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A Bajtársi Egyesü|etek Országos Szövetségének időszakos kiadványa
A hadválry té.fté9menie€' sokszoÍosítható * Ká9zü|t az NcA támogatásáva|

Szépkorú obsitosok köszöntóse
október eliején az ldósek Vj|ágDlpjáD
a honvédelmi iá|ca közponii iiD!.psé
gén me&ielent dr' vadaiÁgne! HM á|
]antiikír. Palásti FereDc dandílábot
nok. a HM szenrélyzed fóoszrályának
vezetóje és Vámos Nó|a. a HM Kom
muniká.iós és Tobor7ó l]óosztálylírak

A HoDvód Krtnata sznrh,'Lz nűv.
szeinek hmguIa1os műsorá ütfudr' Va
dai Ág|es beszédében hangsú|yo7tá:
..A mainxp alkalom arm, hogy cgy pil
Ianatr! megálljunk' és tisÍe|ettel fejei
hajtsunk a,ok e].jtt. akik tijbb évlizc.
dcn kcrcszLii] szolgálLák a hazáiukal.
ncnrzcliikct. TisltelctLcl és sZeÍetetle]
ki'szinrti'k nriDdcD nyugá1bnrán}ú ka.
rorít u kl.jsck vilígnápja alkaLnábó]'

A7 ENSZ ámikor l99l bcn az Idó
sek VilágDapjíínák DyiIvíDítdla okló
bc| clscjór. rna hívLa fcl a figye]met.
hogy iobban oda kell f.jgyelni a láÍsa'
dllmáknak c kofuszlályÍa' MeÍt elgon.
do]kodtatóak a rények: Magyarország
néPességének óbb nint 20 százaléka
bcti'ltö|te lnáró0' óiclévét' és á denlog'
rí|iai e]ó|eiclzések sze.inl hlszonöl év
núlva a halva éven Í.elüliek aÍjnya
a|ár 30 százalék l'ölé is emelkedhet'

A nyL'gdias évek beköszönte nem
jele li azt. hogy ebben a korban inak-
lív\á kell \,álni. Tennészetesen a bÚvös

koÍhatÍÍon innen is |udjuk: nem egy.
szüű leldo]gozni' hogy szinte áhenet
nélkü] új szakasz kezdódik az ember
életében' Mégis hisszűk' hogy akj nap
nap u|án tenni. alkotni akart aktív éle'
tében. az neglalálja a módját, hogy az
írj köÍülmények kijzÖtt is hasznosan
töltse el apjait. sokan korábbi vágyai
kat valósí|iák meg. most hosy máÍjob.
ban ráérnek. másoknak a családra. az
unoká]ía jut Íujd ttbb idejük' M1n.
dannyiunk tá8abb vagy szűkebb kör
nyezetében élnek szépkoLúak. akikre
nagyobb 1.igye1net kell fordítanunl.
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Ezt e]sősorban a csa]ádbar] tudjuk
gyakololni, aho1 a szüt6 és a nagyszülő
a hossa-l évek alatt szinte észrevétlenűl
öfökítik át a gyermekekre. hogy miből
á11 3 tiszleleiadás. a példamutatás' ho.
gyal1 lehet zöktenőmeltesen egÉtt él-
ni és fóképp alkalmazkodni a negvál.

A család uLí} a volt muntahelyek.
nek is fontos szerepük van az jdóskof

iiínli tiszte1et ápolásában' Attól a hely'
től. ahol életük jó részét nunkában tt'1
röttek' a]koitak' joggat váthatják el.
hogy a lehelóségekhez méúen gondos-
kodjon lyugdíjba vonult muntatá.sak'
ró1' Ez nem elsóso.ban anyagi juttatát
jelent' soktal inldbb találkozási lehe
t6ségeket egymássa]' az érdeklődó fia.
talabb generációvdl' a va]á}ova taÍto
zás éP-ésélrek elősítését. Hogy éTezzék.
m;nt ahogy családjaiknJt(' úgy volt
mulkalrelyiiknek' a tá.sadalomDak is
sziiksége van édesanyáka és édes'
ápákrá' nlgyapákra és nagymanákTa'

sok|élók vágyunk. áhány ember.
annyiféle szoktuk mondaíi' De még.
is vmnal( dolgok' amikben közösek va'

.syunk' nagyon egyibmák. vágyLnk a
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oyugalonlra. a jóra' . sikerrc' .tÍa.
hogy e8észségbcn ós tiszlessógben él-
hcssünk. hogy kiszámílh,Llók legyenek
a hólktjznapjrink. és nemcs{k,l nla. ha.
ncm .l ho1nap is lriztoDságos legyel]- A
|clí'oltakból aZ orszá! nyu8lrlma és a
bi71onsága meglerenÍésében elvitatha
lallan a kaloník órdeme. A kirlonák
n]il]dcn fudásuklt á háa szoIgílatába
íl1íi,1k. s e7é|1 enlber felclti íkjozatok'
rn is képesel.. h! ke]l' é]ctiikcl is koc.
kítzlxlják.

A MlgyaÍ KözlÍrs'tság Kornrjnla és
ll nlLlgyat á]lanrB)lgárok biis7kó| a ma'
gyar katonákl|. Azok|a a kxtonlÍkJa'
.tkik clismerésl ós negbccsü|éM sze'
rcllck és s7ereznck Más!íoÍszígnak.
. MtgyÜ Honvédségnek és őtrnra'

I
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A mai katonai erények. milrl a oleg'
bíZhakjság' a lelkiisnerelcs szt|kmais.
iig' á Ponto' felndllleljesíÚs. gyors
hclyzetl.clismcrcs és a lal.ilókonyság.

mind ! múltban g)iikcreznck és nen.
Zc(lókrlil nenrzedíkrc órök|ődncL-

E lijbLr évlizcdcs muDl.n nyollá
oIyln s,aknrai k!llúr.t Lciu]tiidött a

Mag),rr tlonvódsógben. ameIycl .l ola'

lyar kl(ona ismcrcleil. Í'elliósztillségét
nró|tÍr ki].eiezó ncnrzelközi cIisnlcré
sck is  igazolnnk.

orijk. ny|gílknnÍlyú katootil(. ki
.mc|kedő szeÍepel l.jltenek be tl Mt
gylt Hon!éds.g líÍsadalmi nlcgíl.|é
sénct lbnnálísábtllr is _ hangsú|yozta
a7 lillrtlnlilkrínríj -' Egyf.ajla hídkónt.
i\s7cköIó kxpocsk.nt vannak jclcn á
honvódség és láf\ada|om kÓzoll' Tr
prs l Ia lata ik .  aZ Úv l izede! élc l I 'Í lya
a||tl |.elha]mozo1l s/a|nrai tudís .s is
mclchnyaguk scgí1i 3 honvédeImi ú.
ca nr nkáját és (or.k!éseit' N,linl ll civi1
lálsad lonl aktí' \lcteplői. szélcscbb
ki'Íbcn vihelik (o!ább lírél k.'lÍnrai
erénycknek és él'lÚkcknek'

A Mtlgr'ar HonvÚdsóg folrtos|rllk hrr
jl és clisnreritevékcnységüke1' A/ Idő
sel Világnapján clisDeri azoknx| a
nyLlgá1lon]ínyú klllonilknak a nNnkil jáL

ós ó]clpályáját' akik a honvédclcln' d
nyugílIományú lírs{ik i'sszet.ogÍslibrn
Iielnclkedő teliesíltnón!l nyú.jtlni|'

Ebben {7 évben u országba|l csak.
neor százoNenen rúszcsülnel. clis|ne
lósbcn. nagy ö|önrünrc közlük kilellc
hölgy is. Kü]ön ininn s7ímonrra. hogy
ilt a HonvédekDi MinilziéÍium k.iz.
pollli rcndezvényón haminchalrlk ak
szenrólycseD .dh.lotl) ál az clisnc!ésÍ'

PltlÍsli Ferenc d|l|dÍrtábolrrok. lt HM
szelnó1yZcli |óos1tÍltínlrn vc1cIoe, a
díszcbÚd clőtti pohírköszönt.)jóbcn ar'
Íól il bcs7élt. hog) sok kcdlcs islrrerő'
sévcI tu|á|kozolt ill. köztjtLiik nÚlrány
tóiskolíi taDárÍv.I is' A2 elislrrcrósek
íhdíst [Lán' a mcghívottak kö7Ős ün
DeÍ'i ebéden ve(ck részl.
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Napi renden az idősgondozás

A Honvéd Érdekegyeztetó Fónrn a
HM Idósügyi Tanáccsal együtt ülést
laÍtolt szeptembcr 19én és az ülést
Mészáros Gézá. a HosZ elnijkc' mnrt
soros elnök vezette le'

A honvédelni mnlis7'ter képviseleté
ben u úlésen elsó dkalotntnal vett rés7!
dr' vadaiÁgnes, a HM államtitkára'

A iónlmnat dr- Szeredi PétcT. x HM
kabinetfőnökc láiékoztalíst adott az
Allami Egészségügyi Közponl (AEK)
megalakulásának körülmónyeiÍől' Le
szögezle: mindcnki ugyaDolyan anyagi
feltételekkcl került íí1 az intézménybe.
amilyen felrételek között korábban dol
gozolt. A központ összlélszÍma 2900
Íő' Elhangzo|t: a gyógyíló münka fo
iy]k' az ellátás folyamatos' a szerzódé.
seket jóÍészl megkötötték' Az informa
tikai hálózat mi:iködése nem probléma
mentes. a Íendszeí úira kell tervezni'
A nunkavál]atói érdekképviseleti szer
vezetek kéÍdéSére a kabinetfőnök
hangsúlyozta: a kormány ígéretet telt
arra. hogy a honvéde]Íni Lírcának sem.
mivel sem keÍül több pénzébe az új in.
lézmény miiködtetése és fenntartása.
mint anennyil koníbban a honvédkóÍ'
házra' illetve a központba integrál|
egészségügyi intézményeiÍe 1bldított.
Hozzátette: eddig 2753 mun]Gszerzó.
dés'tervezetet küldtek ki a dolgozók.
nak. anelyeknek több mint a íe]e máÍ

A Honvédségi Dolgozók Szal.szer.
vezete (Hodosz) és a Hosz Íninden bi.
zonnyal reprezentatív szakszervezetek
lesznek az intéznényen beiüt' bár az
érdekképviseleti munkát nehezíteni

fo&ja' hogy további ló kisebb szak
szeNezet is tevékenykedni kívín {

szekeres István dandártÍbomok
megköszön(e x lájékoz1a1ásL' KéIdés
kéí1ÍelLe11e' hogy a vasutasokat lénye
gescn szé]csebb körbcn tartj' igényjo
gosülhak az ÁEK a gxzdasági társasá
gok' egyesületek' alapítványok álkal
mazottainál' Lehet'e ebben a honvód
séget illetően változás| elémi?

