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A Bajtársi Egyesületek Országos Ezövetségének időszakos kÍadványa
A kiadvány té.|lésnenteg, sokszoíosÍthotó * Készü|t az NcA támogatásáva|

AktÍv és mé|tó időskort

Napirenden a nyugállományúak életminősége
t]nncpi halrg ]álbán kezdódölt a nyug.
iLll{nnányú katonák ós lronvédségi
nyugdí.jaK,k VI]' orslágos iónma.
imclynck mcgnyi l ó jín s ipos GéZa
DyugállonrÍiyú czlrjdcs' .l BEosZ e]'
üöke hangsúlyozla. hogy eZ a lórLlm az
o.szággyí1lési képviselók és a végre.
hajló hala]onr tagiail esküjükíe em]é'
leztel], példamuIatásLlkal igényli. és
Lt1mogalásllkal Léri annak éldekében'
hog} Úlegkaphassák egbecsli]ésünket
és liszle]elü ket. s hogy mj iS negkap.
h:lssuk lehelőSégeinket. a tiszrességes

egé1hetést nyújtó nyugdíj s évekhe7.
Kérjük. Iímogassík jdőskori aktivistíi
nak legórését. védjék nleg a nekűnk
járó szolglihatísok színvona1ár'

A lendezvény sokíig enllékezetes
esenlénye voh' a liko| Iv1llrcsik lm|e
á] lamtÍkár e]búcsú7ott  a7 ' .obstosok
tóL... a nyü8.t||om.nlyÍl k.ltoník jcIcnló
vó képvisc ló i1ó l '

]váncsik l'nre el'nondtn, hogy i so.
kalo|.Li szol8.llata ó!a a pály.lfutás.!
ÓlszekaFso]ódott a honvédséggcl' sZá
míÚa rendkívli] tan!|sá8os vo1t. ho8y ijt
évig á|lamlitkárként részt vchcLclt á
uyugÍln'nínyú kalorák clsősorbm a
BEosZ lcndczvéDycül. nrcgismcl1e
' élcriikct és ha módjr volt rí, scgírsó
gct is nyÍLjL(ÍL' Bcjc|cnrcltc. hogy á7 a
!7árdéka. ho8y ta&ia les7 a Br|ássi Bái
tlfi si EgycsülctDck és így kapcso|atli L()
valbbla is mcgmar.idna-k.

Kérle' hogy lbgadják Lllódiát dr' Va.
dai ÁgnesL bizalonmal. aki lagyon jó
l.e]készü]lségű inrbiciózus poliliküs és
minde bizonnyal segíleni 1bgja a
üytlgá]]ományú kalonák társadalmí
szervcze|einek lnűkődésé1'

I\,áncsik InÍe hangsúlyozla nagy
meglisztelÉrés szímára a miniszÉrel'
nök Í.e]kéÍése és az új feladai kihívásl
jelenl SzÍnára' Mindazoná]tal sajnátja
iS a dóniés| mivel érzelnliieg kötódik a
honvédséghez éS eht]ez a unkáboz'

Sipos Géza a BEosZ lagjai ne\,ében
negköszÖnte lváocsik lmre hosszú

időn át végzeti éIdekegyezlelő munká'
ját és átadta neki a BEosZ elnlékér.

A nyugállományúak 1'órumán kü]ö'
n.jsen sok sZó esett a nyugállományú
kaloIlák egyeSiileteinek. klubjainak
mÍködési gondjaiLól' valalniú az ..ob-
siiosok'. életminóségér6l.

Az egyik fels7-ólaló javaso'ta' hogy 4
tóÍum állásíbglalásában fogalmazzák
meg 1kÓvetkezót:

..Valamennyi kalolai szer'vez€! _ a
generá.iók közötti kapcsolat1af!ás
meghatárczójeient6ségemiatt kőte.
les legyen az idósijket tönrö|ít6 s7erve
zetek tánlogatásáü' e katon4i szewe7€
tek és a tni.iszter á]tal alapítdt glzda
sá.gi tá.saságok kÜelölt tagjai tevó|ege.
sen vegyenek részt a nyugállományíl
klBbok' e8yesü]etek. és országos szer
ve7eteik munkában''.

Palásti Ferenc dmdárráborDok a HM
szcmélyügyi Főosztályána}' !ezelőie
|e|szólal,isáb.rn h'tngsúlyozta, hogy a



Uj államtitkár a Honvédelmi Minisztériumban
Dr' Vaclai Ágncs szocialista kópvisc]ő
vá]lolla júlnls clscjci harállyal Ivfucsik
InrÉt a HoDvódelnri Mnrisztédum ál
lanrtitk.l posztján. Ivá'csik Imre á
polgíri titkoss7olgá1atokát i|áDyító tá|
c.t üólkiili milrisztcr melletl lesz állám
1i|káT iclcnLcttc bc Cyurcsány FcTcnc
miniszleÍe]Íök ijndkí,üli saitóiíjókoZ
talón' iúniüs tizcnólödikón.

DÍ' Vadai Ágncs l97.l' Í.cbruár l1 óü
szülelctt Kfcagon' Fóryzclt' l992 bcn
ércttsógizctr szo|nokon' a Varga Katl
l in  Ké|t lnDyclvű c imnáz iunrb ln '
1997-ben.l Budapesti Közgazdxság ru
dományj Egyclenen (BKE) nenzctkö
zi kapcsolatok, Európa.lanulmányol és
spányol LöZgazdaságiszalnych tmíÍ
szakon diphmát szeÍzctL' 1997 ós 2000
I!öZöl| l] BKE ncnzc&özi kapcsolatok
dok|o.i iskoláiának tudományos ösZ
töndíjas volt' Tanu]mányu1akal tett
spanyo]országban és az Amerikai
Egyesült Á anokban' 1999.Úl az EL.

TE Á an ós JogludotnÍDyi Kárán ta
nult' 2()0]] bu dokk'ált. ]997 ben lett
tanÍrsegéd r BKE n' 2000 tól t Z.ínyi
Mikló! Nenrzetvédelmi Egyetem okta
tója. 2007.ben cíDzetes egyetemi taná'
ricítnet kápott' A magya|on kívűlhat
angol. |ranci.t, orosz' spanyol, DoNóg,
német nyelvcn bcszól'

A 2002' óvi országg}űIési válaszLli
sokon páíja o.szligos listÍ1járól jut(rtt
bc áPl|lamcntbe, 2002 tóla honvé.le|
!!ibizortsÍg tn&ja' A NATo Pn.lamen
li KöZgyűlósóbcn a magyu delegíció
vezelőie' a2 EBESZ Párlünenti Kóz
g)úlósébcn a magyar de]cgácnj tltgja, !
FrankoÍón Pa.llmenti KöZg),iilósébcn
.t magyff delegáció vczctőjc' Az Intc'
pnrlnmcnlá]is Unió clntjksógi txg.ja.

A 2006. évi orszÍggyűl.si vÍlasztá
sokon JásZ Nagylül1 Szolnok mogyó
ben teÍüleli listálr szcÍzcll nandálumot.
200ó. május 30.ától a honvédelmi és
rendéSzeti bizottság tagia' 2006' nráius

]]0.ós j i ln ius l9 '  kt jz ö t takü|ügyié\ha
támn tú|i nrrg!il)k hi7ottságának tag
ia' 2006' iúnius 19 ótő| a nemzclbiz
to sligi bizollság lagj!.

sok sikert kíVánunk, az új í]lanrlitkár
n|lnkáiíhoz I



(Fovatás az 1' oldahól)

Napirenden a nyugállományúak életminősége

honvédelmi táJca vezetése továbbra is
mindent meglesz anyug lományúakat
tömöítő t]ársadalmi szervezetek támo
gatásért, készül az idősgondozás új
stralógiája és eÍósíteni akarják azt a
szociális hálót, amely a ráSzorult nyug
díjásokéí van.

A jövőben az érdekvédelembe be
vonják a legrátermettebb.'obsitosokát''
az idősgondozáSi feladatok végzóséÍe
és felulvizsg ják a megszúnt helyőísé.
gi klubok kórül kialakult visszásságo.
kat. Elmondta, hogy sajnálaios. hogy a
mai napig nem sikerült a honvédségi
idősotthon lélrehozása. de a személy
zeti főosztály er6feszítéseket fog 1cnni
megoldására.

Jobbágy Anlal nyügállonányú ezÍe.
des' régióve7€!6 rész|etesen beszámolt
a dunántúli nyugdíjasklub eredményei.
ről éS gondjairól' Tóth sándor nyugál.
lomlínyú ezrcdes pedig a nenzedékek
közi'tti szolidaritás sziiksógességét ele.

Hosszas vit{ után végül a fóÍum elfo.
gadra Jzt áz állásfoglalást' amely töb.

"tlry

végiil az orszÍgos fórum együttmű.
ködést javasol a táJca felé:

''olyan művelődési lehetőségek
tnegtercmlése éÍdekében' ame1y az
időskorúak számár elősegítik meglevó
adottságaik kibonlakoztatását, képes-
ségeik' speciÍlis tudásuk bemutatását'
életi]k új lehetőségeinek 1.e]i.edezését'
kózősségi ólményekben gazdag sza'
badidós' klubszeíi:í tevékenységét. az
egészséges életnódhoz szükséges is
tneretek megszerzését' A megoldások
széleskörű feltárásával vizssáljuk meg
egy 70 l00 főt ellátó nyugdíjas otthon
létrehozásánák lehelőségét.''

A fórunon végü] ismeÍtették a kilenc'
ven óv fele11i nyugállományú kato
nákna| (85 Fő) átadott okleYél szijvegé|.

,,A Bajtársi Egyesülelek ors7ágos
szöversége Elnöksége és a Bajt.írsain
kéÍ Közhasznú Alapítvány Kuralóriu
na felhívására a tagszervezeteinli ve.
zetói felkeresÉk a 90 év lbletti nyugá]
lományú kaiona bajtársainkat. Tájéko
zódtak helyzetükól. feltnéÍék szük
ség]eteiket. meggyőződtek anóI' hogy
a Magyar Honvédséghez tijbb évtizede
kiahkult kötódésük ma is lijretlen'

Hálásak vagyunl( idős bajtársainknak
példamutató. áldozatoS é]etútjukért'

'Javasoljuk' hogy a nyugállomá.
nyú katonák a koÍábbi magyaÍországi'
illclve néhány szomszédos országho7.
és NATo.lagországhoz hasonlóan
minden ellátást i]letően keÍiiljenek a
Honvédclmi Minisztérium hatáSkijré

A 2001 elótt megállapított szoLgá
lati nyugdíjaknak különösen l 70
éven fblüliek tekintetében a 200l
után megrí]lapított szolgáIali Dyügdí
jakkal azonos. vagy azt jelentósen
megköZelítő szintre emelése érdekében
legyen eÍedményes lépéseket. kezde

Az országos fóÍum a honvédelmi mi.
niszter úmak javltsolla' hogy haladék.
lalanul dolgozzák á1 az idósek és szeÍ.
vezeteik ellátását, támogatásái szabá.
lyozó dokumentumokal' velünl( együtt.
működve alkossanak egyéÍtelmű. vég
rebajthaló' a HM-HVK szervezeti in
tézményei Íészére támogatási kttele.
zettségel előíró űj rendeletet' Haladék.
talanul vizsgáliák meg a nyugállomá.
nyúit egyesülelei' klubjái Íniiködési
feltételeil' köÍülményeit és tegyen in
lézkedéseket az alapvető műkódési fel.
lélelek biztosítáSa érdekében.

ezért számukra a Nyugállományú Ka.
tonák és Honvédségi Nyugdíjasok Vtt.
országos Fónrna álkalmából emlékla.
pot és a Magyar Honvédség szociálpo.
litikai Közalápítvány anyagi támogatá-
sát nyújtjük át.

