedő feltételek ellenéÍe is. A
BEosZ.Íól egyre intább úgy beszél.
tek' hogy a magasabb szinten való
összetartozás' érdekképviselet megva.
]ósítója és a tagegyesü]etek egymás
közti szolidaritásának szorgalÍnazója'
A kőzgyűléSeken e1ismeÍ6en nyustáz-

rák a régiók BEosZ ós tágegyesületei
köZöt1i tÍánszmissziós szerepének egy
Te szervezettebb és gyako.ltrtiasabb ér

A tagegyesületek többségében Ineg
honosodtak azok a münkafomák' ame
lyek lcginkább a honvédségi civ;lszer
vezelckre jellemzőek. Egyesületeink
.itivistái Íészt vesznek á toborzó mün
kában. a laltanyai napokon. az ;skolai
honvédelmi nevelésben. Az anyagi ne
hézségek ellenére szépen fejlődik a ba
gyományápolás' Múzeümok' emlék
szobák lélcsültek' jól működő h'dipaJ
kok szo]gálják a honvédctem ügyél-
Csak a ]egnagyobb c]ismcréssel lehet
szó]ni azokól a vezetóségi tagokról és
aklivistákról' áldk fáradhatatlanul vég

Köszönelel mondun} a HM illetékes
szerveinek' akiknek a támogatása
nagyban hozzájáÍu]t az elÍnúlt év fe].
adatainat teljesítéséhez.

További eredményes munkát, erőt.
egészségel kívánunk egyesüleleink ve
zetőségeinek' aktivistáina} és tagságá

Fenr|esi Pétet nJá. e,redes alelnók



Hírek, tudósítások, közlemények
DeIi József örökös tiszLe|etbe|i elnök Beszámolóközffiés
A BEosZ Dél.arőldi Régiója januáT 18
án tartolra az év elsó munkaéÍekezletél a
tagegyesüleLi elnökók részére' melyen
részt vett a BEosZ elnóke. sipos Géza

Deli JóZsef nyugállomáuyú ezredes, Íé.
gjóvezeLó elsó lapirendi pontként ismeÍ'
tet|e az egyhetes módszertani' egészség
megőÍző és iovábbképző osszevonás pÍog'
ramját, mely 2007' április t0 16-is Bujá.
kon kerül megrend.Jzésre. A lagegyesületi
elnök.'k ÍészéÍe sz€mély.e szó1ó feladato.
kat hatáÍozotl meg.

Második napirendi ponÍként a Égióvezető jemondása és áz új vezető meg.
váiaszúsa szerepell DeLi .lózsef e1nök bajtáÍs megTomlott egészségi állapo.
tára tekintettel icmondo|t régióvezeiói teendőiról, kéÍte' hogy az átekezlet
ezt fogadja el' Ezulán a tagegyesületek e]nökei méltatlál( ós megköszónték
Deli József bajtársunk eddigi fá.adtságot nem ismeÍó' szervczó és irányító
munkáját'

Ronvári Frigyes nyügállományú ezrcdes javaslatára a tagegyesüIetek ve.
zetói egyhangúlag elfogadták. bogy Deli Józsefnyá' ezrcdes a BEosz Dé}.
a]földi Régió örökös tiszteletbelj elnöke ]egyen' sipos Géza nyá. ezredes, a
BEOSZ elnöke móltatvd Deli József bajtársunk tízéves régióveze1ői tevé.
kenységét' a BEosZ elni'kség nevében'BEosZ Em]ékérem'' kitüntető cím
adományozásáva] köszönrc meg eddig végzett munkáját'

A BEOSZ Dél.alföldi Régió régjóvezetője 2007' januáÍ 18 átói sinyi Im
re nyugál]ományú ezredes' a szegedi BaÍ]írsi K]ub tagja. a].i eddig.égióve.
zetó-helyetiesi 1'unkciót 1öltött be'

Á kiskunhalasi KuÍuc ViléZek
Nyugállományú Egyesület január
19'én tarto{ta beszámoló' tiszníjí.ó
közgyűlését' mjntegy 120 fő rész.
vételével. A vezetősé8 hároméves
ciklusl értékelt. cá| Mihály nyug.
állományú ezrcdes. elnókhelyettes,
beszámolójíbau Önk'itikusan be'
szélt arról a nunkálól. amelyekel
az €gyesület háTom év alatt (az
alapszabályban negfogalmazol.
céloknat megfclelóen) elvégzett'
Kü]ön szólL a szociális gondosko.
dás' a segélyczós és a7 érdekképvi-
selet terén elóí eredméüye1(Ió]],
valamit a kultüIális ós szórakozla-
tó rendezvényekról' Pclruska sán.
dor n}ugállományű alczredes' a
feliigyeló bizottság e]nöke jelenté
sében megál}apí1o11a, hogy az
egyesü]et műlódésc megfelelt az
alapszabá]yban megfoga]mazott
céloknak, gaz dálkodása á jogsza-
bályoknak megfelelően folyik. A
közgyűiés záÍásakénl a |agság egy.
hangúan további bizalmat szava
zott a jele!úegi vezetóségnek.