Egymillió igényjogosult

A kérdésÍe dr' József Péter úr vála
szolt, e}mondta' hogy az igényjogosult
sági kör Kormányhatámzatban keÍül1
meghatáÍozásra' az igényjogosultsági
körbeajoge]ódintézményekevona&o.
zóan szúkítés nem lehetséges' A MÁV
dolgozók. a vasutasok ilyen széles kör.
ben volkt jogosxltak a NtrÁ.v intézmé'
nyek igénybe vételére' ezéÍ valóban bi.
zolyos alánytalanság van jelen az
igényjogosultsági küre vonatkozóan'
Jelenleg mintegy l millió igényjogo.

sultJa van az AEK.nak és Jelenleg a
Kormányhatárczat felülv'zsg alía dr'
József Péter úrnetn lát lehetóséget'

A fórunon rélztvevók el6zetesen
írásban megkapták a honvédelmi tárca
válaszát a Nyugállományú Katonák és
Honvédségi Nyugdíjasok Vll. orszá-
gos Fórumán elhangzott kérdéseke'

A következók fogaltnuódtak meg az
írásos váIasóar| A honvédség a tísa.
dalmi elvárásokkal és kományzati cél.
kitűzésekkel óss7hangban mindig ko-
mo|y figyeltnet fordílolt a lzolg atból
kilépett honvédségi nyugdíjasokka] va.
ló tóródésre' a róluk tótén6 gondosko.

A honvédségi nyugállományúakkal
és a szociális szetnpontbó| a táIca gon.
dozási kóÉbe taltozókkal öss7efüggó
strátégiai céIkitűzés' hogy a geneláci.
ók kö7ti s7olidari!ás erősítése mellett -
a nyugdíjasok érdekei folyamatosan je.
lenjenek meg a tárca szociális úgyekkel
összefüggő jogszabályalkotó tevékeny
ségében' Továbbá' hogy a meglévó
kedvezmélyek és jogosultságok a tár.
caszintű ál1ani gondoskodás jellenzó
fehdátai' az idóseket ellátó rendszer
eleÍnei á kedvezótlen gJzdasági kör-
nyezetbeí se változzanák-

Az időskorúak népességen belüli
arányánal. növekedése számlalan rneg
o]dásÍa váJó fetadalot jelenl és a táJsa
dalombiz|osítási, vala.nint szociális
kérdések megoldása mellett gázdasági.
nemzedéki' illetve életminőség hatások
sürgősségi megoldását is ielzi, illetve
f.eitételezi'

Megállapítható' hogy amíg az 1990



cs évek elején a honvédségi áktív lét'
szím álig lo%'át tetle ki a tárca gon.
doskodási köÍébc taíozók száma' mára
kényes átbi enő egyensúly alalolt ki n
kót számszati adal közöll. Jelenleg a
teljes gondoskodási létszáÍn neghalad'
ja a 36 80o fót. Ebbő] 2ó 0o0 f6 a tény.
leges nyugálloÍnínyú katona' l0 800f6
az özvegy és árva' il]elve aki honvédel'
mi kötelezettség t€ljesítésével össze.
fijggésben szenvedetl bal€setel' Minde.
közben a tárca összlétszáma 28 l33 f6.

Lehet' € nyugdíjkorrekció?

A nyugállományú kalonák és honvéd.
ségi nyugdíjasok vII' oÍszágos fóíum.
nak állás1bglálásával kapcsolatban kia.
lakítotl válaszok a k('vetkezők:

A hatályos jogszabí|yok' válám;nt a
1árca költségvetéli lehelősógei nem te-
szik lehelővé' hogy a nyugállomíinyú
katonák minden ellálísa a Honvédelmi
Minisz|érium halásköÉb€ kerü]jön. Eh.
hez o]yan jogszabílyi módosításra l€n'
ne szükség' amely a]aPjaiban válloztat.
ní m€g aje]en]eg egységes szabályozás
sz€rifu i nyugdíjfolyósítást'

Az oÍszággyűlés 2t|05.ben elfogadla
a nyugdíjak koÍek€iós célú eme1éséí6l
szó|ó 2005. évi CLXXIII. töÍvényt'
amely - több€k közötl - éppen az állás-
foglalásban felvelelt Probléma meg-
szünletését tűzte ki célul. A törvény
alípján a viszonylag Íégebben megáll.
apítotl n]ugdíjak felzárkóz|atása meg.
kezdód.'tt. mivel ̂ z évi rendes nyugdí-
emeléseken t'jlezek a nyugdíjak továb.
bi százalékokial (különbözó méíék
szerint) felemelésre kerülnek'

A jel€nleg halályos jogszabályok
alapján lehetőség van a nyugellátás
eme|ésére. Erre azonban a tánadalom.
bizlosí|ál' n}ugellátásról szóló 1997.
évi LxXXl. töÍvény ó6. $'a alapján
(különijs méitánylásl érdelnlő kÖrülmé.
nyek' illetve a törvényben előíÍfeltéle.
lek fennállása esetén) kizáróla.qosan a
NyugdÍ'biztosítási Alap kezeléseeÍl íe.
le|ős nyugdíjbiztosí|ási szerv vezelóje
(azaz az országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatósás főigazgatója). a nyugdíj'
biztosítási igazgatási szerv vezet6je. il-
l €tve a vasutas nylgdÜm€gállapító és -
folyósító szerv vezelóje joeosuh. A
nyuge|látások megemelésére tehát a
úrcának nincs ]ehet6sége'

A kölcsijnösrámogatás megvalósítása
é.dekében az említetl nyugdÚas egyesü.
letek' klubok' oEzágos szervezetek v€.

'!etói, illetve az érinlett minisz(ériumok
kópviselói köÍében fórum összehívását
javadom' mely lórumon a képviselők
kölcsönös tájékoztatá( adhatnának a
szewezetekÍ6|. az eléÍ ercdÍnények|6|
je|eÍlegi helyzelükt6|' ezáltal a tárca
kópv;selói is teljeskörűen megismerhe!'
nék a szewezetek munkájá.' illetve az
általuk nyújtott lehetőségeket' a külön
böző támogatáíok tbÍmfiL

Gondozás és tájékozlat.ís

A honvéde|mi láÍcli döntéshozatali tc.
vékenységében íendkívúl fontos a
nyugállományÚak helyzetének figye
lemme] kísérése' é|e&örülményeik ála'
kulásánák éíékelése' éÍdekeik fo|yá.
matos feltfuisa' megjeleÍílése. A tárclr
eddig is és ajövőben is fonos feladat
ként kezeii a nyugállományú katonák
ról és honvédségi nyugdÚasokról való
sondoskodást' az ókel lömöító szerve.
zelek működósi és közösségiélclük fel.
tételeinek bizlosíását és tov.ibbi mű.
kijdésük segí1ósó1'

A koÍmány idősügyi pÍogíamjában
m€gfogalmazott célok megva|ósítása
érdekében h.iÍom évvel eze|őlt döntés
született a Honvédelmi Idősügyi Tnnács
létrehozásáról. mely akkor €lsőként ala-
kult neg a minisz1ériumok közötl.

A n]ugdias sz€Nezetek Vez€tóinek
|órumszerú lájékoz|at.ísa évenle le8alább
két alkalommal végrehajLísm k€Íül a
HM Kommunikációs és Toboúi Főoszt.
ál|yal együttműködve. A hadkegészítő
paTdncsnokságok Toborz ó és ÉÍdekvé.
delmi KözponÚain,{.odlíin keresztül a
kölcsönós tájékozta!ís' együíműkijdés
napi' hen rcndszeÍességgel megvalósul.

A lárca a továbbiakban is lámogatni
kív'ínja a nyugdíjÁs szeÍvez€t €k' ezen
beliil a nemzetközi kapcso1atokkal ren.
delkez6 szervezeteket is. A segítség.
nyújtás új formája lehet a jijvóben.

hogy a civil szervez€lek Íészére kiÍÍt
páiyázatok elkészítéséhez segítséget
nyúJtunk'

Készül az új idősügyi s.ratégia

Az idóseket és az óket összefogó sze.ve'
zetek támogatását szabáIyzó jogszabá.
lyok az év második íelében k€rülnek fe.
lülvizsgálatra. A kialatítolt tervezeleket
a tárca áhal támogatott nFgdíids veÍve.
zetek is megkapják véleményezesre.

A tárca 2007-2010 kijzötti Humán.
politikai Progm'nja Ána|nazzL az úJ
idósügyi slratégia kidolgozísít 2008.
év végi hatáÍid6ve|' A munka ez év ne'
gyedik negyedévéb€n megkezd6dik.

A nyugáuományúak egyesületei'
klubok működési feltételeinek vizsgá'
latafolyamalos' de a tárca anyagi lehe-
tóségeinek |igyelembevéleléveI nem
minden esetbcn várható az érintett
szeNezel ÍészéÍe megnyugla|ó megol'
dás kiálákítása' A t'fuca a jövőbcn is
fontos kérdésnek lartja e lerülelcn a
nűködési tbltéle]€k és tálnogatások
biztosítását.