Az emléklap emlékeztesse időS bar
társainkat a MagyaÍ Honvédségben. a
haza fegyveres szolgálaiában e]töltött
küzdelmes' nagyszerű éveikJe' vala.
mint ara' hogy ajelenlegi aktív katonák
teljes figyelmél' szeÍetetét. megbecsü
lésél bailársiasságát élvezik életiik vé
géig-''

f0Ytlnf$yilisÉ{i



H atá rő r bajtá rsai nk ra emlékezü nk
Mrgyarots7ág kijzcl 2250 knr hossZú
á||tlÍhltáIát a Hltár.jrsóg ií7i, A Ht
tíL.ó|sé3 jog.L||l-lsát és itItdttít r Ma

8yal Koztálsasjg Alkotmányt és tij|
!ények s7abí]yo7zák'

A7 iL||xmhatá| ót i7c lónck nnídsZ.|c i
.\ c7zcI cgyült maga a szcrvczct ls tZ
. lmú|t nóhÍry óv so.ÍD gyi 'kc lcscD
ÍtaItkuIt '  A Ht l lÍőr\óg Icbonl(Íta {
kÓznyeIvbet ' ,vasfüg8ónynek. .  neve
zeIt  e lekn.omos je l7órends7e|t . . re3
s7únlette a hat.U.sívot' L990 ben me8
k.zdte a nre3s7eNc7ésót ,  l998 óv cIc

.jén Ics7ctelt u trt(]1vj hitárót Ífkato

A HltÍrótség javrsIttÍa a BcIiig)'
nr in is7tet  |992 ben s7ent l -Ít7 ló . t I)
jiLt x H.tt.!órség Nl ávÍ nyiIvánítot
t t ,  rn]e iyet  uóta minden óv lúniu!  ] '

I IaZánk h!rí lő l i zctónck IcDdkí, i i I
ó ldckcs ós róg i  t  t i j l t ónctc '  Hont i rg ld
|ó i jsc ink t i ' l ckv.sc i  nrÍ nyomo. k i j
vethető ldatoklial s7o]8í|tak' s7t. l!t
v i r  I038 ban beköve i l ie7et!  ha|.í l t
után sú|yo! nregptóbá|tttísok. nehé7
id i jk  k i jvctkc7tck '  l077 ig LÍs7l( j
lrónrd lópósóig kót ntgy pogánylíz{
dás is nrcg tktrta di'ntcni r móg kid|r
kUlarlan icudá|is rcndszcl1' cz id.jszak
dla l t  l ró t  k iá|ya i \  voh ü ors7ágnrk '
LÍsz l( i  k i lÍ|yta ncnr k ischb fcIrdrt  hí
ruh, nr inr  t l ,  hogy |c||ópjcn t7 or\ lí

A BEosZ és a HoKosZ elnöke - a
szervezetek vezető lestü]eleinek
egyetértésével az alábbi ]evéllei tbF

A nyugállományú katonák ma két
olszágos szÖvetséghez csatlakozott
egyesületekben tevékenykedve kép.
viselik érdekeikel' A több mint 23
ezer fó érdekeinek védelrne a tÓbbré.
tegű érdektago}tsíg. a két szövetség
e|téró ]ehetóségei' a nem sz,err'ezelt
nyugá1|onányúak tömegel miatt kor
l.Ltozott. A szovetségek elnökségei
minl tes!űletek _ közÖtti egyűItműki.
dés e jelen!ős és alapvetó ügyekben
sokszor f.elszínesen. esetiegesen mú'
k öd ik .

A nyu8álLonányú katonák és hon

go1 le l ryegeló  kÍi lsó  ve!Zé]) 'és l  be]só
biZonyIa]noság elleIr' Tőr!éIlyaLkoÍó
nNnkáia során LásZló nag} l.ig}ehnel
litrdíoll a határijriZcl DregsZilÍrdílÁá
l . ,  t  cscDrpószct  mcgdkddályoz l isÍfu,

nrri sZólrasZnálltLal ólve a köZbiZ
lonsÍg mcglcrcnr l .só|c '  sZ l '  LÍsZló
lovagkiÍÍl} ka lonai  erén}ei  és 1 ö r lé.
oel i ielentóségű t..llei yollrán Inél
rti lett i haláróÍök példaképe' ̂Z oÍ
szlig bcIs.j !.ndjóDck nrÍr dkko| is 1i)n
tos icltótclc \oh t hatÍÍ)k nrcgbíZhtl(í
ór izc lc .s  cZ ncnr vÍl l ()zott  Dtpja iDk
bln scn1' ̂ Z EuróPli Unióhoz lörlónó
csallakozás ul:íi N{lglarorsztig. íg} t]
Halá.óÍség is úiabb kihívás elé Lerült.
leljesíeni kell a cchcngeni lérséghez
löÍLénó cslllakozás {.c1tótelcit' ̂Z EU
s Zászk,)bonlÁ úi|tira lcnLliilclet adoll
a Halárórségnck'

Nap']ainkban pedig mjr a hltá|ó$ég
Íendészeti Sze.vként '.vá{a. a rö|.
!ényhozókat a mLilt mé]ló ÖÍőtriose.
kóDt ' hog) ilÍegrÍlód]on a Rc dőÍ
sóghcz' ̂  nrii halÍróÍség igeo ]elenlős
cscn1ónyek Íész1veVóje és ÍbÍnálója.

^ InnldelrkoÍ] hatá óÍzök és a l}lai
hllárőÍ bajlíÍsak eÍednréIlyes és áldo'
za1os mUnkáiá kercszltil. M.tgyaÍo.
szlig Li'bb minL 1000 óvcn ál |cnD Lu

BlÍársi tisZtclctlcl ki'sZörtjiik a ]I.l
táróÁóg vczctőit' rktí! ós D}ugÍllolná
Dyú l l$a l l :

Sqfu\ Có.d n\á, Ú !d!\
IJailá] si l.|!esiilctcI:

o^.ága' s.övÍsé! !1nök!

Levól a nyugállományú katonákhoz és szervezeteikhez
védségi nyugdíjasok jogailak védel.
me. az összelbgás eÍősílése. az idó.
sebb korosztályok elszegényedés e].
leni védetme a két Szövetség egyéÍe1.
mű. kidolgozott taÍa1mú és rendszeű
együtlműködését követeli meg.

A kél szövetség elntksége úgy
dönütr' hogy kezdeményezi a nyug.
á]lományú katonák teljes korére kiter
jedó kozös éldekképvise]er létrehozá'
sát.

A honvédelni tátcáv.il való csúcs
szi|Íű egyeztetés azonban csak akkor
]ehet eredményes' ha azt a szövetsé.

8ek ta8szervezetei is megerósí1ik.
véleményiink szerint a Ma8yar Hon
védségnél vég7ett érdekvédejmi
muDkn tekintélyét, crejét ós hlté

konyságát a helyi Szervezeiek egysé.
ges akanta alapozhat.]a Íreg'

A két országos szövetség vezetó
1estületeinek nevében ezéÍ ké|jiik a
nyugá1lom.tnyú katonilk szeBezeteit.
azok ta&init' hogy egyé|lelműel tá
mogassák az elnokségek kezdemé
nyezéSéi. vizsgálják felul eddigi né
zeteike!. a he1yj együttnijködéshez is
állítsanak fel minósé3i követelmó
nyeket' és a|ká|'nazzák a modcrn
együttműködó\i tcchnikíkat'

Pé|?| I'ászló ]\,1' ezredeI
HoKosZ 4y|e,eíő elnök

siPos Géza Dá' ezrcdes
BEoSZ e1nök"



Kérdések a nyugdíjas otthonÍól
A közelÍnúltban a HEF és a Honvédelmi
Idősügyi Tanács is napirendre tűzte a
nyugdÍjas ottlon kéÍdesét. A HIT ülésén
az évek óta hasonló probléma mego|dá.
sakoÍ négy altematíva is szíba keÍült.
Az e|őlerjesztett vrá]tozatok megvitatá-
sakoÍ sajnálatosnak vélem' hogy miéÍt
nem kapott nagyobb hangsúlyl annak
|isztáása, hogy itt nem tömegigény ki-
elégítéséÍ6l ván szó, és nem hálózatÍó|
gondo|kodnat anyugÁtlományú szeNe-
zetek vezetői. A jogszabály elókészíté.
sének egyjk részlvevőjekónt - me]y sze.
rint 2004' január l.jétó] k€llene a táÍcá.
nak az otüon. működtehi - jelenthel€m
ki' hogy egy 70 100 fős otthonban gon.
dolkodtunk €ÍEdetileg is' mely a ma8ála
naradt' mentá]isaí a közössege| igény.
|ó nyugálloÍnányú t.áÍsaink és özvegyeik
elhelyezéséÍ€ biztosítana lehetósé8et. A
késdbbi bővítésre az igények fúggvé-
nyében került volna sor'

A számvetések, amelyek lz előler.
jesztésekben meA'elennek - melyek

ugyancsak vitathatóak lennének szí
momÍa &thetetlen miéí nem számolna}
azzal' hogy a tárca vagy táÍoík objektum.
mal, telekkel is segíthehék az ott,bon lét.
ÍejöÍél MieÍ hiányzik a kalkulációkból
a fennrarlíshoz személyenként igénybe
veheÍő á'[aÍni támogatás' mely jeleÍ egi
ismereteink szeÍint magasábbak a e{Ísa.
da]mi ádagnál. Hol jelenik meg az egyé-
nek ítal' ádagban a nyugdíjnak 70-80
százalékot kiievő b€fi zetés?

Hogyan váJható el' hogy a jelentke.
zők számáÍól pontos ada|áink legyenek'
mikor ^zt sem tudják hol lenne az ott-
hon' és milyen fe|tétel€kkel lehet oda
bekeÍü]ni' Az viszont máÍ konkret fel-
máések ercdménye, hogy ̂ z obsitosok
csák a honvedségi otthonba kéÍik elhe-
lyez&iikeÍ' meÍt ott étzik magukat biz-
tonságban és ott k€rü|hetnének abba a
közegbe, fikkel az egész szolgálat él.
menyei összekijti 6ket' Je|enl€g jobb le.
hetőség híján több mint 80 f6' polgári
szervek' személy€k ákal műkődtetett

nyugdíjas otthonba kéÍte a felvételét. Az
a kéídés ennek kapcs]ín' hogy lehet az.
hogy magánszenélyeknek megéri ilyen
otthont műkijdtetni' s6t egyre újabbak
épűlnek?