M,L

Félegyháza katonai múltjából
Goüdos kutatások u|án közlök néhány adatot Kiskunfé.
legyháza katonatöÍténeléből

1756_1763 közö|t' a hétéves háborj soún ]756'ban
a Nádor huszárezred fe]állíLásához 46 lovast adot1 Félegy.

1848 augusznrs közepétól megkez{tődölt az újoucok
ioborzása a Nemzeti Hadseregbe' Kossuth is it! já1 Fél.
egyházán' Ti'bben csatlaloztat' köztük Boconádi Lajos,

szabó József 6magy' al(i később aÍtábomagy ]ett' Nevét
jelenleg a kaposvári ezíed vjseli'

- 1870.ben kiskaszámya épült a mai Móra Fe.enc Gim.
n&ium hetyén, amit 1895- végén lebontortak'

I8o0.ZepFmbe|ébcn clk.: '/ü| '  i /  uJ Ial ldn}d a \a'u.
táuomás me]letl. ahonnan a katonák az elsó világháboni.
ba indultak.

lo lo. mqu. elelen le lal l rro|| i l  a Ki\ lun Voro. e/re-

1842. június 14.én indíto.Lák útba az első egységekei a
keieti fronta (7 ' gyalogezred, 1 fiI ' és 31 /|||. z'ász|ózlj) '

A hósi ha]ottak enlékÍnlivé| á felső.emetőb€n em.
lékmű órzi. valamint az állomásmellctti Iaktalya fal]án lé.
vó em1ék!áb1a'

l 950 5 i.ben épült fe] a ]aktmya a Majsai úton' ahol
á 7' gépkocsizó lövész ]ett elhelyezve, valamint több kijz-
veden alárende]t alakulat'

A hadosztály 1987 augusz rsában felszánolódott. és
200l ben a laktanya is bezáí. Azó1a nincs katonai alaku-
lat FéIegyházán'

De|i JózseÍ nJó' e,rcdes
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RENDELKl]Z() NYILATKoZÁ1.
A I}I]FIZI]TETT ̂ D(i E(]Y SZÁZAI,Í]KÁRóL

A |cdvczménye7ett !d(jsZíma:

19021959-1,42
A kedvczményezet| ncle: BEosZ
Ennck kitöItése nenr k(Íclczó

1.UDNIvAI,óK
E7l a nyilltko7llot csak lkkor löIlsc ki' h va|ameLy
lírsidllm; szeRezet. ItlPírvány !agY kül(jn ncvesíIet
|| 'h ' /m. 'n) .  cLkü|nnlIIII  ] l : lp ixrdd t l  rn IJI l Je|\e/n i '
A !|) l ' J I| ' .VJ loI  Ie!)c. !)  o l}dn pU.I ' I i . / rh l : i I l ) | rére.
1ű borílékt]a. ame1y e lap nrórctót csak ann}ibtlo halad
jll mcg' hogy abba n}illllkozat elhcIyc7hclő legyen'

FON TOS!
^ Íendelkezése cslk kkor ón,ényes és teljcsíhctó. ha
r nyiItltkozaton a kcdYclDlónyez€lt adószÍtDál. a boí
lÚkon pedi8 az Ön ne!ól. lakcímét és az ltdóuonosíó

.ic|ól polrtosan tiüllcli Ic|'

l'igyelem!
A nyomtatáí ktjvcLócn l Íende]kező nyiltllkoZltokat a
htlíroló vonal mcnt.n e|óször ki ke]l vÍgni. nlajd a
s7!!!atott vonal nrcnlén |élbe kell vágni' ^ rcndelke
7ó nyila*oza(oktl i'ss7ehajrani nem sztlb d' A ki
nyomlalolt oldalon t ItiIhaló .}étdimcnlíjs pon!kó
dof' d nyi1átkozal()k nrclIé nem ketl bcadni!
A 2Xl szÍZalókr.)l szóló |nindkét rcnde]kc'ő nyiIatko'
1.t(Í cgy borítékba tclye bele és a lezírl boríékot a
]()()ó' évrólszókj szcnlé |y i jövedelemld(j bcva||ísá\ al
cs)'iiIl. azzal egy borítókb n küldje neg t|7ldtihivatal
nat. !ag) aZ idóbc\'!lItj\| helyenesÍó lunkí|latói el
s/tjt|lolás esetén. köZvcIlcnül n]unkállalóiLi|ak udja át
I kilij1lési úlnrútl.)b|n lbgl.lltak Szerinl'

l59 fó nFgdíjas
418 fő özvegy' árva
7 l fő szo|gíáti báléset.s

4 355 000 Ft összegben
1 l 975 00o Ft össze8ben
2 403 0o0 Ft össz€8b€n
]3 o29 l50 Ft össze8b€n.