A katonai szervezetek a Íendclkezés-
re á|ló eszközeild<el' lehetósógcikke|
támogalják a nyügállományúakal tö
mörítő szervezetekel- A jövőben ez
egyÍe nlgyobb feladatot jel €nt majd'
mert a ny 8áuományú kátonák és hon
védségi nyuedíjasok száma máÍ most
jóval több. minl a láÍca összlétszámá-
A miniszler által alapíott közhaszÍtú
társaságok alapító okiratában Íbglált
fe]adalainAk végrehajlása érdekében a
helyi nyugdíjas szerv€zelek éló. tevé-
keny kapcsolatot tudnak kia|akítani a
társaságok helyi szervezetéve|'

A láÍca által alapítoÍ és mÍiködtetett
nyugdíjas otthon ]étrehozísával kap.
cso]atos egyeztetések. illelv€ a 'negva-
lósíás lehetőségeinek vizsgálata folya-



Az elóterjesztéshez sipos Géza. a
BEosZ elnöke rclt szóbeli kiegészíté
seket és hangsúlyoztn' hogy a Nyugíl
loÍnínyúak országos FóÍumát és a2 ott
kialákított ál|ásfoglalást háÍom szerye
2e1 közös nünkájával hozta lé|re. A
BEosZ mint szeÍvezó' a Honvédszak
szelvezet Nyugál|ományú Tagozatn és
a Honvédségj Klubok oÍszágos szö
vetsége.

Á |étszámnöY€kedés kérdóje|ei

Az állásfoglalásban 26 ezeÍ fó tényle
ges nyugállományú katona és bizony
talan lé|szÁmú honvédségi nyugdíjas
véteménye fogalmazódik meg. Az ál.
lásfogtatás a Honvédelmi Miniszter
urat szólítja meg' ezért cé|szerű lett
vo]na' hogy a HEF elótt levő elóler.
jesztés' minl leÍvezet szeíepelne' és az
itt kia]akított vélemények ismeretében
a miniszieri válaszl lehetett volna ki.
alakítani és nyilvánosságra hozni.

Megemlítette' hogy a munkaválla]ói
oldal egyértelmiien k€dvezően értéke.
li a tárca fel€lősségérzeté|' nyitottsá.
gát és ezeknek a nyomatékos hangsú.
lyozását is. Az újonnan kiépül' szer.
vezeti rendszer e|emei m€gfele|ó ala.
pot biztosítanak a lárca gondoskodási
körébe taÍtozók érdekvédelmi és szo.
ciális ügyeinek kezelésére' Ugyanak.
kor az a tapasztala(uk és vé|eményük'
hogy a tárca nem késül arra. hogy
szánot Yessen a nyugállományú kato.
nák teljes körű kérdéseive1' Nincs
megfelel6 válasz arra a közismert
tény.e' hogy mit kíván tenni í t|írca.
hogy az ellátoÍak köre köz€l l0 €zer
fővel meghaladja a tárca ósszlétszá-

A negfogalmazott vá|aszok a pozi'
tívumok hangsúlyozásra e||enére álta'
lános és konkétum hiányosak. A vá'
]asmk nem minden állásfog|alási fe|'
velésÍe Íeagáhak. Az oldal tudomásul
veszi a tájékoztatást' de je|zia Honvé'
de]mi Erdekegyeztető Fórum felé,
hogy az idősügy tárcaszintű kérdéseit
napiJenden fogia és kívánja taltani'
Javasolja' hogy a tárca tegyeÍ közér-
zetjavító lépéseket'

osszességében úgy fogalmazott'
hogy a BEosZ Elnökségi ülésen fog
dönt€ni az írásban megadott válaszok
és az esellegesen most e|hangzou szó
b€li válaszok alapján mindaÍíól' átni
t6l neki á szövetségen belül ebben az
ügyben egyeztetni kel].

A felvetés€krc dr. Vadai Ágnes, HM
államtitkár asszony vá|aszolt és minde
nek előtt hángsúlyozta' hogy a úrcának
az ál|áspontja a2 idósügy rckintetében
megkéÍdőjelezbeteden.

Támogatni fogiuk az id6seket

,'R'endkívüli módon lámogaliuk az idő
Seket' Mi sem bizonyftja jobban' éppen
ott vol( sipos Géza úr is' a kitüntetések
adományozásakor októbeÍ l'jén' az Idő'
sek világnapjára kifejezetten én voltam
áz, aki Égaszkodta ahhoz, hogy idő'
sebb honfitánaink kapjanak kilfutetést'
éppen azért, men oly kevés ez áz álka
lom. amikoÍ őket ki tudjuk tiinlemi.

A MagyáÍ Honvédségnél fennál| az a
helyzel' hogy a nyugdíjas nem fellé.|e
nül idós' 5ót' tapasztaljuk azt is. hogy
nagyon fiata] nyugdíjasaink vannak, és
én az. gondolom' hogy e tekintetben
sokszor talá]kozunk {l problémákkal'
hogy itt j €l €nlős mértékben kelté is tud
vá]ni a dolog' Ami az álláslbglalást il
letí. mi nemÉgiben folytattunk egy
megbesz€lést €ÍÍól és e megbeszélés
alapján minisz|er úmak készült egy fel
jegyzés' aÍ'iben én ma8am számtá]aí
megoldási lehelőséget vázoltam.

Azt ÍbgalÍnaz|ák meg a nyugdíjasok
oÍszágos fórumán' hogy valamemyi
katonai szerveze| köt€les |egyen az
időseke. tömörítő szeNez€tek t]ímoga.
tásáÍa. Én ot is elmondtam és most is
elmondom' és neke'n ez az álláspon.
tom' hogy nem szabad az ily€n támo.
gatásnak kötelességMl fakadnia. En.
nek belülr6l kell eredni' Egyébként a
szolgálati szabályzalban €ne vonatko.
zóan vannak iúnyadó inlézkedések s
ezeket figyelemb€ ke|| venni' szerin.
t€m e tekintetb€n sokkal inkább a még
int€nzívebb páÍb€széd' a még nagyobb
rál'átás fud el6bbrc vinni' Mondjuk fel.

hívni a2 adott pArAncsnokok figyelÍnét'
hogy egyszer majd ők is lagiai lesznek
ennek a geneÍíciónak' En azÍ szeÍel.
ném mondani' hogy ha kölelezzük' ba
ezt utasílásba adjuk akkor azt nagyon
rossz szájízze| fo&iák csinálni az embe
rek' Tehát én azt javasolnám' hogy á
szo]gálali szabályozáson t'jl egy sok
kal in.enzívebb párbeszéd legyen' és
ott ahol szükség van rá - én biztos va.
gyok b€nne, hogy a Honvédelmi Mi.
nisztérium és kü|önösen a VezéÍkar, de
jóÍnagam is - segÍtséget nyújtunk áh
hoz. hogy az együttműködés, a támo.
galas meglegy€n'

Javaslat a nyugdíies o..hon
|étr€hoásáÍa

És végül sz€Íe(nék szó|ni' a Nyugdíjas
otthon lélr€hozísáró]' Tudomásul kel|
vemi' hogy a nemze|i fbrrások' a nen
zeti állami foÍrások nem mindig ál]nak
re[delkezésre' Megiegyzem' ha vala.
nire még n€mkerüh válasz az nem fei.
tédenül jelent elutasítást. A Nyugdíjas
otthon ügyéb€n is szerintem l€het ta.
lálrli új típusú finanszÍrozási megoldási
lehet6ségeket' Tudjuk. hogy a tárca É.
széÍ6l nem ennek a Nyugdíjas ottbon.
nak a felépítése okoz a|apvetóen pÍob.
|émát' hanem a hosszú lávú üzemelte.
tése. Én azt gondolom, hogy ennek e]-
lenére meg kel| keresni azokat a nem
állami fomísokat és fonnákat' Éldáut
a PPP rendszer lehet ilyen hosszú lívú
megoldás' De azt is látni kell. hogy az
állami sztérában az olyan típusú meg-
oldások' amelyek nem íllami íonások
bevonását igénylik. azok sokta]
hosszabb idó( igényelnek'

Palásti Ferenc dandártábomok hozzí.
szólásában elmondla. hogy okóbef 12-
én a különbóző lársadalmi szervezetek.
nek' így a nyugdÜas szervezeteknek az
elhe|ye7éset is fogia táJgyalni a H.F. A
jog!írban 17 HM rende|et és 4l HM
utj-sít.ís szabályozza a nyugál|omán}4j-
dkkal kapcsolatos munkát. célszerűnek
tartja áttekinteni a fend rendelkezéseket'

sipos céza' a BEosz elnöke viíasá-
ban úgy reagált' hogy a BEosZ ijröm-
mel nyugtázta' hogy fblylatódhat a meg.
beszélés' Készek aÍa, hogy á]lamtitkár
ásszony segítségét és egyűtt'núkt'dését.
ígér€tá igénybe véve bvább fo|ylassá}
ezt a munkát. Azt' hogy a Miniszter úÍ
tud enól a dologról kü|öo kószóni' és
azt is' hogy ezek€t támogalja'

K, L.



A BEOSZ nemzetközi kapcsolatai
Az elmúlt években ielentósen bóvükek
nemzetkŐzi Íendezvényeink' szélesed-
tek kapcso]alaink, ta&jai let|ünk egy vi.
lágszervezetnek. UgyanJ(kor érzéke|
hetóvé váli. hogy az ilycn kapcsolatok
fenntaíása. ápolása jelenlős költségki
hatással jár' ldeje túllépni az alkalmi'
spontán kapcsolatépílésen, az eseti ,.bn
lá1kozásokon''' és a sokszor ót|etszerű
próbrílkozásokon-

Így a BEosZ ncmzetkt'zi kapcsolaté.
pítéSét is a teÍvszeríség' az cgyes egye
súletek tevékenységével ^z összehan
goltság. nindenképpen cólorienláltság
kell hogy jeilemezze.

MérfÓldkónek leknthetjük a Veterál
V i lágsz i jve| '
ségbe nemrég
tö'lént belépé.

lehetóség

kapcsolata ink

f e l v é t e l ü n k ,

megfeleltünt a
világszóvetség

b i z o n y í t j a ,
hogy alapvető-

Az cgyiitlműködési

vetően iól szolgál
ják óÍekvéscinket'
bár hatékonysá.c.

kinLe1óben eltéró.