Ezek me|lett az már természetesen
alapo:j költségvelési méÍleg€lés kérdés€
lehet' hogy a lárcának mikoÍ lesz Íneg a
n}ugdÚils olthon íedezete' D€ ettól ehe'
kintve' a kérdés tárgyalásánál a napi'
Íend elóterj€sztőjének illik minden íon'
tos összetevdt mérlegelni éS a testiiletek
elótt fe]vázolni. (Tallín a HM egészség.
ügyi rendszerének átalakításakor fehza.
baduló szakápo|ói személyzet Észére is
találnánk lovábbi munka1ehet6séget')

A szövetségnek. a nyjgá ományú ka.
tonáknak a f€nli kérdésekrdl ttrténő
Észletes lájékozlalás adhat teljes és
megnyugtató válaszl a n}ugdÚas otthon
váÍható alakutásáról' Erre ké{ük a lárca
vezetóit' szakembereit'

Erdős Lás.]ó
nyugá onáD,ú ezredes

Jónós Laj osra emlékezve
Lassan tíz éve, hogy a BEosz és a szlovén Veterán Harci szö.
vetség (Zws) közöttegyüttműktjdési megá[apod,ís szüIetelt.
Ez alapján megismeÚek és segíleíék egymás munkáját. közös
progÍamokat szelveztek.

E kapcsolat létrehozísábdn' fennhriásában és eredményes
műkijdésében dönt6 szercpet jársmtt Jónás l,ajos (Ludvik Jo-
nás) n) gáÍoÍn.ínÉ ezÍedes' aki a zws mumszombari régió
v€zelóje. e találkozásaink szewezóje és to|Ínácsa' A magyarok
iránt érzen szimpáliája" lenni akaúsa meghaláÍozó vo|l kapcso'
lahink er6síÉ'sében'

t IPU B t I l (A  sL0vINI lÁ
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Tijbbször jártak szlovén
csoportok autóbussza] Ma.
gyáÍoÍságon' s e látogatá.
sokat mi is viszonoztuk.
MegismeÍtiik szlovénia
szépségeit' a Poslojnai
cseppkdbarlángot' a Tng-
láv mercdek csúcsait és él-
veaiik a tengeri füÍdés
őÍjömeit.

KüIön együthűködési
és baníti kapcsolal alakult
ki a fehéwári Íégióval és
klubbal. RendszeÍesen
részt vettek egymás köz.
gyű|ésein, kiilönböző meg-

emlékezéseken. lak'nya
látogatásokon es más ren-
dezYényeken. Az elmúll
évbe a fehéwári klub lett
autóbuszos kirándulást
szlovéniába' és többek
kőa koszorüt helyez|ek el
a isonái magyar sírokuÁl.

Ez évben a fehéwári
Ba]assi és a PÜskás Klu.
t}ok szeíveaek kinindu.
lást szlovéniába Jónás Lajos barátunk kalauzolásáva]'

Külön kell szólnon aÍról a baráti kápcso]atÍói, mely kiala*ult
kett6nk között, és azl hiszem ez is segÍ1e1te a klubok kijzötti
kapcsolatok femtarlását' Jel]emző' bogy Jz ó ajánlásával én is
lagja lettem a s'ovén vet,eránok Harci szövelségének.

Jónás l-ájos báránmk megbízatásn _ az ollani szabályok sze'
rin( _ kél ciklus után lejárt' s í8y |emondo( Égióvezetői megbi
záúól. Bízom benne - ígéret vaÍ| |á -. hogy lovábbra is segíti
majd a sdovén{agyar kap.sola| ápo|ásá|.

Nemégiben a honvéd€lmi miniszteÍ ercdményes munkájáért
emléL1áfgyú díszbuagánÍ - adományozott Jónás I'ájosnak'

K€dves BaJátom| A bajlírsaim nevében is köszönöm a mun.
kádat és segílőkészségedet'.

Jobbá$, Ant1l
nju8áLlonán,ú ezrcdes

SzIovén_magyar katonabarátság Rl]PUBLlKA sI,ov'NIJÁ

lvt?^ vtrÚlr0Y
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Marad a pénzjutalom? Követendő példa
sokat gondolkodtám dzon' hogy avégsó búcsú' a gyász. a fájda.
Lom pjllMataiban szabad.e' ilik.e pozitív felismerésün}ról gon.
dolkodni és ími. végül is az gyózött meg. hogy a ketió együtt ei.
választhatatldnul vo1t jelen stock János lyugállomályú a]tábor.
nagy' miniszterhelyettes' haderőnemi pardncsnok temetéSén'

Ezen a tenttésen a végsó búcsú perceiben a család iránti egy.
ü|tórzesl' á vol. vezetó iránti tisáeletet kifejezve sokan voltakje.
ien' Ez ilycnkoí már csak belsó jndíttatáSból jöhet, önkéntes
megbecsülé$t fejez ki. Nincs az az eT6 dz emberi tisztességen kí.
Viil' ámelyik ezt elrendelhetné' A temetésen jelen]évóket a ve.
zeló' a kolléga' a barát iránti tisz.elet hozta a temetóbe' oft volt
ebben a testületi összetafozás. a szakmai teljesítnény. az embe.
ri vonások elismerése is. melyet kiilónöseD azok a fiata] vezetók'
tisztck testesítettek meg' akik ismercdenűl is kötelességüknek
érez1ék megadDi a ''Dagy elódnek.' a végtisztességet.

A ntgbccsülósb6]' a figyelemb6l s|ock János altábornagynak
a hosszú' fájdalnas betegség alat. is kijutott' Nap nint nap meg-
csöneDt a telefon. a volt pályatiírsak aggódYa érdeklődlek ba!á|.
juk' kollógájuk hogy|éte fel6l. Az egytitt érző megnyilvánulások
a hmgokból is kitűntek' étzékelni lehetett. hogy mindent meg'
|ennének a fájdalon cnyhítéséért, katonatársuk életéDek meg
hossZabbításáér1-

AZ igazi bajláJsi mcgÍyilvánütáJ mégis áz vol|' hogy a bajban
is olt voltak kaloDa!áNuk metlett. onként mentek és saját gépko.
csijukkal vittók a baútot a soLos kó|házi kontrol]Ía' kezelésekrc.
Ez a kollcgdlitásnak' együltérzÉsnek más tettekben negnyilvá.
nuló kifcjcződése volt. Azt hiszem sok más mellet! a7ÉÍ iS érde.
mes mindig cmbcmek lenDi' hogJ ezeket 't pillt]natokat az elmú
láshoz köZeli időszakban is meg lehessen élíi'

MeggyóződéseÍn' hogy ncm sznbad vcszni hagyni az! a nem
zedékekcn átíveló teslületi összetaÍolst' s7-olida tást' mely a
I j rdJd lombln rgy. . lü|a|]ódn . 'dI  a L,Ion 'I  je||e ln/ l '

P intér Ferc,]( nJug,1lloná ,ú ezrede'

Étdek|ódésseI oI

a Ma8ya| Honvéd
21'.2007' május
25' számában

Elisme|ő oklevé]
adomá|lyozásával. a nyugállomán}'ú kÖz.sségek
érdekében tevékenykedó aktivistík egysze|i pénz
iuttlonb{n tó|ténő eIismerése ve!7é|ybe ke|nl' l,7
zc1 tóbb óvti7cdes hagyonriLnyt s7akítanánk mes,
hiszcn a nrugállomilnyú kat()nák á hctvcncs óvck
c1cic .Ír pén7jütalonrbalr rés7esü|hetnek évente

Ennck a7 elismerési fomriLnak kü|on han3súlYt
adott. hogy 1989 tz ldósek Évében nr.!d t7óta
aZ ENSZ íltál dz Idósck ViliigDtpjívá nyilvánított
oklóber 1 jén. nrosl már hxgyomliDyszcrűcn a hon
védelmiminislter ós a vczórkd főnijk ki'sztjnti a7
arra éÍdcmcs Dyugríllomílryú kttoríklt ós közü|iik
nóháoy iól pón7juták'nbaD tés7esítenek.

AZ idijsck Vi|ágnáp]án a7 idősbaú onkornr.üry
Zalok 1 |cgti'bb he|yen iÍrnepségeket tende7nek.
Kö . /dnI ik '  /  i J ' :* k. l  T. ' '  i '  | .  n | ' : '  d | ' .  |) :  ( '  ' / . : |c l
ben levékcnykcdó akLivistákt1 és obsiioyrktt'

Sajllá]alos lcnne, ha lt kakrntDcnrzcdókck közot
li szo]idaÍitásnak ezl l szóp koDkrót mcgn}i1ván"
lásál' aZ idóscbb kaL(rnák óvi cgys7eri s7iDle
sz in1bol ikus pónzbc l i  juta lmazís i  lehetósé8ét
e]hagynák'

Fc|\\es i  Pé1, j|  n|á '  e? edes

E||átottak térképe
Gondoskodás i  k ö r t ' e  ta r tozók  létszá f ia  ( I )yá '  k .1 ton. ik ,  ozve! ]yck ,  : .1| ) ' )
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Elismerés a honvédségi idősgondozásért
Az országos Idősügyi Tanács éves reÍ.
vének megfele]ően' május végi ü]ését a
Magyar Honvédségnél taÍotla és je]en.
téseket ballgatott meg a honvédségi
átalakításán.l' a bumánstratégia meg-
valósításának á személyi ál|ományía,
elsósorban a nyugál|omínyúakía és a
honvédségi nyügdíjasokÍa gyakoÍoll
hatásairól' a2 idósgondozás eredmé.
nyeiÍó| és lerveiről' va|amint a Honvé.
de]mi Id6sügyi Tanács műkódésének
tapaszlalata;ró|'

Iváncsik Imre államtitkár úr tájékoz-
tatójában szó]t árró]' bogy a honvédség
a testül€ti hagyományokkal, táÍsadalmi
elváÍásokkal és kormányzati célkitűzé.
sekkel összhangbán Ínindig konoly fi'
gyelmel fordíbtt a szo|gálatMl ki|épen
nyugállományú katoná*ra és honvéd'
ségi nyugdíjasoká' a úluk töíénó
gondoskodásra' Kedvezményeik és jo.
gosu]tságaik a tárcaszintű állami 8on.
doskodás fontos elernei, rószben szoci.
ális célokat szolgálnak, másrészt a tes.
tületi összetartozás és inEgÍáció meg.
hltározó összetevói. A nyugállomá.
nyúak éle|körülményeir6l' gondjairól'
igényeiról széleskörű ismeÍ€teket szer.
zelt a lárca az e]núll évben a táÍsada|-
mi srcrvezetek kezdeményezésér€ és
kőzremúködéséve] végrehaÍolt két
szocioIó8iai vizsgálat alapján.

A nyugállományú katonák létszáma
az elmúlt években Íendkív ül dinlm iku-
san növekedett máÍa már lényeg€s€n
meghaladja az akív szolgálatot telj€sí-
t6k számát. Jelenleg mintegy 23 000 fó

nyugállományú katona' 8700 fő öz.
vegy és árva' valamint valamive] 1öbb
mint 2600 fó nyugállományú jogú re
habilitált (összesen mintegy 34 300 fő)
taíozik a tárca gondoskodási kőÍébe.