l l

A Raj lárs i  tg)(\ü|t|eI or\ ,ago\ s/o le|sege
e. a . .Baj lár\a inkerf  

.  Ko/hx\/nu a|rp i|ván\
Fl]LHlvAsÁ

A szemé|Ji jiilcdtlem'dó l 7."ának te|ajánlására

l! ótcllcD kÓszonet és hílr mindazoknak. lkik az elmúlt
óvckhcn megtiszte]lck bcDnünket biza|mukkll és a szöVct
sógnck vtgy az alapílvínynak tjánkÍták |'o| ! személyi ii'
vcdclcDlrdójuk l7. át. Ebben rz évbcn is lrÍll kérjtik a ve
lünk szolidarilást\''illrl(ikrt. hogy tÍmog!ssInlk bennünkel
s/jr iuk l+ ának felliÍn|tjsíval lruén. hogy nri is sesírhes
Sin]k llz clesett. bajb iul(Íl'.tl.tc\ony nyugdíiill rendelkezó,
szolgit|atuk alatt meg|okkrDL |'a.jtírsainkon. uok özvcgyc
in' Iigyre több igény nlcrü| l'cl rószúk16|' ,l1 őkct éÍin1ő kól
désck miné|jobb és ponl()stbh tiijékoztaiásÍ.!. nclybcz az
Öniik s?ji jánák l'i b(jl b.lbl}r LámogutÍs is hozzá jáJUl-

h{1.
KórJűk' hog} d reDdcll.e,ő í)i1atkozat(r( c!} szabványos

nrórctű borítékbategye. í.it ráncvér. Iakcín.l és az adókár
| ) l | : l n . / e I e p | ó  a ' 1 o r / ' ' n ' ' ' i | ' i  i ( ' | ( : | '  A  L l { | I . ' l ' o | ' I m e n n ) i
hcn nrlnkáha!ója színnnir c| i 2006' évijijvcdclnrét a ra
glls7l(Íl |clületén át|ryúkjtn történt sajÍtkezű ttlíírása u(án !

|(||/ur) i  ' /cne| '1F| '  :íÍ). '  lpr i l \  20 ip ]J i . i |  ]e '  dmenr ' i
bcn ijnbevallók. a bevallÍssil együll kü]diék reg az adóhl.
!ltlalndk' KtjszónjükI

t 9 0 2  t 9 5 9  1 4 2
^ |.cdve/mén)'e7etr n.vf:

ll|jltirn Eg] e\ületeli

l N 0 5 4 i l 9 l  I 0 l
Á k.( l \ . / i l .n\ .zeft  neve:

Ki'lhIsZnú A1apíivín}

-6'l''ilr,#:.T:.:';;';j'*l.x:á"T,TJ;#r'
A közálapítvány kuratóriumaá]tal 20o6-ban meghatározott
köVetelmények és feltételek alapján folyt a honvédség gon.
doskodási köÍébe tAÍtozó szociátis segélyezése. A szociál.
i53n legÍászoruhabbak körel a7 |dós. beleg. It|c\on} iove.
de|emmel rendelkezó nyugállományúak' nyu8dÚasok' őz'
vegyek' áÍvák' vallmint a katonai kölelmekkel összefijg'
gésben bá]esetet' egészségkárosodást sz€nvedettek és azok
e]lálásÍa jogosu|t hozzátartozói alkotlák. Kórükból a me.
gyeí hadkiegészÍtó panncsnokságok javásl.Úának figye.
lembevételévela kuratórium l114 fő részére 33 029 150 F.
szociális segélyt íté|l meg.

sz@iális kgélyben ésresii|t:

4óó fó npgálonányú kalona 14 296 ] 250 Ft összegben

85 lő gyemekét egyedüI neveló szülij' iilelle '.gycsaládos
3 318 000 F1ö$E8bcn'

Tsszességéb€n a szociális segélyezésre a HM iíltal biztosí
lott 32 600 0m Ft cékámogaúst a közalapí|vány kuratóÍiü.
ma a szJA lo,ó-ának felajáí|ásábo| és a támogálók adomá.
nyaitrjl befolÍ összegből 3 747 l50 Ft lal egészíreíe ki' biz.
tosítva ezzel is a szociális le$8zoruhabbak gondjain.I Ie'
betőség szerinti keze|ését' A kuratórium összesen 36 347
l50 Ft.ol foIdított szociális segélyek kifizetéséíe. Anyagi 1á'
moga!ísban összesen l199 f6 'Észesült'

A közalapíwány 2007'ben a 200ó-baí meghatámzottak
alapján fol}'tatja segélyezési tevékenységét' A szociflis se.
gélyhez való hozzájulaú\ fehéte|ei' köve|e|fiényei. á se.
gé|ykérő lapok eljuttatásáÍ'al Íendje megtalálható a közala.
pítvány kuratóÍiuna által 2006 ban kiadott tájékoztatóban.
valamint az intemetes honlapunkon: www.hka.hu (KuÍató.
riumi kődemények' pályázati felhívások). A honvédség
gondoskod,ási köéb€ taíozók a segélyké.6 lapokat a Tobor.
á és Erdekvéde]fii Központokhoz i|letve lrodák]rcz kell
bogy megkii|djék.Az áklív állomány köéb€n smiáüs s8élybén Észesült:



H írek, tudósítások, kozlemények

A címenel díszített vámszászló átadásator Németh Ár
pád polgámester méltatta a fegyveTes és reÍdvédelmi
nyugdíjasokat tt'mórít6 klub tevékenységét' Dobszai Jó.
zsef nyugalmazott alezredes' a klub e]nöke szeÍint leg'
lontosabb feladatuk' ''küldetésük'', hogy erósítsék a Ma'