A legkrilikusabb
a horvát szövetség
gel megkötött
€gyezméíy hclyze

en jó irányban haladunk' Az álta]unk
megkúldött működési szabályzatünkal
elfogadták' elismelve anna} semleges
ségét. és célirányosságát.

A másik nagyon jelenlős leÍülete és
alápja a nemzetközi kapcso]alok meg
v'lósításának a kétoldalú együttműkö
dési meg lapodások rendszere, mint
ismcÍ ezek a sz1ovák. Sz]ovén' oszrák
ós hoÚát szervezetektel megkölöll
szeüódések' ltt egy dolgot nélkü]özhe-
tetlen hangsúlyozni' Nem minden esc1
ben sikerült az együtfunűködési szeÍzó-
déseke! a BEoszhoz azonos, vagy tel
jesen hasonló jellegű szervezettel meg.
kötni' Ennek okai az egyes országok el.
tórő berendezkedése. a veterán és nyug.
díjas szervezetet különbözó önszeÍve.
zódése' és a sztvetségünk sajálos
összetétele. arculata' így az együllÍnű-
ki'dést csak kompromisszumok árán, az
egyezletett. mindkét fél számára elfo.
gadható célok és módszerek mentén le.

pártner szeNezeinél töÍtént vezelősóg
váhás után nem volt mód a szöveiségek
közötti kapcsolatot az egyesületeink
szintén is éNényesíteni'

Ennek a helyzetnek foÍdítotlja a szlo
vák szövetséggel való viszonyunk'
Egyesületi szinten isen gyümölcsöző a
tcncséni egyesülettel való kapcso]al' de
a szövetségük, 'njnt ismeíté vá11, in'
kább á szakszerl,eze|i bázison működő
EURoMIL kapcso]atot taÍja fbntos'

Renények€ jogosít 1.el a balaton}e
nesei találkozón elhangzott osztrák fel'
ve1és' egy Közép Európai Federáció
létÍehozása' Ebben mindenképpen ér-
dekellek vagyunk' és akár megharáÍozó
szeÍepel is játszbatuDk' Köszönet a
N)'ugát Dunántúli Régió vezetésének,
vclük az együttműkÖdés is kiegyensú.

Hasonlóan ''egy klubos'' a Sz]ovén
kapcsolatis' dc itt 2006 októbere óta e]-

mozduláS lapaszlalhxtó' A szlovén szÖ.
vetség iS tbntosnal tartja ü osztrák
kezdeményezéSt' ezéí is célszerű a
szlovén 1é1 á]tal 1.e]aiánlott második
kon1ércncián történő részvétcl. Itt a fő
együttmiiködő Íél a Közép Dunántú1i
Régió'

Biztatónal. ígeÍkezik a romíín szovet-
ségge] való együttnűködósúnk' ilt a fó
gondot az jelentette' hogy á román szö
vetség jó kapcsolatot taí fenn a MA
TAsZ.al. és csak lassan ébredt rá' mi
lyen lehetóségeket taÍtaln1az a velünk
való egyűthnűködés'

A jijvót illetóen az etsőrangú feladat a
meglévó egyez.nényeini javításá' gyü
mölcsöz6vé tétele' MódszeÍél tekinlve
célkitűzés a Szövelségi és egyesületi
szintű kapcso1attartás hannóniáJának
negteremtése' A kapcso]ataink bóvíté
se' esetleges úJabb SzonNzédos ország
szewezetével kapcsolatkeÍesés a másik
fontos kérdés' ltt elsósorban egy ese e
ges ukrán paúnerszeÍvezet jöhe| szóba'
A szerbekkel töúénő kapcsolaltaÍásná]
á mágyar külpolitika a megha|ározó és
jelenleg nem látszik mód a gyorsílísra'
hiányzik az érdekeltség is.

Az új k.tpcsolatok létrehoása helyel|
célszerűbbnek tűnik a meglévők slabili.
Zálása, etmélyítése' szélesíteni Sziiksé.
ges a kapcsolati formáka!' mélyíteni a
barálságot' és ninél jobban megismemi
egymás életét'

H d nü s ka M i kl ós ny u gá! la mánJ ú

nenzetközi üqJfifő



A honvédség és a civi| szervezetek
Az önkéntes hader6 és a civil társada'
lom kap.solaláól voh szó nemrégiben
a Honvédség és TáÍsada|om Baráti Kö-
rők országos szövetségének (HTBK
osz) szentendÍén megTendezett har.
madik szakmai konferenciáján' ame-
lyen részt ven <lr. Vadai Ágnes, a HM
ál|amtitkára is'

A HTBK OSZ szentendrei konferen-
ciájának programja során Keleti
Győrgy elnök és sipos céza nyugáIo.
mányú ezredes' a BBosz elnijke aláír.
ta a két szervezet együthűkódési meg.
állapodását.

EGYÜ'I-IMÚKÖDÉsI
MEGÁLLAPoDÁS

amely létt€jött a HoÍvéd és Társada-
lom Bajáti Kórtjk országos szóvetsége
(továbbiakban: HTBK osz) és á Bai
táÍsi Egyesületek oÍságos szövetsége
(továbbiakbá!: BEosz) közöll'

l' Az együttműkódés célja
Az oÍszágos hatásköÍel rendelkezó

íelek folyamatos kapcsolaltaÍtása és
összehangolt tevékenysége a hazáfiság
eszményér€ épül6' a nemzet éídekeit
szo|gáló honvédelem ügyében; a civi|
lakosság és a kabnák kapcsolatánat
er6sítésében; a hazafiság és a honvéde.
lem, az európai és euró allanli integrá.
ció id6szeÍ1í kérdéseinek - a közvéle.
mény széles köÉben történő megis'

II. Az együttnúködés fó t€rületei
- A f€lek á]tal szeNezett ünnepi ren.

dezvényeken' találkozókon, fórumo.
kon töfténő képviselet;

_ a fel€k tagegyesületei áltá] végzetl

történ€lmi' nemzeli' katonai hagyomá.
nyápo|ás.

- a ki'zös célkitűzések Ínegvalósítá'
sát elősegítd kulfuÍális. ism€rettedesz'
t6 és szakmai rendezvényeken. konfe.
renciákon való kölcsönös részvétel.

III' A HTBK osz vállalja. hogy: a
tagsága körében széleskörű tájékozta'
tást ad a BEosz működésé'6l' a köz'
ponti és a helyi pÍogramokról' rEndez-
vényekr6l és ene a kéÉsnek Ínegfele.
16. mozgósító munkát vég e4 tájékozta.
tást ad az együttÍnűködési m€g lapo.
dásról és a BEosza érintó fontosabb
tudósílásokró|; a BEosz.a| €gyeztet'
ve, a lagegy€sületek aktív mozgósítá'
sával közrcműködik a progÍámok t€Í.
vezésében' szeraezésében és sikeres le.
bonyolításábaÍi kőzreműködik abban,
hogy a BEosz nagyobb méÍtékbenve'
gyen Íészt az iskoláskoÍú gyermekek. a

fiatalok köfében végzendó ismeretteÍ.
jesaó' felvilágosító' oktató tevékeny'
ségben és a ÉszükÍe rendezett spoí.
művészeti és kultuÍális veÍsenyek'
Programok szervezésében és lebonyo.
lí!ásában'

tV. A BEosz vállalja. hogy:
- a tagsága kóÍében szélesköÍű tájé'

koztatásl ad a HTBK osz műkiilésé.
ról' a közponü és a helyi pÍográmokRil'
rendezvények6l és eíTe a kéÉsn€k
megfeleló mozgósító munká( Yégez; a
rendszeresen megjelen6 kiadványában
(pld' Hírlevél) és a BEosz hol apon
lájékoztatást ad az együttműködési
megá]lapodásróI és a HTBK osz.t
érin(ő fontosabb tudósíásokról] a
HTBK osz kéÍéseinek megfe|el6en
jól felkészült' szakmailag elismert' ta.
pasztah hiYatásos, szeÍzódéses és
nyugállományú katonákat biztosít a ha.
gyoÍnlínyápoló rendezvények' elóadá'
sok s(b. megtarxásához.

V. Á rTTBK osz és a BEosZ kö]-
csönösen váIlalja. hogy: évente egy al.
kalommal progÍamegyeztetósl végez.
nek és éves feladat (rcndezvény) tervet
cserélnek; kö|csönósen segítik egynást
a hazáfias fe|vi|ágosítást és n€velést
szolgáló ö evékeny' önsegító kapcso.
láti formák' a fenti programokat meg.
va]ósító helyi közösségek kialákításá.
ban és límogatásában'

ITTBK OSZ BEosZekö*.



Hogyan tovább BEosZ?
Jóvő év tavaszán kerül sor a BEosz közgyű|ésér€. Az e|őtte lévő hónapok alkalmasak arra,

hogy végiggondo|juk a szövetségünk eddigi munkáját és te.vek€t készítsünk a jövőíe.

A Hírlevélben a köz.is gondolkodás e|indítójaként elsónek szombathelyi Ferenc
bajtársunk írását közöljük' aki már 1989.ben is - mint honvéde|mi miniszter h€|yettes -

ott''bábáskodott,' szöv€tségünk szü|etósónél.
KéÍjiik a BEosz valamennyi tisztségvis€lőjét és tagiát' ha van kikristá|yosodott vé|€ménye

a BEosZ eddigi munkájának tanu|ságairól és jövőjéről' írja le és kü|dje e|
a Hír|€vé| szerkesztőinek.

Egy hozzászó|ást máris k(izreadunk.