A nyugállományúak és az iddskoFí
ák áz elmú|t évek kényszeÍű létszám
csöklcntései következtében . nem
^z onos kategóíiát' A nyugálloÍnány
ban |évók 3l'7 százaléka nem löltötte
be az 55. életévét' 45'5 zázalékuk sem
idósebb 60 éYesnél, viszont 33
százalékuk 70 évnél idósebb' A nyug
á]lományú katonák több Ínint 50
száa^|éka az elÍnúlt |0 évben került
nyugállományba' 15 százalékuk vi
szont már 20 évné| Égebben éli az ''ob
sitosok'' életét' A gondoskodási kőÍ sa
játossága hogy az igényjogosu|tak az
oÍszág va|amennyi megyéjében megta
lálháiók' de több mint egyháÍmaduk
Budapesten él'

Az államtitkár meg€Íósíie(e' hogy a
kiegészítő paíancsnokságok jelentós
átalakításuk után is a]apvetó feladatuk
nak lekintik a honvédség gondozási
körébe táÍozókka| va|ó törődésl' gond
jaik megismeÉsét' megoldásuk segíté.
sét' a nyugál|ományúak társadalni
szenezetei Ínunkájának támogaüÁsáI.

Úgy ítélle Íneg, hogy a Hjt. hatályba.
lépését követően kialakult ágazatai
szabályozással elviekben egy koíszerű'
a táÍsada]mi állagná] kedvezóbb etlálá.
si rendszeÍ lélesílett 1l tírca Az ellálás.
ra jogosul| személyi köÍ számára' A
sokszínú és sokoldalú gondoskodás

azonban a felléielek szűkülése (nagy.
számú katonai szervezet, iníézmény
tnegszűnése, va1amiÍt költségvetési
koÍlátok) miatt a2 utóbbi idóben csak
nagy eÍófeszítésekkel' teriileti és egyé.
ni eltérésekke| taíható fenn.

szekeÍes Islván nyugállományj dan.
dáÍiíbomok, a Honvéde|mi ld6sügyi
Tanács (HIT) ügyvezelő e|ni'ke tájé.
koztatóan hangsúlyozta' hogy a hon-
védségi nyugállományúak a Lírsada-
lom tóbbi rétegéhez viszonyítva speci-
ális helyzetben vannal. A hiva!ásos
szolgálat alatti íokozotlabb elhasználó.
dás, a munka. és szabadidó szervezés
kevéssé kiszámíüató volta' a hadsercg
megkövelelte mobilitás' s a mindezek-
kel egyiitt járó komp€nzáladan ttjbblel-
költségek. A rclatíve magasabb nyug-
dÚ miatt a nyugáuományú katonák ki.
esnek a táÍsadalmi szociális hálóból' s
különösen nehéz helyzetben vannak a
katonaözvegyek'

A Honvédelmi Idősügyi Tanács fel'
adatainak megfelelóen az elmúlt éYek'
ben figyelemmel kíséÍe a nyugállomá'
nyú katonák és a honvédségi nyugdÚa.
sok helyzetét' éleüörülményeit' va|a.
mint szükségleteik alakulását; tapasz.
talat$val' javaslalaival segítetle a táJca
vezetésének döntéshozatáli íevékeny.
ségét.

A két tájékoztatót kövelően az
oÍszágos ldósügyi Tanács tagjai szá.
mos kérdést tettek f€l. a Honvédségj
Idősügyi Tanács tag'ai pedig kiegészi
tették, ámyalták az €lhangzonakat' Az
országos ldősü8yi Tanács tagiai hoz.
zászó|ísaikban elismeÍésüknek adtnk
hángot a honvédségi idósgondozís ha-
gyományosan magas színvonala' eÍn.
beÍközpontúsága. a tárca vezetése és a
kalonai szervezetek paÍancsnokai' va.
lamint a nyugíllományúak szeÍvezeli.
nek haÍmonikus' alkotó együttműködé.
se fe|ell' osztönöztek a nyugállomá.
nyúak és sz€Ívezeteik össz€fogásánnk
eÍősítéséÍe' a katonagenerációk köZötti
szo|idari|ás e|mé|yítésér€' Felhíviák a
figye|mel az ENsz Nenrzetközi tdősü.
gyi cse|ekvési TeÍve' valamint az Idő.
siigyi Nemzeli cselekvési program cél.
jai és |egfon(osabb követelményei
megism€Íésének fontosságára, a táÍca
idősügyi strotég iájában való érvényesí.
tésük€ és realizálásukra'

Sr. J.



Tizenö| éVes a honvéde|mi érdekegyeztetés

IJnnepi HEF ülés

Honvédségi Dolgozók sza}szeflezeté.
nek (Hodosz) vezet6 titkáÍa és Mészá.
ros Géza' a Honvéds?akszervezet
(Hosz) elnöke felszólátásaiból knaj-
zolódott az éÍdekéÍvény€sítés e]mú]t
másfél évtizedes tőrténete-

sipos Géza emtékbeszédében feli-
dézte, hogy éÍdekegyeztetés dolgábal
a rcndszeffáltást követóen 1992 jatu.
fujában ült e16ször közós asztalhoz a
Honvéde]mi Miniszté um' a parancs.
nokság' valamint a háÍom ádekképvi.
se]eti szeÍvezet képviselóje.

Erdemes tudni, hogy míg a Honvé-
de1Íni Minisztérium _ előszü csak sza-

vakban' najd késóbb ie.tekben is - az
érdekegyeztet6 fóÍum létÍehozása mel-
lett volt' addig a megál]apodássat kap.
csolatban leginkább és legtovább az
MH panncsnokságnak voltak aggá.
lyai

Nehezen értettók m€g' hogy ''a jogáI.
lamban nem attól függ az éÍdekvédelmi
szövetkezések létjogosultsága' hogy a
munkáltató (a parancsnok) elismeli-e
azokát, hanem attól, hogy tcÍvény van
Íá.'' Kimondva' vagy kmondatlanul a
hadseÍeg Íendjét' a paÍancsnokok ha-
tásköÍét fóltették az éÍdekvédelem
szeNezettségétól. A tá]caszintú táryya.
lásokon végül is eljutottak a jó szándék
kinyilvfuításán tú] a konkét fe]adatok
meghatározásáig. Kidotgozt]ík az ötol.
dalú páJbeszéd intézményes foÍmáját'
valamennyi fé]re k0telez6 noÍmáit' és
végül 1992' március 16.án írta alá a
honvédelmi minisztel' a honvédség pa-
Tancsnoka' vá]aÍlint a három éÍdekvé-
delmi szeflezet vezetője azt az Együtt-
nűködési Megá]lapodást' amelyet egy-
felól a BaÍársi Egyesűletek országos
szövetsége, a Honvédségi Dolgozót
szakszeÍvezete, a Katonák ÉIdekvé.
de]Íni szövetsége, másfel6l a Honvé
delmi Minisztérium és a MagyaÍ Hon.
védség Pamncsnoksága között jött léEe
a honvéde]Íni érdekegyeztetés műkőd
t€téséÍe.

Je]enleg a honvedelmi tárca vezetése
igénÍ taÍtott az éÍdekvédelmi és érdek.
képviseleti szervezetek véleményére'

A honv€delÍni ádekegyeztetés 15. év-
fordulója álkalÍnábó] a Honvéde]mi Mi-
nisztéÍiumban június ötödikén eÍ ék-
tilésre keÍült sor' amelyen szekeÍes Im-
rc honvéde|ni miniszteI hangsúlyozta|

- Egyedüt nem megy' A Honvédelni
erdekegyeztetó Fórum (IIEF) tagszer-
vezetei' annak vezet6i. muntatársai
mindig, minden esetben az embeÍt' a
muntavá alót tartották szem előtt te'
vékenységük sonín. Úgy vélem. hogy a
közet másfél évtizedes munkajó példá-
ja a konstÍukivitásnak' nindemellett a
határozo.t éÍdeké ényesítésnek.

A honvéde]Íni tárca vezetdje hangsú-
lyozta: a fórumnak nemcsak múltja és
jelene' hanem jövóje is van. A HEF
tagszervezetei az e]núlt idószakban
rendkívül aktív. konstruktív' ugyanak
koÍ kemény vitapartnemek bizonyul
tak. Úgy gondolom' hogy ez a hozzáál
lás nagyméÍékben javította a tárca és a
szakszervezetek egÉttrnűkijdését' ami
hozájárult a feladatok sikeres és ered.
Ínényes vé$ehajúsához.

A muntaadói és a muntavállalói ol.
dal képviselőinek sipos Géza nyug.
á[ománÉ ezredes. a BajtáÍsi Egyesü.
letek oÍszágos szövetségének (BE.
OSZ) elnitke, dr. Ti[ Szabolcs. a Hon-
védelmi Miniszteliun jogi főosztátyá'
nak helyettes vezet6je' dr' Abonyi Má-
tyás' a BajlíÍsainkért Alapítvány kuÍá.
tóriumának elnöke' BreüeÍ Lász]ó, a



ezért négyévcnlc cgyiiLlmúködési mes.
ál]apodjsl dolgoztlk ki éS íÍtak |it.
l993'ban nlc8 |tlkull - és azóta is iól
múkŐdik a Iknrvédelmi Érdekcgyc7.
letó F]jrum'

A lárcas7Úllú érd€kegyeztelós gya'
ko.laia Ús rcndszere az elmúIt óvc|b.n
fokozatosao Ilkult ki. módosull ós
vÍLl azzÍ. mitól mr mÍrjoggal beszé|
hetünk: a7 Úl1lckcgyeztetés szerr'cscn
beépüll a honvódclmi tátcáná| a vclc.
tés' u irÍryíllis. a döntéshozaltl ós l
jogszlbíl} clőkészítés rendszcr.bc'

Az órdckvódclnli szen'e7elck vólc'
nrényci. inli)rnüiciói jelentóscn hoz,li
jánlltrk rhhoz. hog)' a M{sy{r tknr
vódsóg rclb ni'olyam{tái zökkenőnlcn
lcscn ztj1lnlk. A rep|czcnlalív szlk
szervczclck bcIső k{csohtlti is lcndc
zódtck. A hoDvédelmi nrinisztcríel lijr
Únl egyczlclósaIapjín rnrünka!á1hlói
o lda l t  jc lcn lcg hírom szcrvcze l :  l
Hos,. x Hodos7 és a BEosZ képviseIi

tl I]onvédeinli Erdckc8ycllcló FóíLlnl.

Az Íjnnepi ntgcmllttclósco a BEoSZ

jelenlÚvó lagjai közűl is sánrcs n c|is
ret'érekh'n úslesültek az érdekv.dclem

lc|.n cddig kilejlet munkáJukéfl.

Az érdekegyeztetés
szoIgá|
Ma máÍ senki scm vitatja' hogy Zsoldos Géza nyugállo.
mányu ezÍcdes - ali immá |J éve .l Honvedség| ÉÍdek.
egyeztető Fórum (t{EF) titkára - kulcsszcrepel tölt be a
hivatás és szerzódéses katonák. .l nyugállomán}ajak vala.
minl l köztisztviselők és közaIkalmMoltak éÍdekeinek
érvényesítósóbcn'

- Kezdclbclr még a honvéd€lmi tírctilrál iS nehezen to-

saorax er J HLr JogerooJeneK a nonvco\cgr LfoeKegyez-
leló TanáLJ (HovÉT) mÚLodésél - Cmlikezen vl.s/r 3
''hős' korszaka.' Zsoldos Géza. A hadseregb€n I992'b€n.
a Honvédségi Dolgozók szakszeÍvezcte (HoDosz) mel'
lett újdonsígnak számított a katona.szakszervezet. de so'
kan értetlenül íigyelték a BajtáÍsi Egycsületek országo\
szövetségénck levék€nységét is. amely t.elvállalta a
nyugíí|bnlÍnyú katonák éldekképvisclclét is'

Ma már leljes az egyetértés abbaü. hogy a napi élcl
szencs része a tárcaszintú' fo]yamalos érdekegyeztelés'
ame|yben a munkavállalói oldalt a kél honvédségi vak
szewcz€t (Hosz. HoDosZ) mel|ell a BEosz képviseli.