Várpalota zász|a1án kapta a Gábor Aron nyugdíjasklub
gyar Honvédséghez való kötődést' ille.ve a maguk esz.
közeivel hozzájá]uljanat a sereg és a po]gáÍi takosság
kapcsolatána} erósítéséhez' Legalább ilyen lényeges.
hogy a nyugalmazott Íendőrök, tűzoltók' katonák sza.
badidós tevékenységét szeIvezzék' elfogla]tságot, prog-
ramot biztÓsítsának számuka. sajnos a tagságban egyre
több a beteg' akiket otthonukban' illeive gyógyító intéz.
ményekben felkeresnek' A maguk módján próbálnak
minden}o] sesíteni' egy aifö]di' szelevényi áÍvízkáro'
.uII n}ucd|ja'  hjZo||ónal !|nek pén7adomffy. '

Részt kémek a város közéletében' ÍendszeIesen meg'
szervezik honvédelmi-tőrténelmi vetélked6iket az álla'
lános iskolások részére. A múlt lrét pénteki űnnepi kóz'
gyűlésen pd|oui nem/előr ök dnzőrsége ho/la a \arosl
zászlól' ame]ye1 Németh Árpád polgármester adott át
Dobszai József alezredesnek'

A klub hagyonányainat megfelelve köszöntötte Ka
lapács Ferenc nyugalmazott tűzoltó törzszászlóst és fe
leségét, Rózsa asszonyt' aldk most ünnepelték ötvene.
dik házassági évfordulójukat'

Alapítvány
az idós emberek
gondozásáért

A Magyar Honvódség Vcrőcei
Betegotthonában lé|Íehozolt
Idósko.úak Gondozásáért Hon.
védalapítvíny aZ o11honbeli be'
tegellátás személyi ós tárgyi fel
tételenrek folyaüátos javí1ásáért
és ko.szcrűsítésééí munlúlko.
dik' az ot1 ápolL' kezel| kónikus
bcLegcke| kívánja Segíi€ni' Az
alapílványról bővebb f.elvilágo.
síás1 ad Urbán András kuÍatóri.
üni rag- Te]eÍon: 06.27.581.
230/] l25' vltg} HM'te]eÍbn:
02 53 1125. Leve]ezési  cím:
262 1 VeÍóce' AÍanyoskút'

Az a]apítvány Í'elhív minden
Segíteni Szándékozót céljainak
támogatására' Adóigazgatási
szám: 1871 1286.1-13' Pénzfbr
galni je]zószám: Veresegyház
és Vidéke TakarékszÖvetkezet

Kirendeltség
660001'15- 1 105 8502.

Egy tizér obsitos aranylakodalma
NePet otto alezÍ€des a Écsi 10l ' Tiizér EzTed egykoÍi parancs oka 2007. janu.
ár 2éán iinnepelte 50. házassági éfo.dulóját.

1957. január 26-án Nagyk6ttjsön kiitött házasságot feleségével Kosz&a Te.
Ézzel' Hízasságkötéstik el6tt nem egészen másfél bónappat nevezték ki á nagy.
k&ösi 19' tiizéfezÍed osztá)"arancsnok-helyettesi beosztásába. Mive] házas.
ságkt't'3siik nem sokkal az .56os €semények Lrtjn történt' ezéÍt ak&oliba egy ka.
Íonának szóba seÍn jöhetett a szabadság és a nászút. Az eskiivó napján is kemé-
nyen dolgozo.t' eppen csak oda tudott émi az anyakön}'Wezelő elé. Mivel ezt az
eaed pa.ancsnoka is jól tudta' ezá1 úgy di'ntött' hogy nászjándék}ént megen-
dezi az ifjú pámat a lakodalnaL

Ez év jaruárjában az 50' házassági évfoÍdulóju} e]őt. közel másfél héttel fele-
sége megkereste az MH N},ugat-Magyáronági Hadkiegévító Pa]ancsnokág
Pécsett ínúköd6 Toborá és Érdekvé,delÍni kodájá.' hogy meglepeÉsként szeÍet.
né' ha a honvédség ismét ott lenne' a}lo| a házassálkötés 50 éve töÍtént. Az im.
da vezetóje készséggel víIalta a feladatot és a !écsi házasságkötő ieremben
köszöntt'tte az idós llízaspárt' majd egy csokor virág és vi ányi bor ldséretében
emléklapot nyíjtott át az űnüepelt€lü|ek'

A cercmónia Í€ndkíYüI bensóséges hangulatban folÍ le. Az anyakön}ryveze-
tő magá is a könnyeivel l.Íszködve tudta csak véÉgmondád beszédjét. A.'ke'
mény parancsnottént'' ismeÍt álezredes úr is rmdkívtil meghatva érezte magát.
Megköszönte, hogy közel 23 n),ugdíjas év ut]Án a honvédség nein feledkezett
meg óla és méltóképp köszóntötték őt házasságkötése 50. é\4ordulóján'

Renéljiik, hogy majd ott lehetiink Nepet ottó n)ugá omány',j alezredes úr
gyémánt lakodatÍán is.

HePedís Norbeft száza!1,s, érdekvédetni tiszt



Emlékzász|ó-áÍadás
A vasi Honvéd BajLársi Egyesűlet a köze]núliban
iirlllepelte megalakulásának 30' évfoIdulóját. Ebb6l
az alka1ombó1- a honvéde]rni hagyományok áPolása
teÍén eléÍ ercdmények, valamint a váms tlínadalmi
életében válalt szeÍeptik €tismeÉséüt - szombalhety
Megyei Jogj város onkormányzata emlékzászlór
adományozott az egyesületnek.