Irjuk le:
hogyan tovább?
A Bnjlársi E8yesületek országos szö.
vetsége lagszervezetei, a szövetséB v€.
zető testü]etei szímadásra készü1nek és
megújulnak' Lr1lhatóan kelló idó .íl|
rendelkezésÍ€ és éízékelhető nyitotlsíg
1apasztalható a BEosZ elnöksé8c.
tisz1ségVise|ői tészéról' hogy közös
hasznunkfu való gondolatok szülessc'
nek az elvégzell rnunkáÍól és a lovÍbbi
feladalokÍól' A BEosZ jövójéró]'

Jó időb€n vagyunk' hogy megfo8a].
mazzuk sikereink összetevói|. nehézsé.
geinkoká1' ószinle r€ális megíté]ést ad.
junk akáí .'7 ehelt 18 év egészéÍő]'
vagy a közelmúlt lörténései-ról. lövid
vagy hosszú lávú elgondo}ásokról' Egy
szeÍvezet' egy szövelség addig képcs
eÍedményesen működni. amíg világos
céljai vannak' órzi szeÍvezetlségél ós
tömegbázis.ít' ós ludatosan épíli lcl
programját. nkciól €Íven.

szefencsós hclyzelben iudha|j.l ltl.
gát  a BEosZ, meÍl  tagsze|vezc(c i
többsé8ére ez ajellemzó. az életkópes.
ség. Ezl láltam igazolva' akkor is. {mi.
kor a oapokban vógiglapoztan a '.HÍr.
levélnek'' az clmúlt egy évben mcgle.
lent szám'lit' vagy a saját egyesületem
(Balassi Btilint Egyesii]et) taíalmlls.
p€zsgő életót végig gondolom' Minde.
zek azlnuldalják ve]em. hogy ió úlon
járunk. Egy Íól emberoltő alatl cgy új
minóség jelenl meg a civil szfóríban'
ha úgy letszik' jelentós eredmóny szÜ'
lel €lt' m€n él. dolgozik és erós('dik a
BEoSZ. Ig.lzi bajlársi szellembcn. a
honvédelem ügyét szolgálva. érdcke'
int javuló szÍnvonalú képvisclclóvel'
megannyi rendezvénnyel' ta|Lalmas
plogramm l gazdagítjuk mindcnn.]pja

in}at. A meg|€|t út' az eredméoyek ma.
gukéÍt beszéInek' Arra biztatom baj!ár.
saimat. hogy í Hírlevél hasábjain is
mondjá} el. mi sikeÍes munka titka'

Azt kezdeményezem - az elnökség
és a szerkeszlók cgyeléíó tá.nogalásíl
remélve hogy a Hírlevél a tisztújíLí
sig adjon helyet' rcndszeresen legalább
két oldalon oly n írásoknak' gondoh
toknak. amelyek .l BEOSZ életének'
he]yzetének megílólósével' javasl.tklk'
kitikák megfog{lmuzáSával Segílik a
kollektív gondolkodúsl. a jovó épílésót.
Mesgy6zódéscm' hogy egy egy jó
gondolat' módszer vagy e|órevivő kri
tika megfog. máz:ísíval sokat segíthe
tün} az eddig vógzetl mun}ánk énóke
1éSében. a szt'vetsóg hosszú távú slraró.
giájáDak még ponlosabb kidolgozás.í

Közérdcklődósre laÍthat sz'ímot töb
bek kózölt pcldául. hogy ítélhetómeg a
szövetség' !z cgycsület he|yi vlgy tir
sadálmi bcágylzódása? Mi á főerók
(lagság) mcgur|.ísának' bóvítósónck

lehelséges báz;sa' nódja] Hogy ítéIhe
tő meg a Szóvetség, .l ftgiók és a t.g
cgyesületek együthíködése! A társ
szcrv€zetekke] tarto|t kapcsolat milyen
lehelóségeket taiogat? Az egyesülete
ket segító munkábán tnilyen tanalékok
lannak. lehetnek? MeEe lovább u ér
dekképviseleti munkában'] Miben vá
.unk többet a kalonai szeNekkel való
cgyüttnlűködéslól? A szijvetség nem
zelközi kapcsolatai tnilyen hasznos ta
paszta]atokat adnak? FeJleszthető e lt

ielen1e8i infomációs rendszer. és J
szervezeli élel ós a slÍuk|úra?

Nyi|ván Inás kérdések. tapasztalalok
is ide kívánkozna}' csupín í7€líőnek
szántan a |enti felsorolíst. Minden |on.
|os iehel. ami a szöt'etség munkájár
clőbble viszi' ámi a B4líít.si szijvctsóg
lblyamatos negújulási képességének
Í'e nlaÍásá! eredményezi' Tiszleleltel
ijÍnbm biztatásomal'

S:otthdtlrlyi Ferenc
nJ ü 8 íj I l o Dú n\ ú rc zé ihÚ 8y



Kü|döttértekezIetre
készü|ve
A BEosZ nak núlhatatlan éfdemei
vmDtk a honvódclcn érdekében i'o]yó
munka fclkarolásában. a nyugá]]onrá.
nyú kabnák i'sszcfogísábxn' aZ aklív
ós nyugÍl]omÍnyú katonák közöiti
kapcsolalok crósíésében. az érdekvé'
dclem neg!alósítáSában' a kedvezőt
lcn ólethe]yzetbe kerülók segítésében.
á kaloninemzedékek kÓzÓtti'negbé.
kélósbcn' Közclcdve a küklötlértekez.
lctlrcz ezr májd n1eg is kell tenni _

mcrl a továbblópóshez ez jelentl]eti a
kiindu]ópontot de az elókészí1és. a
párbeszéd. a v iÍa hangsúlyát  moÍ
mégis ajövófe a megújulásrx. az útke
resésre éÍdenres 1ordíÍani' A közös
gondo]kodáshoz az a]ábbiakkal kívá
nok ón is hozzájáÍLl]ni'

Kienelkedő jelentóségűnek tekin
rcm' hogy a szÖvetség s7ervezetei a
honvédelem étdekébeD fo|yó lárca
szlffű s1mtégiai célok megvalósításÍ
ban jobb együttműködé!ben vegycnck
részt' Ez az igé|y fakadhat társadalnri
felisnerésbó]' belsó indítt.L!.ísunkbó1.
életurunkbó]. Ósszehan3oltabbá. cél
i|ányolabbá teheti a honvódclcm kóp
viseletét sok voli helyőrsógbcn a ká
tonát m& a nyugiL||ományú.ik iclcníik
meg és tl|áD jobblD számíthal a
honvédelem i.első ve7etésénck órdck

lódéSére. fi8yelmére és támog{tÍsírá
i s .

A ji'vóról rörr.nó gondolkodás ré-
s7ét képczlrcti. hog} mikónt leheljob.
baD bcépü]ni a hcl}i köló]elbe' Ennek
a|tpjt r szakmai c]kötclczellség. lt]'
készü|tség, a közössóg irílrli igén},
ma8as fokú szelaezőkószség' Dc bÍl
nD mondháljuk azt is, hogy a karona.
politikai, bizlonsági isn1erelek. had.
tórtónelem magas szinlii ]smerői kö.
zülünk keÍülnek ki' Jól hasznosulhat
nyc1viffcÍetünk. nlfumralika] felké.
s7iiltsógüDk. Ezcknck aZ erónyeknek a
feIcsil1ántáslt g}oÍsan né]külözhete1.
lenDó. kihagyhallttlanná leszi a kijz.
.lclből a nyugáltományú katonát.

ÉÍdemes a j(jvőbe tekintve aüóI is
gondolkodni, hogy mit lehet tenni a
katonanenrzedékek közöttj szolidari
tris erőSítéséért' M]ként lehet elémi.
hogy a szolgálatol teljesító katona fb'
galnába beletarlozzanak az elódÖk is.
Az jdósebbre, mini a szakma me8a]á
pozójára' a bajtátsra gondo|janak' Le
gyenek meghitt. izgalmas beszé|geté
seik. k0z0s programjaik. Killcsijnijsen

ielenjen lneg az egymásért érzett teIe
lósség. a Sikerek, elednrények feletti
örönr. akőzos pontok me8ta1á|ást' E7t
helyben má| nem miDdig Iehet mcgva
lósírani. de a távoIsá8 nenr {k{dályoz
hatja a kij|csi'rós figyclmcl' mcgbc
csülést é! x kó7i's prcgr{mokal'

A jÖvó feladat.ít képezi kitijrni tb

ból i |cliogÍsból mel)' n1a ÍIég sok.
szor a vilóságol tükÍóZi ' hogy a baj.
lársi köZósségek az idósebb korosz.
tá]yl lbgiák ÖSsze' Ez azért is kulcs
kérdés' mert az egymást kÖvető ko|
osztályok csak egyűrt reprezentálha!.
jÍk a iövőt' Kózösségeik cé]jukból fa.
kadóan is nyircttak az egész katonaál.
]onány ib]é' Fonto! tehát. hogy az
aktív állományt az eddigjeknél sokkal
céltudatosabban vonjuk he tevékeny
ségünkbe'  Azt  pedig miDdenképpen e l
kell érni' hogy a szolg.ilatot köveióen
egyenes Út vezessen a baJtíni kozÓs
ségbe. Ehhez szemé]yes kapcsolat. ba
ráti hívó szó kell' mely feIismetés
szintjén nrár megjeIeDt. de rz etedmó
nyek nrég váratlrak magukra'

A jóvóról tin1énó goDdolkodís n.l
külozhe1et|en elemét képezi. hogy kó
pesek le8yünk t hijIgyek érdek|ódésé
|e számot tartó pro8tamokat kÍrálDi'
A szövetségbeD. szervezctckbcn vdló
je1enlétúk, számarínyuk lnár ma is in
dokolja. hogy áZ oÍszágos ós he]}i ve
zctésbcn ktpjlültk nagyobb szerepel'
A ki'zi's progÍamok mellel1 melyek.
nek már ma is Délkiili'zlrctcllcn rószc
sei veIiik cgyüLL Llt1áljuk.l szánrukra
vonz.). órdcklődósrc szÍmot laÍtó ren.