A HÉF az évrórévfe sor.a kcrú|ó béíá.gya|ások mel.
lett 'ész| vett az új szolgálati szabá|yzat. valamint a kato-
ná-k jogállásáÍól szóló'öNény kido]gozásában|

A táÍcánál folyó érdekegyeztelő nunka nagyságát jelzi,
hogy az e|múltegy évben 2006 májusátói 2007júniusá-
ig 15 éÍdekegyeztet6 tanácskozÁsru keÍüll sor, s ezeken
96 napircnd volt ''terítéken''.

Az érdekvédel'ni szeÍv€zclck vél€nényei' elemzései
jelentósen hozzájárukdk áh}oz. hogy a Magyár Honvód.
ség reformfo|yamalai zöklenőmentesen zaj|anáx'

- szeretném hangsúlyozni' hogy az érdekegyeztető

atában
BEOSZ veze-
tésc Sipos Gé.
za elnökletével

8yon ak|ív és
k o n S t r u k | í v '
Az ulóbbj idó-
bcn jelentós

pé1dául
n y u g á l l o m á -
nyú katonák
iírandóságainak megőrzésébcn. az egyszeri rcndli]kozali
c|őléptetések vissza.íllí|ásíban éS az idósgondozás5ial
k . Ipc .o| . Io '  e IgorJÚ ' l ' o \  k l JhkI l ] sabd mond| ' |  !  HEF
titkára.

zsoldos Géza hónapról.hónapra gondosm clókészíti az
érdek€gy€ztet6 fórurn bnácskozása;t' összekölő szerepel
lőlt be a munkavílla!ói és a munkaadó; oldál kópviselói
közótl és ha szükségcs nagy türelemmel és empátiával a
|eszültsé8ek feloldásáJa is ví1llalkozik. A legutóbbi béÍ'
me!állapodást például hat egyezteló láÍgyalás előzte
Íne8' A HÉF öÍökmozgó litká.! nost külön is büszke ar
ra' hogy nenrégiben a sz€rződéscs katonák országos ta.
náclkozásán átvehctle a Katonákéí Íangos kitünt€tést. T
valóban mindcn tőle telhetót megtesz á katon]ákéí és az



H írek, tudósítások, közIemények
Emilékzászlót kapott a váci honvéd Sakk-
nyugdíjas egyesület
Emlókzászlól adományozotl a váci Esze Tanás Honvéd Nyugdíjas E8yesü
letnek az önl(om1ányzat az önkormányzat. Az ünnepségen d.. Bóth János
potgármesrc' adta át a díszes lobogót Mayer zoltánnak. :rz egyesület elnö
kének' rnajd a BaÍáÍsi Egyesülerek országos szi'vetségének képvisetói ' iag
szeÜezeteinek és a honvédség kiiidö|tei szalas felkötésével tették ernléke.
zetcssó az ünnepi pillana|ot.

Esze Tanásra ós x magyaÍ honvédség. benne a váci helyőrség iöÍénetérc
szitveszler Sándor alelnök - akinek rendkívül izgalmas és érdekes' Mérnök
voltrrm a hadseÍegben| című kÖnyve e napon jelent meg emlékezett. vá
cottnagy hagyományai vo]tak a katonai életnek. egészen a rendszetvá]tÍsjg'
ámikoÍ is a hadsereg átszervezésével egy id6ben megszűnt a szérúskerti ós
a Híradó útj laktanya is' A koníbbi helyórségi klub épülelében most a váro
si könyvtár mÍködik és lassan eltűmek azok az emlékek. amelyek a dicsó
múltat hiÍdetjk. Ennek igyekszik gátat vetni a honvéd nyugdíjas egyesúlel,
amikor minden esztendóben valamely fontos helyen emléketállí! áz elődök
nek. Tavaly például a Híladó tércn emeltek etnlékművet.

Az eÍnlékzászlót a nár évekkel e7-elótt a Madách Imrc Mívelódósi Köz'
pontban kialakírott EszeTamás enrléksaroknál hclyeztók e]' s mcgkoszoÍúz.
ták a névadó szobrát is

es ulti verseny
A Fegyveres Erők éS Tesiiiletek
szolnok Városi Nyugdíjas Egye.
sülete sakt és ulti versenyt hirde.
le1t 2007' május 24.ére azzal acél.
lal' hogy á Honvédelen Napja ren.
dezvényeibez kapcsolódólrn és a
Balthyány Lajos emlékévben a
sakkot és u}tit kedvelő tagok szá.
máÍa ke]lemes veÍsenyzési lehetó'
séget biztosítson' Az ulti kategóri.
ában 10 egyesülel képviseletében
minlegy 30 fő. míg sakk kategóÍiá-
blrn 5 eg}esülel képviseletében 10
fő vers€nyzett. A vefsenyen az
alábbi eÍedmények születtek.

Ul t i  kategór iában: csapatI  l '
hely:Fegyveres Erók és TestüIetek
szo]nok Vá|osi Nyugdíjas Egye
sülete; 2' he]y: szolnoki Nyugdíjas
Klub;3' hely: Nyíregyházi MúSza
ki Hagyományórző Klub.

Sakk kaÍe8ó|iában: |' hely: Knr
cagi Nagykun Bajrársi Egyesülci;
2' he]y: Fegyveres Elók és Tesrü
letek szolnok válosi Nyugdíj.ts
Egyesülelej 3' hely| Honvédchni
éS Rendvédel'ni s,eNek Klübja'
Miskolc.

A versenyt l BaÍíílsi Egycsülc
tek orszílos szóvctségc. szolnok
Hely6rségprraDcsnoká' szolnok
Megyei JogÍl VÍros Polgánnesrere'
a Kelet magyalországi lladkiegé-
Szító ParáncsDokság parancsnoka,
és szolnok he|yólsóg kalonai szer.
vezeteinck parxncsnokai támogat.
ták' A rcDdczvény biztosílásában
nagy szeLcpe volr a HM Honvéd
Küllilrális szolgáltató Khl' szolno.
ki inLózményéíek' hiszen a veÍ.
seny á munkllárs:rn áltxl beÍende.
zctt ós biztosított termekben kj.
cnrclkedó színvonilon, mindenki
megelégedésére keÍült megrende.

A verseny végén minden részt
vevő emléklapot kapoit és a tálno
gxtók ióvo]lából egy kis ajándék
csomaggal is gazdagabbak lettek.

Be] ena Béld n}uqáuonántú
ale.re.les

DÁfA r t

a Nyíri Honvéd
A BEosZ nyíÍegyházi tagszerveze.
tében egymás| érik a Íendezvények'
Nőnapi báljuk után Harangodon
volt egy kerékpáÍtúráYal egybekó
tött egyesü]eti' bográcsos piknik
nájus l.jén' Üzemlátogatást szer
veztek a hűtógépeket gyártó helyi
Flextronics üzembe. majd a .'sza"
bo]csi Honvédek Nyomában'' cím
mel 100 1ő szabo]csi fiatalnak ren
deztek ifjúság i honvéde1m i verenyt
a Múzeumfaluban. Június 7 én nre
gyei'váÍosi szinrű Batthyány konfe
rencia megszervezésével enllékez
tek meg az elsó. máriír minis7terel

nijkról. Június 8 án a Nyí.egyházi
Evangé]ikus Nagytcrnplonban
szintén Batthyányra cmlókczlek a
mintegy 1000 fó köz-épiskolás rész
vételével. A helyő$égi klübban
megemlékeztek a HonvédeleÍn
Napjíól. részt vettek a vay Ádám.
ról szervczctt megemlékezésen'
Hajdúhadházon' KoszoÍríZtak máJ'
ciüs l5 ón' a győzelen napián' a
hósijk napján és az eleselt haláJőrök
emlékére cmcll kopjafánál NyíÍbá'
to.ban. Az egyesülel lagjai o1| vol.
tlk a komáromi családi napon is' Ez
á nélrány rendezvény iSje]zi' hogy a
BEosZ a keleti végeken iS él és
lcndülc1esen',pörög'''

T.jt h S á ndo I nr u g íj l 1 o 1á nJ ú
ezred?!

10



Megszúnt egy egyesűlet
A N}írcgyhízáD bcicgyzcLlós működó Tihy Bóla Vclcríücptijő Egyc
siilct .1t iÍ óvcl ós 2007' Íprilis :]0 íD Joguród n.]kül mcgszűnl' Rijvid
élctlütüNk ellenére nigy tetteket vittek végbe a BEosZ ta8 veterá
nok. Nyíe$há7án felelevenítették á tepü|ó hagyományokat, i'ss7egyűj
ttÍték a7 eltnúlt s7Í7td szabo|csi tepű|ó hóseit és kitdvilnyokban |ó87í
tették tz clnúlt idők hós szereplóit' 2005 ben lóbb óvcs er.jfcszítós utáD
cg} rcpüló cmlókmű ].tesíLósóvcl írLík bc ncvükct N}írcgylrÍZt. szd
bolcs szatmár Bercg mcgyc és l mlgylrrcPiilós történelóbe' A húszlós
egycsűlct elöregcdctL tagsÍga.s vczctósc úgy határozolt' hog} 1e1osZlal
ja i'DnragÍl' EZl lDnltk ludatábln tcttók, hogy a hc]yi Nyíri lbrvód
Egycsülct fclvállaha munkájuk fo|ytatását. s cgybcn az cgycsűlclbc ti'r
téDő be|épésüket' va|imint repiil.j tágo7atkéDt nrűkijdósükct bizbsítja'
Ezt a mcgoldlist a mcgszűüvc nrcgmaradni clv vcz.rellc' Köszönct .s
liszte]cl aZ cgycsűlcl mindcn tltgjánltk és volt elnökének. szlnolnik Ká
rol} tulalókos rcpti]ó fóhadnig} baíársnak ós köszónel a N}íÍi Honvéd
Eglcsiilctnck.

Szoborszentelés
Horuátzsidányban
HorvátzsidáÍyban július elsó v{sárnapján
kcriilt sor üDncpélyes keretek k('zött szent
Botbála szobrának felszentelésére' szent
Borbála.| l2. Arabona Lógvódelni Raké
ta ezred és a vasi Honvéd Bajlársi Egyc
sii1et védőszente iS.