Felvételtinkón Lasch Béla n}ugálománÉ alezÍe-
des' az egyesiilet elnöke' az emlékzlíszlóval'

Klubunk 40. évfoÍdulóját üIrnepeltük

KlubLnk megJ]JIulJ'anJI l0 é\ |brdUlo.a' 200-' janu.
ár 20-án a résztvevók egyöntetű vé]eménye szerint
nagy sikerre] rendeztük meg'

A rendezvényen jelen]étükkel megtiszteltek bennün.
ket többek közötl Tömböl László .ltábomagy' az
tsszhadeíónemi PaÍancsnokság parancsnoka, Benkó
Tibor vezérőrnagy' oHP parancsnok helyettese' Ko.
vács sándor ezredes. a Nyugat-Magyarországi Hadki
egészító Parancsnokság parancsnoka, Herczog Edit
Európa Par]amentl képviseld (KéÍe a tasfelvéte]ét klu.
bunlbd)'  wand'ot '/ky Tihdmér nepyei jogu VdJo
sunk polgármesteÍe' oÍszággyűlési képviselő' Balsay
lstván' Fejér Mesyei Közgyű]ése elnökhelye|€se'
Ludvik Jonas. a szlovén Veterán Harci Szövetség' mu.
raszombati szervezetének elntke' A Honvédelmi Mi
nisztériumot oláh Lász]ó alezredes képviselte.

Az ünnepséget megelózően,l5 tagtársunk kapott kü.
lönbtzó szintii elismerési.

Klubunl( mulrkáját: SzekesféhéwáÍ Megyei Jogti VáÍo'
sunk oklevéllel és ó]onrtJistáy vázával. az MH ossztlade.
|ónem PJIJI.'nokcac ok]e\él]el e. ólorrl{ri.Ldl} \a7d
adományozísával ismeÍe el' AZ Élelet az éveknek Íttsycl
szeNezettól kerámiaváát és oklevelet kaptunk'

szalai Gábor klubeLndk

Hagyomány őrzés Kiskunféle gyházán
Ké1 évvel ezelótl e1határoztuk KisküDfélegyházán' hogy
klubünkon belü1 negalakítjük a Hagyományórző Kato
nák Bajtársi Táraságát.

A Kiskünfélegyházi HelyórségbeD az l800 as évek ele
jé1őI szolgáltak katonák 200l ig' Tehát tóbb min! l50
éven kereszlül Kiskunfélegyháza katonai helyórség volt
és sok kaLonlti emlókkel és élménnyel gázdagodott.

osszeÍllítottunk egy tanulnrányt Kiskunfélegyháza
Hclyőrség kátonátöIténeti eseményeíől' melyet még volt
hadosztályparancsnokunk dr' simon sándor nyá' altábor
Dagy lektorált. Ebból egy egy példányl átadtunk a helyi
núzcumnak ós könyvtámak.

McgíIruk x hclyi rendvédelmi szervek t(jrtéDe!ét és a
Félegyh'i Honvód sporLegycsülct 50 éves tijíónetót.

A H4yonányórző Kitonák Bajtársi Társáságának irá
n) i l t . J\a l  o h. i r  K, i r ' i )  n)ugi  l "nzn)L i  \e/prorJtsJ
brjtársuDkat bíztuk meg és kidoigo7tuk a Bajtársi '].ársas

ág cólkitűzéseit és prcgralnten,ezetét' Havonta reDdszere
scn mcgbcszéljük fel'idatainkát'

A tcmctókbcjáryá ószrcvcltúk' hogy több sírlrclyrc ú
keriill a ''Lejáí sírhely.' |cliral- Ezért elhalározluk. hogy
elhunyl bajtársaink síThclyciL lcfényképczzük ós a képc
kclarchiváljuk'

Küli'nös gonddal ápoljük Boconádi szabó József altá
bomagy enrlékét. aki ómagyként barcolt 18'18/49 ben és
1870 bcn és x Ludovika Akadémiá pffmcsnokt lctt'

Mago|i ottó n'"á, ale2rcdes



Hírek, tudósítások, közIemények
Zarszárnadás a Balassi Baitársi Eevesületnél
A Balassi Bálint Bajtáni egyesület .
amely a BBosz elsó álapíló ragsz.rve.
z€te - februáÍ ]3-án'a slefánia Pato.
lában Í€ndezte meg záÍszámanó kóz.
M|ését'

sz€ker€s István nyügá]tomán}aÍ dan.
d.íúíbomok beslmolójában Íéslere.
sen elemezle a bajtársi egyesiilet mtít
évi munkáját és kü|ön kieme|te' hogy

ta&jai közül jó néhányan - köztiik
Ipacs József, oa]ló István' sirnon Béla'
PinteÍ Ferenc, - nyugállomán}ai ezre-
desek fontos munkát végeznek a BE-
osz vezető t€stiilet€ib€n.

sajnos dr. Herczeg ottó nyá' ezÍe-
des' aki az elmúIt 15 évb€n a BEosZ
elnökségének szellemi ievékenységé-
ben j€leskedett' betegsége miaB le-
mondott a tanácsadói lestiiletb€n vál'
talt feladatáiÍó|.