A szövclsóg jövóje szeinpontjából
kulcslbnlosságúnak tekjntem' hogy a
szövclsóg és a szervezeteik miként
tudjík tag]aik éÍdekvédelmét nregva.
lósílmi' VonZó aZ a szervezel. aho] a
lxgok az cgyüll töllött kellemes órák.
l1 közös emlékezések. az érdek]ődésre
Számot laÍtó pfogramok melle1t érde
keik hathalós képviseletét' nlegvaló.
sulásár is érz]k' A j ogszabályokban ' az
éÍdeklépv]seletj fórumokon megjele
nítik és eÍedményesen képvjselik a
közösségeket Íbglalkozrató kérdése.
ket' Érvényesü] a kezdenrényezókész
ség és a prot'émíkra a rcalitásokon
be]űl atjrcáva1 k.z0sen lneroIdísokat
iS találnak'

A Iovábbi egyÍittgondoIkodáslrcz'
vjlához ezt a néhány gondolatot kí
vántan kizreadni. Reménykedve ab
ban' hogy a küldöttértekezletig a feDli
és más l.étdésekben e kiádvÍDybtn,
vagy t BEosZ ktjzpoDllÍbt kiildö(
, .do lgoz{tokbtn, ,  még sokrD v. lc
ményt fo|nrá|n*. mert i jijvól csrk
egyűttgondolkodvr ós ijss7c|ogvt tc
hetjtjk még erednrényesebbé'

AZ EGÉsZsÉGÜGYI SZoLGÁLTATÁs vÁLToZÁsA

Az Állami Egószségiigyi Központ (Íészét képezi a volt bonvéd kórház)
szolgáltátíisáinak igénybevélelét a 175/2007 (Vl' 30') Korm' Rendelet
sz.tbályozza' A jogszabály értelmében a nyugá1lományú katol]ák jogo

sultságukát a szolgál1atásokigénybevételéreakalonai nyugdíjas igazol
vánnyal (illetve l korábban kiidásÍa keÍült honvédségi nyugdíjas iga
zolvánnyal ) igazo}hatják'

A nyugálloÍnányú katonák hozzátartozójnak (feleség. gyemek)' a
honvédségi nyugdíjasoknak a Szolgá]tatások igénybevételé|e jogosiló
igazoiást a tóvárosban illetve a meeyeközpontokban a hadkjogószílő
p l ' d n c ' 1 o k . J g o t ' r | ) r } i l á 5 a t a I  m ú k o d o  I o b o r / o i '  F I d . \ \ ' . ] c I m i  K ö /
ponbk illetve Irodák adják ki.

A budapesli és Pest megyei igényjogosulrak a7 igázolást' ügyfóIfog.
adísi időben, az alábbi cnnen veherik át: MH Kelet MágyaroTszági
H?dkiegé./| ló  PaIdn( 'noksJr  l '  lohn|/o e:  FIdP\\ iJ . InI i  K i j /ponl '
Budapest' xltl'. DózSa György út 51.

Az igazoláS melleti a szakorvosi szakel|átás igónybevéleléhez a bőr.
gyógyászati' íü1.. oÍr, gégészeti. nógyógyász.tti. s€bészeti' szenészeli'
onkológiai' uro]ógiai és psziclriátriai szatre|delést kivóve híziorvosi
beutaló szilkséges' A Szakr€ndelésl az oNossal elórc egyezteletl idő.
pontbxn célszerű i-qénybe venni' A kórház központi rclefonszáma:
0ó1465.1800 Pí]lté| F(|enc

n|ugá1hnáBú ezftJes
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Ú: kinevezés ze1ője átadta 3 kilrevezést szabó Jó.
Zsef ezredes úrnak a Központi To'
boÍz ó Érdekvédelmi és Kabnaiga7'
gatási osztály új vezetójének.

Palísli Ferenc dandáÍtáboínok' a
HM szeNélyzeti fóosztályánjk ve

Helyőrség-
történeti
vetélkedő
.|.i'bbfordulós veÍélkcdót lcndczell
a7 iskola nelelóinel k(jzrc rűkö-
désével l Gábor Áur Nyugállo
DrányúJt Klüb]a vftpaldáD a Be
|o5 sándor íltrlános iskolábD-

Dobszri JóZse1.. l klub clnöké-
n€k vczetésével zijl(nlak a felada'
1ok. me]yek v:il'osÍ('l1.ncti, Íörté'
ne|nri ós kalonai is clclckcl ki
váÍtak' A tlrnulók s7tilnáÍl a (émák

elóre megxdot(ak vohtk. í8y neve-
l6ik scgílségével s7orgosm ké.
szültek a vetélkedőÍc' Kölcl öNen
tanuló versenBett a l(jnénelmi |otó'
ban' Íangi€lzések tt|isnrcÍésében.
villámkérdésekben' Nagyon gaz'
dag volt a gyerÍnekek részére biz.
tosÍ1011 ajándékcsonrag' mely
kijnyveke| pólókal. pulóvereket'
dísz. és emléktáÍ8yíka( lartalma
zoll. Az iskola tanu|ói nagy öröm-
m€l vették át julalmaikat'

Mit nyújt
a távfelügyeleti
rendszer?
Az MH szociápolitikái Közalapít
vány kuratórium mau év első ]'elében
összcscn 316 képzési pá]yázatol és
832 szociáljs segélykérclÍnel bírált el.

szociílis segélyben észesülÍ: nagy.
családos 43 fő | ó35 fin Fl' gyerme'
k& cgyedüI nevelő szülő 24 lií 938
000 Fi' nyugállományú 3701ó l0 30.1
000 Fl. nyugdíjas 97 fő 2 522 000 Ft'
özvcgy. áBa 268 fi' 7 876 000 Ft,
szolgálati kötelmekkel összefug8és'
b€n balesetet szenvedettek 30 fó l 053
000 Fl öss7€gben.

Átkép7ési l]ámogatásban és7csülr
316 fő közüI || fó nyugállomÍinyú'
akik részér€ a kuraIórium 992 300 R.
ot Íélt me8'

A2 MH s7ociálpoljtikai Kö7.|lapíl.
vány a Magyar Honvédség Hildkicgó.

szító Pddncsnoksígok Toborá és Ér.
dekvedelmi KöZpontjai és lrodái' BE.
OSZ, HOSZ. HODOSZ szenczekk-
ke| ec}ültÍnűkdlve újabb szolgáltakás

a Honvód szociá|is Táfelügyelet
Rendszer bevezetését teÍvezi,
mellyel hozzí kívánjánllni á s2emé-
lyi álk]mány és a 8ondoskodási köíb€
taÍozók szociílis bi7toüságán!k erósí.

A úvfelügy€leii rendszeÍ műk.idte.
tásét cs ̂ z ahhoz szükségcs technikát a
Honvedelmi MnliszIériüm álnl atapi
tott HM EI Zn. többségi tulajdonában
lévó Gssc Biztonságte.hnikai Keres.
kedelmi és szolgáltaró Kft. végzi'

A Honved Szociális Távfe]ügyeleti
Rendszer 1'elad!tá .tz idős' beteg, arra
níszoruló emb€rek saját lakásaikon
váló eláLísának biztosíLfua. A szolgá|.
tatás kiterj€d elsósegé|)n},ríjt]ás rend.
őr' túzoltóság he|yszínre kiildéseÍe' la.
káskulccsal rendelk€ző családtagok
értesítésére'

A rendszel egy száÍnítógépes fel-

ügyeleti ki'zpontból éS e8y' a lakáson
elhelyezett vczclékes telefonjcllegi:i
b€í€ndezósből á1l.

A leg{onlosabb szol8áll.tt.ls' hogy a
hángos lelefonlól több mé|er távolság.
ra i5 |eh.l haszní|ni az eszközt oly
módon' hogy egy csukióÍn csatolható'
kaíóla j€llegű eszközön €gy gombot
megryonva LívolÍó] is beklF-solh?tó
a hangos telefon. rádiós táwezéílés-
se]' amely kétolda]ú kommunikíciót
tesz |chetóvé.

A szolgáltatás téítési dÍa: l 0o0 Ft

Eszköz béÍteti díja: 2 000 FT +
ÁFA/hó.

A Honvéd Távfelügyeleti Rendszer
igénybevételével kapcsolatos infor.
mációk 2007. novembet l.jétól neg
talá|hatók a BEosz' Hosz' Ho
DoSZ. a köza|apítvány mtem€tes
honlapján' va]aÍ nt a honvédségi sai
tóban.illetve az e célra kiadolt szóróla
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Köszöntő
Tisztelette] köszönljük á Kátonanernzedékek XVI. T.llálkozójá.
nák díszvondégét' Abdu| HaÍnid Ibrahim urat a veterán Világ.
szövetség elnökét, aki a múlt évben jelentósen hozzájárult ahoz,
hogy a BajtáÍsi Egyesületek országos szövetségét felvegyék a
Veterán Világszövetségbe.

Az idősgondozás
időszerű feladatai
A Nyugat Mngyfors7ági Hadkie
gószítő PuaDcsnokság muDkatársai
kótnapos tovííbbképzés keretében
dolgozzák fel a sikeres. eredmé
Dyes munkához szükséges szakmai
kórdóseket. többek kőzt az idósgon
dozás időszcrű feladatait'

Remek idó íbgadta a résztvevóket és
az érdeklódőket Kiskunfé]egyházán,
auguszfus 24-26.án. a veterán ejtőer-
nyósöt tizenlratodik nemzetközi talá.
kozóján és versenyén. Mind a sikróer-
nyósijk. nind a körkupo]ások elége-
dettek lehettek a szél erejével, a hő.
mérséklettel' és a több száz néz6 is jó]
érezhette magát. A szakmai köÍökben
is nagy érdek16déssel várt rendezvény
fényét emelte' hogy a 75. szűletésnap.
jáloz kózeledő Ga.jdán Mitlós nyug.
állományú ezredes. a Magyar Ejt6el.
nyós Baj!ársi szövetség (MEBSZ) al.

elnöke' e napon teljesítette 8000. ug
nísá.. Miközben az An 2 es fedélze
tén az ugrásához készü}ődött' a földön
barátai hajtogatóPonyvából 8000'es
számot formá]tak.