Á kalonai ZáJándoklaton ' ane]ynek
szeÍvezésében a Vasi Honvéd Bailársi
Egycsülel is közreműIödöll .ószt vctt
Tönböl LíszIó rllábomagy' az MH ossz
haderőneni Parancsnokság PaJáncsnoka'
VaÍga László dandártáboÍnok ezÍedpa'
rancsnok éS sipos Géza nyugállonrányú
ezredes. a BEosZ elnŐke is'

A Íendezvényen Sjpos Géza !öv]d be.
Szédében hangsúlyozta' hogy a lradíciók
ápolása Íninden népnek' nemzetnek éS
e.syháznak fbntos 1.eladata' Szent Borbá]a
emlékének fblidézése már évek óta a hon'
védségi hagyon.ínyápo|ís része és az is

A szoborszentelés eseményeiról a Duna
Televízió is riporto! sugárzolt.

rrooalm1 palyazaT

A Nyusdíjasok oÍszágos SzÖvelsége ]Íodal ri pál!í'
/ : | j ' . | l c .  U l  : | . Í I L o ' / U l  ' i d x '  o .  i d . n e n ' e J l \ :
nek szívesen írogaló lt]giltil' MegszóLílja és készleli
azokat. a]ijk enlcsak gazdagodnali a szépnek teiszó

!ondold|! i I  oÍn' i l i ' J Ioj '  ha| 'en Inj 'oIaI i .  me!o|.
vendeztetnek' íúsaikka]'

Ez évbelr tizedszer je]entkezünk' rcmé]ve. hogy a
LeÍel' é\ íbí'lL]ló lol.l.e}'e' é|inl n|er e c<kloc\e e
leNkeznek a ielhívísra' Ezt segítendó nem íunk e]Ó
ren a l r l , J i  .nef\ore r .  I  in .  .  S.Idol ! loI1r re.e lo .n. , )
és mú1aji ÍregkÓtés seÚl'

Pílyázafunk egya|fut befogdd itoda|nri igénnyel
|  | e g o n a ' ' | | l { " / J |  | | : ^ . . ' ' ' P ' \ P | . é 1 e l e | |  |  | ( | n / n '

sajátosságait hordo7ó |Íai. epikti t|kotÍ$kat'
A 'naximum 6 olda| te|edelmíi pró7ai és te|ede

Lemben nem koÍláto7ott verses É|yí7tbkat két pé|
, l r n l b J r  l e  l "  l e . / '  e r  e ' " l l p ) e / , r " 9 \  n : ! ) r . e r "
tú (A/4) bo|ítékbxn, mrelyrc ír.ják rá a fc|adót és

,.]]ónyek az os7bőI irodáhni Pályíztt', szóvcgct ós
t cínrzctlct. vigyis t pá]yázald szcrvezij {ktivistmk
poslaicínrót: sinku PílDó.7624 Pócs. Rókusalia u' 2'

A pílyízrt jc]igós, ezól1lt szcrzók.t válftZtotl ic]i
! . i . r l '  r  1" ,  k . ' . ,  1 'J l " r  L . ' " i .  . i i .L\ . ' r  i r  rk . l
cgy pápÍTa \ czt tcgyók cgy ki$.rclű borítókbd'
amclyct lctigtszlás utár i |cnti nlgyborítékb.] hc
l}czv.n oklóbcr 15 ig postÍZnil EÍednényhiÍdelés
2007' dcccnrbcr clcjón' ̂  díiazolt alkotásokbó] anto'
lógia kiadását 1eÍvezZük'

SPORTHORGASZVERSENY A HAROSI.OBOLBEN

A HoDvód sportholgász Egyesülcl hagyományleÍemtő spoí'
hoÍgász veÍsenyt rcndez a BEosZ tagegyesilletei és neghívott
küllöldi szeÍVez€ck részéÍe auguszlus 1l'én'
A vcrscn],rc nüimá]isan 20 csapalol, csapalonkélt 3 fó jelent'
kczósélvííljuk' Hatfuidő: 2007. áuguszlus 1. Jclentkezés: e n1a.
i1 bcn: honvodhc@|ibennail'hu' Levélb€n: Bp'' 1775 P1.. l45.
InfomÍcnjt kórhctnck Fazckas Bálinl ügyvczclő elnökól a 06'
30.934'6800 as telefonszámoll' valamit Takács Béla verseny'
f.elelósiól a 06 30 856.8469.es telefbnszámon'

CSINÁI,JUK EGYÜTT Á HÍRLtrvtrLET

Á kiádváDyt ájövíjbeD is cgyiitl tudluk móg órdckcscbbó, színcscb
hé tenDi, E7é.t várjuk tz cgycsiilclck ólclóról szó]ó' más cgycsülc
tck szímárt példát. ödclcl adó. .rdcklőd.src számo| taÍló Íendez.
vónyckról ! iónykópcs ludósíásokat lcl.fuXon (398-'16'16) vagy az
tlíbbi c mail cínrckrc]
pinlcricrcnc@ frccmril.hu, galloi@freemail.hu

Kózilabkat ncm órZüDk nreg ós ncln küldünk vissza' ̂  szeÍkesztéS
rnittl a rt'Vidítós Jogít |cnDlaíiuk'

Születésnaoi köszöntő

^ Bal{qsi Bá|int Bajt]ársi Egy6ü|et beáti rendménJ€D kiiMöntötte
Palkós Imr. nlagá|lománF @.edcst Ú öröknozgó elnókségi tagot
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Hírek, tudósítások, közlemények
Pisztoly lőverseny

A Bajúrsi Egyesüleí€k országos szövetsége és a
Honvéd sPoí Egyesületek országos szövetség€
(Hososz) Batthyány Lajos gÍóí születésének 200'
é}.foÍdulójának erdékéÍe pisztoly lóversenyt szeÍve.
z€tt a Bud{Pésti Honvéd Pongrácz úti lőterén.

A jó| szeÍvez€tt veÍsenyen 9 csapat vett Észt (60
fő) ás az e|só h€lyezést a KözéP-magyaronági Íégió
csapata illetv€ versenyzdi éíék el.

csaPatbán a második helyezést a Magyar Ejtó€r.
ny6s BajtáÍsi szövetség szo|noki tagozatáíak csapata
szeÍezte meg'

A YeÍseny zsúri két harmadik helyezési díjban ré-
szesítette az fuzat-magyarországi Égió, i[etve a Gá.
bor Arcn Tüzér BajtáÍsi Egyesület csapalít'

A lőveN€ny híÍom egyéni helyezeBje serlegel, a
csapatok oklevelel valamint araíy' ezüst' bronz em.
lékéÍm€t kaplak.

A díjakal Gál Ish/án n}ugállományú ezr€des régió.
vezetó' és Juhász Líszló nyugá|lományú ezÍedes Ho.
sosz elnöke adták át.

Trencsényi bajtársak Tatán
A BEosZ elni'kségének meghívásáÍa a szlovák Katonai
Szovel.ég llen(sén}i s/erve/eldnel küldöttsé8e neÍnÍé.
giben hazánkba látogatott és tóbbek közt megtekint€tték

Hagyományőrzés
Kiskunfélegyházán
Az emberiség létének szerves Észe l
temetkezési kultúra- Ha valaki meg.
hnl' kisebb.nagyobb pompával rende-
zell szeíaíás közepette keÍül nyug-
helyére.

A kiskunfélegyházi Felsőtemelő.
ben járva fehünnek a régi sírok' és
ázokon a féIirat' Csák két példál en).
lí1ünk. l. MáÍonffy Emő l9l9.ben
vezelőként dolgozoll a városért' A Ío.
mán csapalok bevonulásukkor elfog-
lák és kiutasították a városbó|' |920.
blrn lehíóztatták és a városi bíróság
bijíönébe s7álIították' Az ítélelhirde.
lés elótl ' máig lisztázatlan körü]mé.
nyek között ' ismeretlenek behotollak
cellájába' mcgkínozták és orvosi se.
gítséget mcgakadályozva. hagy|ák
elvéíezni' Díszsírhelye a Íavata|ozó
mellen van. Mívesen megmunká|l
sírkövén á 'IEIÁRT SíRHELY.. Íe-
liÍat látbató' 2- Dr' Gátt.alvy Ferenc
oÍvos alezíedes' kitiintelett életét a
korábbi idők síÍjaira jellemző hosszú
síÍfelhal sorolja fel. Eszerinl részl

vett Erdély' DéIvidék' Felvidék
visszacsatolásában és |942.ben az
orosz haJcléÍen hősi haláll ha]t' Ham.
vait ház'}ozlák és itt küIön löÍtént el.
temetése. obeliszkjén a felirat: ''LE.
JART SIRHELY".

A temetőinkben sok olyan sírhely
van' amely azok em1ékét óÍzi. akik a
városéÍt saját szakmájukéÍ Sokat tct'

tek' Temelőtörténeti énékÍi sírok. ko
vácsoltvas kerítések. kriplák vannak
még. Nem biztos' hogy unokáinl( is
|átni fogják' Lassan ríkerülhet mind'
egyikle a feliÍat: ..LEJART stR
HELY'.- Ha így. S eddig őrződik meg
ÉldáUl dr. Gáí.alvy Ferenc orvos
álezÍcdes emlék€. hogyan várhatjuk
el határainkon úl €l €sell baÍá6a'nk'
Íokonaink sírjának gondozását?

A Fclsőtemet6ben .l Második Vi
lágháboíús Emlékmű kömyékén is
sok eleselr katona sírkereszt.jén a feli
rat olvashatatlan. Nehogy ezekre is
fe]kerÜljön a .IEIART SIRHELY"
felirat és felszámo|ásra kerűljenek'
men a töíényrendelet e|6írja. Míg
lehet, n€m késő. addig kell tennünk
v.rlamil síÍemlékeink meg6rzésére'

Mi a Petót.i sándor BaÍársi Egye.
sület Katonai Hagyományőízói elha.
lározfu k. hogy Kiskunfélegyházáí az
Alsó. és Fe|sóternelóben nyugvó baj-
táÍsaink sírhelyeit |efényképezzük és
archívumban rógzíljűk. A hozzátáío.
zó nélkÍili' elhanyagolt síÍokat az ószi
hónapokban rendbe tesszük.

Kalonai H a Byonó n!ő tzők : Mag os i
ol|ó' sá|diTibat ésvd|8a M' la1s,Ló
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Borversenytől a lőversenyig
Az észak alföldi régió hér lagegyesű]etének közös rcn
de/\enle ihrgyon' tq)o. . : i  ! i l r JL J , ,  e lmulr  nenan) ev
ben' BorveÍsenycink helyszínei Nyíregyháza és Mis
kolc' Az idén a miskolci klub voLla házigazda s ren.
dezte meg színvonalasá! a versenyt' (EÍól a Hí]e\,él
Tár lddd. i lo|| ' ]  \4: iL .  10 '1 HJjd ' i | |dI l : , 'on Io\er .e.
nyen talá]kozlak az egyesüleleket kópviselő csapatok.
AZ izg.'lonnaljáró verseny ne]le|t aZ cmlókck fcIidé
Zése és lt kózös élmények jelentették a legnagyobb ér
lékel. Június 15 én Nyíegyháza vo]l a háZigazdája {
BatthyányróI ellrevezett' BEosZ áltai támoglloLl lckc
versenynck. cslk e1ismerés illeti azokat x hcL
ven-nyolc! an évcs tágjrinknt' akik averseny szel]emé
ben kűzdőttek az cgyesülcleikén s gurították a nehéz
go|yókat számo]at]anul. A !á|tkozát s7ünetét a ki'zts
' \/mec 'ere lo l l ö ' le  k| '  AkJdI cg) ' i .  J ' :  lo  vI l .  poga
csa és sőL iS az elhasznál| eneÍgiák pótlására. Ezeket a
versenyeket tagegyesületeink szcnczik tánogatással
vagy anélküI. KtjzŐs vonásaik: nemes velscngós' baj
|áÍSias szellem' enllékezés a régmúlt. széP idókrc'

TEI,HIVAS

A karcagi Nag}kuD Btjtársi ts8yesület 200]' szeplenlber
15 én egész napos bliLír\i t{|iL|kozót |endez' melyÍe n1eg
hílla a karcagi laklaD].ÍbdD cgykor s7olgálalot reljesÍell
tiszteket és tjszllle]yetlesekcl'

Unnepi gyűlés a PolgáÍmcstcri Hivatal nagyÍennében
MÍvánr'táb]a leleplezése aZ cg}kori He|yórségi Művelő.

dé!i orthon ialán
Bajtá|sj találkozó a TaDydsi KoIlé8iuül étkezdéjébelr.

pükjában
Étkezés: svédaszla]
Rcgis7tríLciós díj: l000 Fl
JclcDtkezési hatáfidő: 2007. tlugusztus 31.
Jclcntke7És. Bokor JóZse| 5300 Karcag' K isújs7,i|lási út 70lD'
BtDks7án a szí ln:  7010011:| 1]07ó:105

^z LRr(siild \'c:e|ősés?