A Balassi Bálinl BaÍársi Egyesiilet
ma már iroda és klubhelyiséggel is ren-
delkezik és jó kaPcsolatol alakított ki
szlovák valaminl szlovén vetenín szer-
vezetekkel. Elnöke szek€Íes lstváü
nyá' dandáÍábornok egyben a HM
Idósügyi Tanács ügyvezetó etlöke is.

nehe7en lud. ]()bb okhlÍra lebenuh. Havi

:yóg)'szctkil(lásuk nrcgh llldja a 2I 000
I;t ot. rclsiki'llÍ]g.ik ltd ig .1(|.1() czc. |o
riDL' Kcz.lóonosll J |rkásükon gyóg}
kczcli mindtcll.'ükel' I-]gy fi úg)cmekük
voIl. iki 29 évcl ko|íbrn hciegség követ
keltób.n clhlnyl' HivNtrkrs ügyeik inté
zésót csrk segísóggel tudják megoldmi'
Nlpi gondirikb.n. bevísár|ásbu aszom
szódok ós |z cgy.sülct talJai nyújtlÜxr-k

sainos ú cgyesii|cllró| cgyÍc 1öbb az
ilycn jcllcgÍ gondokka| kiizdó b{]láÍs' A
vczcLósóg igycks7ik |chctósógcinek
mcgl 'c1c lóc|)  scgísógc lnyújtu iéseny'

Mdrrdtuit: Us:hi nrri. dle.rdes

Példaértékű
gondoskodás

A kis|Llnh,l|nsi Kuruc Vitézek Nyugíil
lonrányúEgycsületnél mondh.tni m.ir
óvck {ita hugyomínnyí vílt u clcsclt,
slociitlis ós ,lnyagi nehé7!égekkel. tanós
bltcgsÚgbcn s/enved6 taltdrs*kal viló
klpcÍ'llll.iítis. így Í'Íént e7 Hüszk.i Jrí
üos ny!gÍ|l('ni!ryú aIczrcdcs csctóben is'
Évckkclc^|óLl *tívan Élztvclt a/ egye'
sülcl nrunkÍitiban' rendszercscn ot1 voll a
rcndczvónyckcn' sajnos eg] agyér elzá
ródlis bclc8sóg nrian inrílkj ó1clvi1clre
kóptc|cnnó vilt. I-.elesé8e sznrÉn súlyos
bctcg. mo78íkóplclcn. H'szólni is csa]i

Tájékoztató

A BEosZ Tanllcsadó Tcstü.
let 1e8utóbbi ü1ósÚn Kovács
Zo1!án nyug'tlknnán}ú dan.
dártábonmkol  ví l t lsz lo1 la
mes a lcIn i jk i l i sz lségéló l
]emondolt  dI '  l l c rc lcg o l Ió
nyu8állományú clÍcdcs u1ód.
jáu1 - a teslülel alc]nijkének'

A Tanácsad(i Tcslű|el az
alábbi levó|bcn ki's/ólrle nreg
Herczeg b!ilírs lclkiisnlere

TrszTElJ 1I||r(.Zdi B^'|ÁRs,
KEDVES Oü( i l

A Tanácsadó TcsliiIcl s{ná
]átta l  ve l lc  ludoür l isu l !  lcstü
1etbcn v isch l i s l l só !cd|ó|  t in.

NÍcgóí!e i l  ) l . idNl .  nrr
grnr ós . l .í i i l c l  l l s . i l i  ncvé
ben ol.glöszi'riiln az .velcn
:í[ !égzel l  Ie lk i i snerc lcs ós
íklozatos runktíltll'

KívÍ0jt!k. ho!} cséslsÚsi
á l lapolod o l ic l óbh kcdvc lócn
vá l tozzoo.  en ek renr.I l}ébcn
lbgadd ós7i lc nlcgbccsüló
süokel és btl'illit'si t(|v('llclii .

Buitit ti ti \:tt,l(u?l :
vírh l,'l,t.(I( n\'á

L l t ta i l

A Honvédbál 2007 tiámogatóinak
adományai

HM currus Rt' ot'döl|d: Digilális fénykipe/őgép
videokameÍa' DvD lejátszó' MP3 lejátszó
MIRMY salon: 50 000 Ft os nrhalólcsönzési utalvány
victory UnifoÍm Kft'i HáJom lextil ajándékcsomag
RespirátoÍ zrt.| KenyéÍpiító' konyhai méÍleg'
ajándékkosáÍ' porszívó
Honvéd Együttes: Az együttest bemutató
ajándékcsomago*
MagyarTaJta|ékosok szöv€tsége: Díszdobozos márkás
Whisky

Ba|alon EleklÍonika Kft': Fü]elek l'0 szoftver. UsB
PenDrive I GB, Genius klaviat'jm egértaíóval' LAP.ToP