A BaÍ&si Egyesület€k országos
Szöve|sége (BEOSZ) idei f€ládátai
közö1t kiemeiten kezelt Íendezvény
színvonalas lebonyolítása biztosítéka
lehet annak, hogy 2009-ben Magyar-
oÍszág rendezze meg a Veterán Ejtőer'
nyősök Nemzetközi szövetségéhez
tartozó országok versenyét.

Boda Józseí rendőÍ ezredes e]nökl€.

Veterán e itőemvősök Kiskunfélesvházán
léve] ülést.aJloIt a MEBSZ elnöksége
is' s az ülésen részt vett Fen}"r'esi Pé'
tel nyügá ományú ezredes. a BEosz
aleinöke. A MEBSZ elnöke tájékozta-
tást adott az idei fe]adalokól' vala
mint a 2009.es Íendezvény előkészü
leteiÍől' A BEosZ alelnöke ajövó évi
Ísznjjító küldöttgyűlésrót' valamint áz
idei k3tonanemzedéke* találkozójá.
nak előkészü]et,eiről szólt.

Az elnökségi üléssei párhuzamos.n
a versenyre érkezett 11 csapat három
kategóriában, két1é]e eÍnyótípüssa]
mérte óssze fe]készültségét' A három
ugrlíshoz sűÍún ke]]ett fel. és leszáll'
nia a szegedről érkezett An.2'esnek.

A verseny befejeztéve] a díja} át'
adására. azután pedig baÍáti beszélge
téssel egybekijtótt hangárpaÍtira kerüIl
sor' Külön köszóIrtötték a verseny le.
gid6sebb résztvevőjét. szeder Feri bá.
csit. a legfiatalabb Íésztvevót, Ligeti
zolrínt a 25188. zászlóaljtól és a lege.
redményesebb n6i résztvevőt, csiz'
madia Anitár. KöszöntÖtlék a 8000'
ugrását végrebajtó Gajdán MiHóst is.
atit pályatársa' Mészárovics György.
Magyarolszág legmagasabb ug.
Tásszámmal ( ]4 449) rendeikez6 ejtő'
emyőle néltatott. A díjátadó ceÍemó.
nia Erdós László zárszavával éÍ vé-
ge.' aki megkószö[te a rcndezó egye-
sülel és annak vezet6je' Rácz szabó
Mihály nunkáját.
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H írek, tudósítások, közlemények
Emléktábla-avatás
Pápán a jelenlegi helyőrségi klub
épülete körül 18ó8 ó9'ben ópült {Z
egykori gyalogsági laklanya' A 7.
huszárezred törzse és c|só oszrálya
1914 októberében érkezell PápáÍa és
rend€zkedett be: €zután a laklanya
|o|yamatos átépítés színtere lc|t.
Műhelyeket, istál1óklt' szállásokal
létesítettek' A maitnűvelődési ház is
e katonai szállások központja vol(.
Nemsoktal az első világégés kitöré.
sét kóvetden ide érkezett Ferenczi
sándof katonaorvos, aki később vi.
lághíri1 pszichoanalilikus lett . sig.

mund Freud egyik |esköze|ebbj
munkatáJsa ós barátja volt -' és fon-
tos szerepel játszott a nemzelközi
pszichoanalitikus mozgalom meg-
s7ervezésébcn. Meg1.igye1éSei. kí.
sérletező hozzáíllása a modem pszi.
choleÍápia előfÜtárává tették. Azéí'
hogy emléke' katonaoÍvoskénl vég.
zett munl(álkodása ne tűnjék el í t.e.
|edés homályába' a Pápa és vidéke
Honvéd KültuÍíllis Egyesület emlék'
(íblát állítoll' ümelyet ünnepélycs
keÍelek közöll augusztus másodikán
leplezett le KeÍecsényi zoltán e|nt'k.
valaminl Tóth Kálmán' a Pápai lla.
gyományőrző HUszáregyeÍülel ve.
Zetóje.

[:
t1MIE kezés
katonaelődeinkre
A s7ékesIchélvár i  I IoDvód
NyugálIonr. i l ryúak K1ubj!
minden albcn az ..ezred nrp
ján ' .  jú| i r 's  l8 án e ln lékcl i l '
meg a 17. honvad g)'.rlog.r
red hősicscn harcoh kalurÍi
ra.  A7 aIL lku la l  Fchérvíron
{|akul t  l89 l .ben és innen in '
dult cl .tl I. világháborLjba és
h{rcol l  Ga1íc iában az oÍo.
s7ok. DLlg(' hegynél a szer-
bek, Dobcrdónál az olaszok ós
a K.L||.L|oknÍ| n ronánok e|
len' A h.iború be1ejezése ullí|r
FchóNÍal lértek vjs\7a sok
vitézsé8i órefnnel. de ,neglb.
g}lttkoZoll létszálnfira|' .I.obb

czrcn Íldoz|ík életúket a ha.
7áér1' ós ki tudja hol nyugszll.
nak' idcgcn l'Öldben. je]teIcn
sírokbu'  FehérváÍ népe
'.zászlól véd6 oroszlán.. szob.
rol eÍneh. hósöknek' A tihór.
víÍi klÜb rz emléknú kos7o.
rúzásív lI  cm|éke7ett  a l7.ct

Mi lesz a hadiparkkal?
A N}ugálLom.íryú K (onák és Ho
védségi NyusdÚ s()k VII' oÍszágos
Fóruma véleményc r szcrinl elléí rZ
eddigi rendezvénycklől. alok megszo'
kot| rendjélól. |ga7 mosl is voltal ün.
nepé|r€s. megh{ki pillinatok. hiszen
egymás kó7ött vo|funk és a kölcsöoös
megbecsúlés egyik aI pveiő céluok' A
rcndezvény e8észc nzonbaÍl most alTól
szólt' amiéÍ édcnlcs voll hájnali iéI
négyÍ€ felhú7nia vckkeí a gyű]ésreg'
gelén és utüni hél.)ftil'

Az e lnt 'k i  bcvcze ló  fe lszó la l ' i s
tneghátííozó voIl tl hozzászó]ások
hdn8vételére' óslin1e. harcos kiíl.
|ísra buzdítoll. tln)il a felszólalók
tnegfogadvá bizony álverrek és nenr

7ok' A felsz(il |ók kivétel nélkÚ1 s7.l.
kítottak l régj p nlszkodó hangvó.
tellel éS a gondokból megoldand(j
feladatok lcucl. Lrgyanaklor ne r
kevesen mcgoldísl. lapasztaIatol ld.
lak át  1 hal lgatóságnak '  ht  újra
eszünkbc iullllttÍk. hogy a nyugí||o.
mányú (és ncm nyugdíja' katona is
katona. cs{k íÍlusza változott me!'
A tón'ényck. ncmzetközi Jogok vé.
dik. és cgybcn kótelezettségekel is
rón* rá, úgy hazánkban' mint a
szövclségi rends7erben' A szoIgálali
lörvóny f.egyelÍni t.elelősségre voni.1'
j()gait Ínegvonlratja a ninisztel' |]7
más ' .nyugdíi ! . .  élve26 Személyrc
nem vonálkozik' igaz civi] bíÍóság
jcgyzi lt veterliDok klubJát. de csak
azór(' mert ne lesz különbségcl
más civil Szerve7etekkel szen]bcn {Z

lIapszábíly cll'ogndásakor' A i
szeNe7elünk l.lpszabálya így vég'
7.ídik: ,.lmiról z alapszabály ncnr
tendelke7ik alrtl .l szolgálatj töÍvény

Iontjai éNénycsck..' Remélem nrinól
több bajtársj cBycstilehél vnn ez Ic
íNa' Mi a ó9' HtlÍckocsi EzÍ€d vele'
ránja;  is  nchóZ.vnek nézünk e lébc '
Píílyázátiink ll.tgy része forráshiány
mirtt elbukoll. Az egyre gyar pod(i
H.dipa|k fcnnl ása sokba ke l. dc
hiss7ük. hogy iobb lesz az utánunk
jijvóknek. ós olyao alapokat hagyunk
magünk ulín' anlire ók bát.an épíl.
hchek. Ehhcz kaptam a FórumlóI
b iZ la lís l  és úlí lv l |ó t .

kínrélték a hivalak'kt|l. hivatalnoko.
krt. A legfontos{bb azonban az volt.
hogy láthattuk gondjaink ugyana.

HoiobáqfiF?ra|(
n \\ q á l l o n 1á n.'" ú ő,' n.l s,'
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Karcasi katonák köre
KaJcason 2004' június 30.án véglegesen megsziint .]
Magyar Honvédség kezelésében lévő lalmnya. melyet
téítésmentesen a karcagi önkormányzat lulajdoná len'

A \,árosban élő nyugdíjas katonákal és rendóÍöket
magoba Íogla|ó Nagy|'ull Ballársi Eg}esülel Idg\JEJ
kétéves munkával elérte. hogy az egykon He]yőrsógi
Művelődési otthon (na lfjúsági Klub) ía]án emlékláb.
l ; I  he l}e l le l |ek eI J  \ÍIosbt ln koze| 80 e\ |s  i ] |omdso.
zó honvédségi alaku lal enl lékére.

Az emléktábla avalÍ$ra nleghívást kaptak a lalta.
nyában szolgálatot leljesítő |isztek' tiszlhe]yettcsek'
ákik közülmindazok meg isjelentek' kiknek egészse'
gi fllapota megengedte.

Unn€pi áuománygyűlésscl kezd6dött a megemléke.
zés a po|gármeste.i hivatal nagylermében. ahol 120
Íészlvevő gyűh össze. Mcgható voh' amikor az ulo|só
két alakulat a 6' légvéde]mi lüzérezred és a l2' páncél.
töÍó tüzérezred csapalzÍszlójáva| a szolnoki Helikop.
ter Bázis katonái bevonul|ak a teÍembe. Azonbajtársa.
ink emlékére' akik n]át' em lchctDek velünt. a szolno.
ki zenekar küÍti'sc elfújta a lal(aÍodót.

A megemlékezés során Bokor József Dyugá]lomá.
nyú alezredes ismcrtclle a karcagi laktanya tórténeté|
1936. okLóbeÍ l-jélől. amikor a 6' Kapisztrán János
KeÉkpáros Zászlóalj e]Íoglalra az újonnan építetl lak.
tanyá1.