Gondo1atok az tiregségtol

A bö]csesség' lclki Dyuga|o|n. a mindennapi élet bo
n \ J l L l  '  . l - i / ' r ' )  :  l : ,  I  l e l ) , , e r e  b < r '  . u l d r l  ! ' r .  ,  r . ) ,  r
1árás ós íó|őképesség léIe. kiiiiezése. aZ cnrbcri, r Ko
zö\só8i. a te nészeri. a kulluÍ:ilis órrókck lóDyegének
nrcgóÍése' KéI egvházi szemólyisóg gondolatai iejezik
k i  e7t  i8en é[ékletesen:  ̂ ! i ld i  szcnt . |e léz

( l5 l5 l582) Az őregedó enbcr i  inr . l j t  ó\  Xx1l l .  János
pápa (  l88 l .19ó3) gondolara i  t7 i j .egsé!|ó l

Afilui s.e,Í l Ctéz:
,{Z öregcdő cnrber imája
* óvj mcg átt.n a, elbizakodoÍtságló]. hog) nnndcn

a1krlunDá| és n]inde|] témához hozzászó]jak'
* óvj nrcg. hogv végtelen ÍéSzlerekbc nrcrtiljck ós
I  r r L e , ,  e l a :  l e r . . l u L r . r .  h u - )  l : : i r r f r '  r 1  , l J  n r \ J

]óm végéte jusSak '

* Taníts Ineg .tn a csodÍlttos h('|csességle. hogy

* Tanírs nreg. amcnnyirc cstk lchetsé8es, sze|etet.
reméltónak nrarldni' Ncnr s7eretDék s7ent ]enni. reí
veliik nehéZ aZ cgyüttólós. de e8y nlogoÜa. zsÖÍtölódó
örcg u (j'di'g múvének ko|onája senr'

Xx]lI. JiLnos pípa gondolaiai az örcgs.gról
* Ma mc8kísér|en úgy áIélni a napot' hogy Dcnr

tk om e8yszer|e megolda i élelenr mindcD prcb|ó
'nÍját.

* Ma új ]észleies programol állítok (jss7e' T.lLán
rem ragaszkodom hozzri ponl(xan, de meglbgalrna-
zom' Két Íossztól |ogok lrl1|)7kodDii a hajszátó] és a
hatáÍozallaístiglól'

* Ma nen lélck' .s kúlüróscn ö[i|.jk mindennek.
ami szép' és hiszck t j.)s.L8ban' Nekem adatott reg.
hogy lizenkól órÍn Ítjó |egyek'

s]lbs Cí:l1 |áloralásu

Várunk téged is a MEASZ
Demokrácia Akadémiájára!
I1l clmúItál mfi 16 éves és nróg Dcnr vagy 28. Hn egy jó
köZössó8re vágysz' Ha Mág}lrorszlig néhí|ry kiváló
köZszcrcplőjé! nleg akarod ismerni' IIa táiékozott kíviltrsz
lenni lt demokrícia értékeiről' Ha hozzá kíváDsZjÍllDite
is imnuDhiilnyos denokÍáciánk eÍósítósóhcz'

A MtgynÍ Ellenállók és ÁntilasiszlÍk szijvelsége
(MEASZ) 2007 októbeÍétól MEASZ Dcmokrilcia
Akadónriát indír. ahol évÍól óvre 30 fiatrl nye let
bepjllanlísl a demokác]a szeíeágazó kórdóskijrébe, s
néIni kószsógct s7erezheÍ a denokrltlikus c1iÍrárck

gyakorlali módjáról is' oIyan fiatalok jelentkezését
váÍjLlk. pártsZinrplitiít.n fiig3etlenÍil. dkik tud i sZeÍelnók.
mit ielenl ma r tolcrrDcia. a nenlzet. a pjÍbeszéd, a hazl,
a konpronrisszum. a halad,r! fogalnu.

A hallgalók tanulmányaikat kéthelente és pé tekcnkónl
1 6'20 óráig folylttjík. | 0 hónapon keresztül Az elmélcri
' n | e j e | < l '  | l | ( l ' | I  i ]  ' | 1 ' ' ' '  '  ' ^ (  ' / g ' | n | .  k o / ö  e . '

o r r e \ ( L e n )  l ( d J . r  ' .  , / r . p  .  A  . e r . J r i , J  . < , ' e  . S .
televízió szeÍkcszlósógónck nre8|íto8xtása. S a záró
kirándulás a brüsszcli Európt Pi ament épulerébe'

A ielvéleli besz.lgctósrc 2007. s7eptembe| l0.ig lehet
jelentkezni cg} Iövid bemutntkozással kizárólag a
nleasze]nok@che]lo'hu c nrtil cínren'

Hdnti vilnos' d i,||:AsZ.|nökt
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Vár Szentes!

Tiszai Euroatlanti Nyári Egyetem
a HM Honvéd Kulturális Szolsáltató Kht. szervezésében
1998 őszén a Magyar Atlanti Tanács
év€s rendes koÍfeíenciáján szii|elell
az ötl €t' hogy hazánk NATo-hoz va
ló csal]akozása kapcsán egy olyan
klasszikus nyári egyetemet hozzunk
létÍe. am€ly segíti az integrációs fo.
lyamalol' s majdán az EuÍópai Unió.
hoz történő csatlakozást is'

1999'ben elindull a nyáÍi egyetem
előkészítése. Ebb€n a munkában se-
gítók voltak: Tóth zsigmond nyugál
lományú ezredes' DéÍer Miklós' a
Magyar Atlanti Tanács akkori fólitká.
ra' dr. Magyancs Tamás egyetemi ta.
nár. Fábián György' a csongrádi Bat'
sányi János Gimnázium igazgatója. A
szeÍvezó munkát Túri Andrea néPmű.
velő' oktatásszervező' a szentesi
He|y6rségi Klub akkoÍi igázgatja fog
ta össze. A szervezóbizotlság .javasla.
tára a rektori teendók ellálására pÍof'
dÍ. szabó Jánost kérlék fel'

1999 júniusában nyitotta meg e|s6
ízben kapuit aTiszai Euíoatlanti Nyá-
ri Egyelem' A programot számos lá'
mogaló segítette' közülük néhányat
ki€me|ünk: Magyar Allanti Tanács,
Honvédség és Társadalom BaÍáti Kö
rök országos Szövelsége' MH 37' II.
Rákóczi Ferenc Műszaki DandáI
(melyból mára MH' ll. Rákóczi Fe'
Íenc Műszaki Zászlóalj lett). Szirbik
Imre. szentes város polgármestere.
MolnáÍ József' CsongÍád váÍos akko.
Íi polgármeslere' Bálki Ferenc cgyéni
vállalkozó'

A N€'nzeti Kulturális orökség Mi
nisztéÍiuma' melynek jogu1óda az
oktatísi és KÜlturális Miniszlérium,
2003. oklóber l.jétó| a HM Honvéd
Kulturlí1is szolgá]1ató Kh1' szenlesi
intézményéhez. mint alapítóhoz akk.
Íediláha a képzés; programot.

A cél az, hogy a lematika fejlessze
történelmi identilásunkat. képezzen
értékel' erősítse az Európai Unióboz
való csatlakozásunkat' képezzen hidat
a Magyar Honvédség és a civil szféra
között, és kezelje kiemelten a pro-
fesszionális haderő kia]akításál.

A progÍaÍn soíán ismeÍeteket kap.
nak a hallgatók Magyarország törté
nelmi és mívelódéstöíéneli esemé.
nyeiról.

A klasszikus nyári egyetem fe]épí
lésében €|óadásokat, fórümokat' kon-
zul'ációs lehelőségeket' kommuniká-
cjós tÉningel és kulturális pÍogÍamo-
kat biztosít hall8atói számára.

cé|zott hallg.|lói réteg a2 oÍszág ér.
telmisége és leendő éÍtelmisége' k!
emelt helyen kezelve a MH hivatásos
tiszljeit és tiszlhe]yetteseit' polgá]i al.
kalmazoltait' közművelódési szakem.
beÍeket' pedagógusokat' HM öszlön.
díjasokat, töÍténész és európai po]iti.
ka szakos egyelemi hallgatókat. il|e1'
ve a HTBK ailív tagjait' va|amint az
euroatlanti eszmék közvetí1ésében
résztvevó Euro ttanti Klubok ta&jai1.

A Íésztvevők minden júniusban pá.
lyázalot nyújthatnak be a nyá egye
tem székhelyéÍe' a Hegedús László
HeIyőÍségi KIubba: szentes. Ady
Endre u. 2.

Az e|múlt évek alatt a prospeÍáló.
fej|ódni kép€s oklatóprogram képvi
seló a hazaszereletíe, idenlilásÍa' kul.
túraérzékenységre és honvédelmi ne
velésÍ€ szolgáló éÍékeket. számos
kiváló elóadó szé|esköÍű információt.
|udásanyagol adott át a nyári egyetem
hallgatóinák'

A blokkosítotl tematika négy rész
b6| ál|: Gázdásá8 és bizronság' InIeg.
ráció és globalizáció. Az önkéntes
hadsereg. Humáneró és az EU.

A munka két csoportban fc|nőtt és
ifjúsági tagozaton folyik' Mint fen
tebb olvasható, a ballgaók pályázat
útján keÍÍilnek a hallgatói körbe.

A kurzus végén a hállgatók bizo.
nyíványl kapnak' melyel az intéz.
mény Íektora hitelesít. valamint ]0
óÍás d;ploma.ÍnegeÍősítést szolgáló
látogatási tanúsíványt. melynek a]á'
írási jogköTél a HM Honvéd Kulturá.
lis szolgáltató Khl. ii8yvezetője.
val.rmint a program alapílója gyáko'

Formai megvalósulás| bentlakásos
nyáÍi tábor' egyéni |álogalási lehetó.
ségge]. A bentlakásos íorma 40 fó ré.
szére biztosított'

A nyári egyetem megítélése egyéÍ.
le|műen pozitív' A ha||gatók és az
együttműködó pannerek mege|ége.
déssel szóltak a progÍamról' A hallga.
tóság figye]emre méltónak tartotta a
lematikát, a sokszínú előadásokal.
Több szeÍv€z€ttől. intézményt6l érke.
zett kedvez6 Yisszajelzés nind szó.
ban' mind íÍásban.