ZLT'69 Kfi.: Három szeNzámkészlet' három darab 2
literes MaÍ(ini p€zsgó
Törökbálinti Diego tizlet: 8 darab szőnyeg
HM Honved KuIrtlrá|l. slo|gá|laló Kht.I slínhÍzjegy a
La,ir Pour Laí társulat eldadásáÍa
Baxter Hungáry Kft: Fujitsu siemens Amilo PA 15 '0
típusú Notebook
computers Kft.: 1 készlet Fujitsu siemens számítógép
konfi guÍáció LcD monitorrdt
MoL Rt': 50 000 Ft érték üzemantag fe1tö1t6 kártya
Endrei Judit: 3 db Mindörökké férfi című könyv
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l n gatl ané rt él etjá radék
in|]ációkóvető blli iíladékon 1úl a7
oTP Éleljáradik Zrl' l'izc(iaz ingarlan'
biztosÍísl éS a kijzöskóltsé8 ncmhasz.
ná| l fü8.só részót' A l'iNasá8 czeÍki
vii| díjmentescn elvégli u ingatlanban
fu hnerül6 Í1lagmegóví{stll öss1eiüggó
katbantanási munk.ík l is. A szeEő
déskötés után a tu| i&!ri la|ía élet
hosszig taíó lakádrasznti|l|1i és élet,já
radéki jog keÍúl beicgylésÍe. így a
s^rződő á fenti eló|r}i'k Íne|lell biz
loníigbm. Í}ugalolnb.i! .s /rvanala
nul élhcl lo!íbb nrc3s1okon otthona

. Milyen t'eltétclekkc| lehet jclcnl.
kczni aZ éieljá|adék pfu8r{nn a.]

. }latvanöt évcs kor t.e]ett bÍrki
igónybe leheti a progHnrot' aki l.úás
laey hi ingadmlLrlaldonnal rcndclke-
zil. káÍ egyediilá|lókónl vígy házas.
kÚnt' de élettá'si kapcsolalban lévők is
jclentkezhehek' Há7 Vtlgy ltlkás ingat
|.in nre]leit üdülőre. Íit Úpíési lelekrc
i\ lehet sze.ződni' A|ap|.ltóbl az 5
miIlió Í'orilt t.letli tü.g l i ónék' (Bu.
dapeslen ó mi1lió lbri l.lelli). ;lletve
J nrinimum komknlbkoz{r is. Fontos
ure.qe'nlítcni. hogy a jclcnlke7és nrgye
nes ós scmmilyen kölclc7cnségge1 n€m

'ií.' í8y az éíétbecdóst. u Íigy!édi és
ii8yintózői költsé8cl rkkol sem kell ki
|.izctni' ha .l s7er7ódó9ki'tés nem v(1ó.

Mi löÍlénik rkkor. h. valaki lcl
szcrcIné ú.iílani a lrklislil.]

A céId ]í11agnrc3(íís. nem d felú.
jítis. Az oTP ÉlcljáÍrdól' Zrt' az állag.
mcgóYó és karb.Ütrltísi nrunkákal
végzi el. Iehát mindcn il)en csctben a
láÍsaságoi ke]l hí!ni'

'Aleddi8i ügyio|cik cgy Iósze bjzo.
íy'Ía egyedÍi].l'

Valóbm !z ijsy|c|cli kólhannáda
cgyedÚ] él. illelye olyln hiizaspár, akj
nek n'ncsen gyennckc. Uglanakkor

egyharln!duk olyü jelenlkező. !kllrck
van örökijse. de ú8y sondolia, hogy cz
a konslrukció mé.Ejsjobb mego|dás ne.
ki. E.rc. |cgjobb példa. nmitorc8y 65
év.s n}u3díjas vidé|en él. gycmcke a
tijvÍ()sban. vi8y akáÍ kü|tö|dijn' Mi''d
l ketI(j srcrclne e$máyól gondoskod
!i' ^l idős nem szeÍetne gondol okoz
ni l gyc|nckének azzal. hogy pénzt
k.r. ÍiI' Hi az oTP Éleljá''ddék ZÍ'
vel szerz(idik. kap egy nagyobb itssze

sű e|(j|cscl' umi!e1 ránlogrlhalja a
gyeÍnckÚl..5 nindem€llclt bi1kx hívi
jii!edcImeL k.lp, amilól jclcnkjscn mc3'

_ Tijbb k lonaözv.gylő| is haIlúluk:
elsősorblln Íra8ás rezsikij|(ségck mi.
att kisebb |nkáSbaszerctnc lö|lözniós tl
kapolI tü|ijnbözetet m'tjd kamaklzlul.

A kisebbrc cscréÍésnél az Íi8y|elek
8}'rk.rn nem vcszík szánlít'isbl' hogy
c2 miveljá|: ingallanközvetítói ós Íi8y
védi ktjltséggcl. a költözés lcbon}o|ítá
sávrl Ús kö1tsé8cive1' nem L|k'Risüban
c]óÍoRlu]hat még aZ is' hogy ll kót in
gdl|an é|tókc kózölti kü1önbö7xlct 25
sZálllékos szené]yi jö!cdclemrdó
sújtia' Ezcn telül szímos szoklllan lé.
nye^jh('z is hoz7á kell szol'ni{ 17 idős
enlbernck: új kÖrnyezet. új kii1lckcdós.
új s7o ]s/dok' úi oNos' t]Z sok cnrbed
nregviscl. ukár a fi alokat is'

sipos Géla, a BEosZ c|nijkc aZ
oTP Élcliáradék programj áva I kapcso.
llrbnn elnondta: .'meggyőződóscn.
bo3y or8}on sok. elsósolban cgycdijl
é1ó nyug!íllo'nálJ.ú kalonr és tarcna
ö2vc8y s7ámára kiváló öngondoskodá
si ]chcliiséget nyíÍ az jngadaoó é]e!
jí|ádÚk PÍo8mm. s ezéÍt ezt BEosZ
t!8cgycsii|elei is népszerÚsílcni tog
jík ' .