A nyáÍi egyetem m€grcndezése in"
máÍ hagyomÁnyosan július uto]só he-
tére esik' .lmi most a 2007' július
23 27. közötti hetet jelenti' A hall8a.
Iók beéÍkezése a nyáÍi egyetem hely.
színére' a csongÍádi Tisza szállóba
július 22. (vasámap) 16 óra' Maga a
program 23.án' hétfőn reggel 9 óra.
koÍ kezdődik' Az előadások tartalma
a lematika négy témakóréhez igazo'
dik.

A 2007' évi NyáÍi Egyetem néhány
kiemelt programJa:

otvenéves az Európai Unió' E|ó.
adó: Prof' dr. Szabó János

otvenéves tapaszla]atok az EuÍó.
pai Unióban, bóvítésén€k dilemnái.
az EU bizlonsáe fe|fogása. Előadó|
cazdag F€renc

- Az EU bővítésének hatása a v4
politiká.iára és a mágyár kisebbség
hclyzetéÍe' Elóadó: a Corvinus egye.

. Közép.Európai
adó: dÍ' Tálas Péter

A globális k|ímaváhozáss.rI
összefiiggő hazai ha|ások. és erre
adandó válaszok' Előadó| dr' Domon.
kos Pé.er k]ímakutató

- Biztonsági kihívások a XxI' szí.
7adbán. El6adó: dr. Deák Péter

- A kultúra arcai a xXI' században'
válság és konfliktus helyzetek kezelé.

Eva pszrcnorosus.
Mucsi Jó7sef szociológus

Nenzetközi tudományos szimpo.
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Egyre lijbb nyu8iillomán)-ú BEosZ
tag csatlakozik rz o'IP E]etjáÍadék
PIo8ran roz. nrc|y a 15 év felcltic\ szí
márunyúi lb i7 lonságos 'élethossz ig lar .
Ló, inflációkövclő juttaláí aZ ing lh
tulajdonjogÍéfl cserébe o|y íxlon.
hogy az ligylclck a lregszokolt oLlho-
nuk kénvebnéI tovjbb ilvezheiik'

Az éIeÚír.dók prcsramhoz csatlllo.
zó ü8ylilck u8ylni\ nz ingadán éíóló.
nek akir 33 sz.il lékát is megkuphaliÍk
egy összegbcn előlegként' majd pcdig
havi. Íendizcrcs já|^dékol folyósít uz
oTP ElctjíÍldÚk Z|1' az ügylél |b|}(i
szánrlájín é|clc vógéig' Az ügyl.elck
mind .Z egyijsszcgű clő]eget. ürind tr
hivi jíÍídékol kÚrhelil curóban is' A
havi járíd.t ('\\lóege negá upodlis
kérdétc lz i]g)'ffl és az oTP El.lj'ir .
dét Zí' löZiÍl' cZ a raPisztalalok rlrp.
já! löbb lí7elct lbrintló] akár több s7Í
zezel lbrinlig is lcrjcdhet' Az üg}1ól
dóntheli el. ho8y nugasabb havi jítá.
dékot sze|cu]c. v.tsy inkább rz cgy
ósszcsbcn kapolt el(i|eg legycn n .

Az oTP Elcljírrdék ZÍt. biztosÍja l
lakásl és l.]1!li r |i'zós ki'llséget is' A
táÍsasíg ezen kívÜl 'líjmentesen elvé8
zi ü in8 lÜb{n Íclncrülő állagme8ó.
vássa] öszelii8gő kárbdnlaÍísi n n'

Az oTP Étetjáradék
65 év felettieknek

szcrződéskötéstor DriRien ügyfé1
kap egy oTP llct'iárlldék kártyál'
,nr'ellyel aZ orszá8 lslx] tiz|elében akáÍ
5_lF]5 s7áalékos kcdvez'nénnyel
lud vísíro]oi és .l/ o'|.P o{ranciísál
lijrténó in3óságbi7losíás kötésekor
20./Tos kedveznrénybcn rószesülhel
nck' Továbbá a nap 24I'rájlibrn híYhal
'ilit a G24 szol8íltiuií. ha sür8ős hib.
elháÍírásra !an szüksÚgük.

A l.elsoÍoh e|ijnyijtfu kí!ül ápolísi.
8ondozási éS s7o.ií1is igény-ck megol
dtisíb.n is segíl 17 ol.P E]ctjáradék
Zrl' Budapesten a nr.gbíZhltó Hízi
,l.iindór szo18á1lalí1ss||' NyÍr Vógétól
Monban már ninden nlcgye\zékhel}.n
e|éÍhelő lesz ápoltili. gondozási szo]'
gíhaúsuk. el}ncl lcrclébel máÍ
nc'lcsa]' a budapeíi. haDcm a Yidéki
áPolásrn. segírsé8rc szoru|ó úgyt.lek h
mesoldást talá1hat'rak 8ondiaikra'

^z egyösszc8ű ckjlcgel uZ üg)|él yÍ
hsz ratja ki. amely M i|rgullaD értéké.
nek 0Úl.' 5.l'' l0{,. l5%, 20í., vagy
ak!íÍ 33o'.a is lchel' A ht|vijíradék ér.
tóke szé1es határck liiZőlt nrozoghat.
'livcl méfiéke 1ü3g t vílNztolt clóles
nréÍtékétól. az ii8ylél s1entlyes adala
iló|. !alamint insallanÍuk Parnrnétere.
iL(jl' Ezrjton szcreltrónk egy példálal
s7ell)|éltetni. hosy i7 egyik üg}fé]
hLíry s7á7aléko5 c|ólcgcl vílrsztott és
nrckko|a a s7eÚődés ulÍn krpott eló
lc8. valanint a htvi 'iliÍldókin{k össze

Budape-s|i. 7ó évcs c8yedülálló férfi
.l7 oTP EleljÍradék s7crződés negkö.
lésekoÍ a l0 szÍzalótos clőlege| válasz.
lolta. Ingadanának éflékc l5 ori1lió fo'
ri.t' Havi járadékl t' kijvclkczóképpen

Elólcs érlékc (l0.l.): I '5({]'0()0.. Ii{
Ilavi iáÍadék összegc: 90'000'. Fl
ln8lllllnbiztosítás havi dÜa| 2'2()().' Ft
Kijz('s köllség: ll'4()0.. FI
TÍrsls|rízttlécélbeÍjzetés| 2'(X]0. Fl

'A1 o'IP Élctjáradék Zri. .itvÍ|láljl d
kö1ijs kóltsúg. !z in8itlaDbiltosílÍs' il
lcl\,e aZ íllá8negóvás kÜbanlaíási
ltLlt]klil lnegfi7€IéséL lehÍl t|l ügyfél
alncllcí. ho8y kapia balonll li 90'00()
FL os,jítldékot. Drenlesiil a l|'400 Ft
os kijzi's kijllség' a 2'2(X) Ft os ing|l
]mbi7l()sílÍs' ! 2'000 Ft os lL1rs!ítiz
le|é l(irlónő cÚlbefizclés és |Z escllcse-
scn |!lmeriiló állagmcgóvÍsi Itrunkík
kó| lsó!c inek negi ize ló !ó l ó l .  h is7en
nrindczl !űr az oTP,EleliLirxdÚk Zí'
lizcli'-Iihíl az oTP Eleliárldék prog
nln Íllal hlvonta t05'600 Fl.Ill lud
iöbbcI'legIakaíIani. illetvc megvísí.
'Irlhtl és meglehel olyln dolgokat.
|nriktc cddig üem volt nódill.

20(]7' ]Li|rius 25.én a NyUg.1|lün.íryú
Kaol.ik és Horvédségi Nyugdíjlsok
VI|' o.szli8os Fórumán Hikl l'nrc. dz
oTP F]|eÚáÍldók Zrl. vezéris{l8dój{
is lt|szóhll és ismeícltc az oTP Elel.
jÍ.adék pÍogram nyújloIla lcdvczlné.

^kik bővebb Í.eh,ilágosíásl sj|clllné'
nck k!|Pnirz oTP EletjáÍ ék ról hív iík
leriiIcli kÚpviselóinket:

Dr' vcÍes MÍna Tel': 298 4il32' 06
70/708- 1901

orll.1c\i Atlila Tel': 298.4829. 0ó.
70108,1914

lBÚny csctén'nunkatánaink szívcsen
el]Ílo!llnrk az e8yes l^8s7crvcZclck
kIubnlpi|i|a. áhol cgy prczenlÍció ke.
rclóbcIl belnulat.]ík Progmnrurk |é ye'
8ét. íláso\ tájékoznló anytlgokt.t| lá1.
jJkeló|ct. illetve vá]aslo|nrk l klubta'
gok kÚ éseire. A'nennyiheo sZcÍclDék'
ho8y onőkhöz iS euálo.PassUnk. kéÍjiik.
hí\iík nlunk.társlhkat a ttnli lelclbD

C) otp
szeretÍé m€8kónnyÍteni

é|etét oúona |én}€|méb€n?
Gondot je|entenek a havi kölEé8€k?

oTP ÉLF ÁRÁDÉK
(06 40) 366 600



Talá|kozó a komáromi erődben
A slizDcgyven éve lé]épiilr konláro
'nr nn'n)sLori e|ódbetr rendezlék mcg
cZ.vbcn { Honvéde]l!i x,Iioiszlóriu]n
a Kxr()nac!t|ádok V oÍsztigos TllÍl
kozÚÍt' tmelYen ezúttal több minL
kélelrcn sc'.8|ettek ossze'

Figyelcn)rc nrólfó volÍ. ho.!y eíÍe a
jól szer!ezctr raIiLIk07ó|a a katonacsa'
1ídok gycÍckci ét1ren olyan nagy
szá |bm ji'lrck e|. mint az obsilosok,
(^ BEosZ ttgegyesületeiból löbb
ínol eZIcD .! kc71ek KoJnjíol}lba')

A pÍog'an) cZúLta| is ví|toz,rtos
voll. hisz a Zenós tlaki benrut|tótólaz
e|ódtú|ákig. á kcnyóInrú7eum.regte.
kinÍésé1ő] a lijzóVcrscn}i3 s7.Únos ér.
dekes p.ogranr vÍÍi r megjelenrekel'

A bor\'eAcny gvőZtese egy kitiinó
kéktiankosstrl a szckszlÍdi nyugdíja\
klub eInÖke DLlÍgoDics JáDos nyügíl
]onr.Lnyú !lezrcdes lell, xkiDck D|'
s7ckcEs lnrle holrvédelrni rninisz|c|
tdta át a dÚnt' A szekszáldi s7tilct.sű
|]oús7 egykoÍ a \cgyvódc lmi rLrkL l
lllníl. t.qd tr nreg}ei kicsószítő pa
trDcsnokságon sZolgÍll'

A Ktt(n]rcs|ládok V Ta]álkoz{-|t 1
ndgr n!ít i  n]e le!  eI lenérc jó  nrUl t r
s ig.  cnrI ikc7eÍes él ény !o l l '
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