r\ Prosrinrban laló .észvólcl hozzú
j.ru| lz rnyagi bi7tonsás nrc8('.zésé
hcz' hiszcn l részlvevóknck i3óny csc
lén ollhonipolá!i. gondoziisi sloIgílt!
lÍsbun is sceítséget nyújl a l'Í.srsá8.

O otp
szeretné meskÓnnyít€ni

é|etét otthona kénye|mében?
condot ie|entenek a havi kó|tsé8ek?

oTP ÉLETJÁRADÉK
(06 40) 366 600

Mlnapság a hon!édsé8 nii és cgykori
helyőÍségeibcn is egyre nagyobb éÍ.
deklődéye tan shmot az ing.lr|anért
éleiiáradók pfogtam' amcl} lényegc
szerint a ó5 óv |.c|elti ügyfól egyszeri
nagyobb összcgű elő]egén és haviélet.
jÍadékért cscrébe átadja htása' ing.tl'
|Úá tu]ajdonjo8ií az élctjáradék szoi-
gállatón!k'

llycn mcgbílhnló óletjáÍadék szol

8áxaló az oTP Élcljáradék ZÍt', mc1y
nek vczérig.V8atóia tIjld Im€ nemróg
együt|működósi szcízódésl kÖtijlt a kól
]egtöbb honvédsó8i nyugdíjast tö'nőtí
tó társada|mi szc|vczc! el.ökéve|. si

Pos GéZ! (BEosZ) és Péter Llisz|ó
(HoKosZ) n}ugiiIlomiínyú ezrcdcscl'

Hild ]'nról ckjs1(jÍ aÍól kórdezlüli.
hogy egy nyUgi]k'Iínyú kalona síi.
máÍa 'niéÍ lehcl von7ó ü ingdl|anéí
éleljáradék prcgm ]

- A vá|u\7 rijviden összefoela|lral(jI
annak a n}U!í|lományú kalonának.
akinek má. ni'rcs konkót tcn'e a (ÚhJ'
donjogábrn l.v(,' in8ttlmnal . nem ki
Vánja családt13nrk ö.ókiil hagyni. i1lel'
ve nem kílnnjlctadni az oTP Élellí.
Íadék szctződés életminőség ]avíió
mego]dás lohc|. több PéüZból gNzdá|.
kodhai hlvontu. dc l rczsin kívül nincs
gondj! a |akásÍü scm, mivel az cly
összcgűelőlegcn (anel} Ú i.8atlan pi
aci énékénet ltilr207-a is lehe0 is !l

fÍ
!



A honvédség története
A Magyar HoDvódsóg mú1tj.t ós jcic
nc l848 2004 cínú hadttnlóncti
munkát szekeres llnre honvódelmi
miniszte| nlutalta be feL]ruár 15 én a
sieflínia Pa]dáblD' Bcszédében a
lronvédclmi nlriszte| hángsúlyozLa'
eZ a köIct jclcllós szcllcnri vállt]ko
záS. hiszcD .t mágyÍ. hadcró nrúltjá
nák fclidózésévcl jclcnlős scgíségcl
nyújt á kabnai hagyomínyaink ípo
1ásához.

Dt' szlbó Jó,sef Jlnros had!óÍó

Dósz a Zrínyi Mikkjs Bájtársj Egyc!ü
le1 clnókc' aki a kijtetlren az
1868 l9]8 ig terj €dő részt íl1n. e]
moDdta' hogy a kötet témá;! tóbb évi
kutatómunka utín tapnsztah hadtöÍé
nószek dr' Csikáry'Iánrís' dr' Hor
vÍLh Csab.t. dr. Lcngycl FcrcDc' dr'
HoNárh Miklós' d.. szani Fcrenc ós
dr' Ilc|gcll Imrc í1ík ós taDulmá
nyaik|'an !7 eseményekkel ecyütt a
haderó vezetóit js bemutatják. lgy
]848 tó| ]956 ig s7ámos hadvezérróL.

katonai vezetóről kozolnek életrajzi
adatokat' A kötetet korabeli képek éS
váz]atok, a katonai vezelók képei szí.
nesíiik' Az egyes f.ejeze|eket össze'
1bs]a]ás. idóÍendi áliekintés és a iel'
használi iroda]om je$zéke zírja le.

Régi adóssárot .endez a mo$ elké.
lzüLt árfogó munka. ame]y a kezde.
1ektó] llapjainkig. a sorozott hade|ő
]negszűnéséig Úluiatja be a Jnagyat
haderó Szervezését' hadi cselekmé.
nyeit. küzdelmeit' A kötet a Honvé.
de]nli Minisztériunr támogatását je-
lent meg. a szaktudás Kiadó Ház ZÍ'