Az elóadást kivctítő s€8ítségével ercdet; fényképek
i|lusztrálták' Az ünnepség ulán vonulták le a résztve
vőkavolt Helyőnégi Művelódési otlhon e|é' Jtol Ba
li József védelempolilikai szakállamlitkáJ vo|t hely'
őrségparancsnok - |ep]ezte Ie az emlékláb|át.

Befejezésül a bailíÍsi ta]álkozón rcndezett állófoga.
dáson a volt katon^társak, beszétgetéseken elevenítet'
ték fel az együtl töllölt évekel'

Az ünnepségen mega]akul| a kaJcagi ltktányában
szolg 1katonák és polgári alkalmazotlali bará1i köre.

A baráti köÍ éven|e. a Magyar Honvédség napján rá
lálkozót szervez. ós mcgkoszonjzza az emlóktáblá!.

I  E . l u J l l u l t  U J Z I  l 4 l \ - l  I  l . r B y  a r l

katonai temetó
széles Lörű t'sszefogás eredményckÚlll t'elűío(Lll. !z
eIső !ilíghÍbonis oszlrák nrag}ar kilknrli lctnclót !7
ol.slorszÍgi Fo81iano di Rcdipt|sIiÍban' A ltlújítást
k(jvelóen újrrszenlelésre jLillus 2I.óIr kertill sor. Az
ü nepségen mcglclentek az tsonz(' tlIs(j |.(nyásjnál zai
knl harcokban clesett oszl k. nónrcl. horvÍÍ. sz]ovón
L .  j l ' . ' p ) . ' Í  \ ' | | Ú | ' ' L t  Pn  | e ( ( l  . ' I l j | ' '  h . l r } . { l j ' . l y oÍ / ö

. ,7ere/errt .  \ . lLmi1r 1 l . r . ryr"b. . l r  , ' l J .u nr . lomr:n i
7tllok és a hadsereg képviselói' Al |inncpsége jelen
Voh .l ltlújításban részt vevó Ison7(j B! Íi Körel
együltnlúködő Honvédsé.q és Tlirs.ldlll.nn Baláli Kör
\7óke\tehérvári szcn'e7etének dclcg'teioja is' Veltik
\'('lak székes1'ehén,ár Meg}ei JogL1 Víros' a7 MH
()\\7h1derónemi PaiÚcsnolsÍg. a |lolvóds7akszeÍve.
^l. a Honvéd Kuhu.ális Egycsiilcl csalaléÍkutató
s^koszlály és lt HM Zrűr}'i Kol nunikíciós Kht' kép.
v ise ló i '

Szlovéniába jártunk
^ Mafca l i  Baj társ i  Egycsü le l  I t]96 '  ó l l  la|1sokolda lú kap'
cv'altn a szlovén Tis21i sz(jvclség Lcndv.li Egyesiiletével.

\/  ( ! !Ul ln|ű l\Cjdc ' '  mr. ' i | | l ' l l | . r lur| ' ' / .Í inI c\enIe e!\
v.g)' tótDapos kolcsönös l.íogal.ísl s7crvcziink egynráshoz.
Lcgulóbb iúnius 2 án :|5 fós csapl(lrl iÍ unk a dóli szotn
szédunknÍl '

R o ko|'I ó :s4 ||, u gá onti ]t| ú d le ! e tle s

Dózsás találkozó
szókesfehérváron KovÍcs J(iZsef nyugállonányú alcZ-
redcs' titkár szeNezésévcl lal.í|koziak a Pécsi Dózsl
gyálogos tiszti iskoltt I952.ben végzett növendékei' A
l'tlílkozón megjelenl ósz hajú obsitosokat Görög Isl
ván ezÍedes köszÓnti'|lc a7 MH ÖHP.ság ncvébcn.
maJd koszonil hclyezlck cl t| ''Kalona.' ós szcnl Lás7ló
a gyalogosok védős4nljc szobomíl' A p'íko7di kirán
dulás és a f.ehéÍv.iri s.{t| ul:itr baÍáli beszólgctéscn idé7
ték fela kalonai é1et. mosl már megszópült emlékeil'

A kialakult hngyonrárynak megl.cIcl(icn clószöÍ LendvÍn
I kéhyelvű isko1á falán lévó Kossulh Lltjos és széchenyi
1slVÍ) el)lléklábl'tjít koszolúztuk l]lcg' A Ptog|am DobÍo
nokon lblyltÍódolt. ahol csé| Annl polgírnleste| asszony
k()sz('Íött bennünkct és bemulalltl ll gLvd.l8 heIyröÍIéneli
ny gokkal beÍendezcLl Falühizat. F]zL|lÍ|r cllálog.tttunk az

Adidas Sportcipő gyártásitról hí'es TLlrniscsóbe. aho] Koc.
Zcp Ji)zs€i polgármeícr tájékoz|a|oll ,l k(jrny.k nev€zeles.
s.geiról. bemulalta a helyi cipész múz.unl{}|. nlajd lájjelle.
gri boÍkóslolóri invitáha a csapalol'

Ebéd ulá a Mu'a folyón i7galnlas vízilúrÍn veltünk Íészl'
A nrt i  f rogrdmor a B i ' / r r i . J i  \ i / ih i / rs"n l , '2 . ' .  zene.
1.iDcos lendezvénn}el z:úük'

fulűr János
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Hírek, tudósítások, kozlemények
otven év után
ismét kimondták az igent
otven évvel ezel6t1 kch egybe Jobbágy Antal n}rjgál|onű'
nyú ezredes és felesége. valaminl Laneck€r Józsefnyugíl.
|omilyu a|e/.edc\ i' ncje' A t'él kdlonaember Íe|el./J/J.
dos együttélését ünnepelték az arany1a}oda]mukon'

sokan gyííhek össze I fchéÍvári he]yőrségi klubban
ezen az e!tén. bár Deln csak aZ újbóli házasságkötés. ha.
nem a honvédség |ehérvári nyugdí.jasklubjának egyéb
ploglJmjJ mid '|  i \  A l  e l6 ló  orák.pon e '  \Ze| leml vc.
lélkedóinek eredményeit hirdették ki. elismerések€l ad.
lak át. és .z időskonjdk napja alkalmából köszóntölték a
résztvevőket. Ezután vonuh fel a két ..ifjú pál.' akik
warvasovszky Tihanér polgármester el6tt €rősílellék
meg ötven évve| ezelót| lelt lbgada|mukat' A polgármes-
l €r áz ,'elröppenl ötven évról'' beszélt: elmondla. hogy
Jobbágy Antal 20 óv€s koía óta katona. Irénke' á fclcsé'
ge pedig a híÍadó€zrednél $zolgált' A férj ! honvédsóg te.
nisz szakosztályának, majd í negyei teDisz szóvclsógDck

volt a titkára- L'neckcrJózsef is u honvéd nyugdíjasklub
ta&ia. felesége Úonban .'civil'.. Házasságuk ötven évéből
eddi8 38 at a megyeszékhclycn löllötlek. A polgármester
Ady EndÉlől idézc( áz .ranylakodalmon| ''Amikor

mcgszólal az orgona zenéje' /Elhangzik m'ndkettónk ai
kán az igen' sorsuni ekloÍ eggyé forÍ majd össze' / sz€'
retni akarlak és meglaíani' Ínindöröke' / Kezem feléd
nyújtom. szíveÍn n€ked adom' / Melyet soha vissza nem
kérek' / szeress egy életen át úgy, mint ahogy én tég€d' /
Akkor i\ '  ha megoresszunk. é\ / At| l l  i ' '  há mfu nem
élek',.

Baráti látogatás Várpalotiin
A várpálotai Gá'

Nyogállományú'
ak Klubja, vala-
mint a Bányász
H  agyom án  yok
ApolásáéÍt Egye.
sület Elnökségé.
nek meghívására'
a 22. váÍpa|oÍai
Napok jegyében
egynapos bará|i
Iátogatást tett Váfpalotán a csókatői szent Donáú BorÍend veze|6sé-
ge' élén végh Konráddal, csókakő polgármesrcrév€l, válamint Bognár
Endrével' a Bonend nagymcsleíével-

A rendkívü] gazda8 program keÍelében a vendégek megtekintették a
Bányászati Múzeumo(. a kerlbarít köÍök (eÍmékkiállítÍsát' ilt találkoz.
tak Németh Arpáddal. VáÍpalota vá'os polgármesteÍéve]' Tájékoztató.
kat ha]]gattak meg a kél várpa]otai szervezet hagyoÍnányápo]ó tevé.
kenységéÍ6l. majd a várpalolai lólér perifériáján pinces7-ene mentek.
Ezt kovetóen spoíveÍsenyre és zenés baráti taláIkozóra keíült sor, ame
lyen tóbb ónkormányzati képviselő' valamint Deák Istvlinné orszá8
gyűlési képvise|ő is megje|ent'

A BoÍÍ€nd tagjai nagy elismeÉssel nyi]atkoztak a szívélyes vendég
látásró1 és élményeikr6l, ma,jd csókakői kinindulásra hívták meg a klub
tag'ait' melyet órömmel fogadtat el a várpalotaiak'

D obszüi'I ózseÍ u ueá l Io h\ú tly ú a Le a'edes

Csak az jöjjön
katonrínak. . .
A csongÍádi Béri Balogh Ádám
Honvéd KIüb' valámint a helyi Tör-
ténelmi Munkaközósség legifjabb
tagjai nemég közösen vettek észt a
klub szolnoki kirándulásán' Az
egész napos progÍm Íészeként a ki.
lencvenf6s l.jfándulócsoport megte-
kin(€tle a szolnoki Repüléstörténeti
Múzeumot' majd az MH 86' szo|nok
HelikopteÍbázison egy statikus b€-
mutatót.

Ezt követóen felkeresték a HM
Hadt(iÍténeti Intézet és MúzeÜm
szolnoki hadkiegészítési szakgyújte-
mónyének kiállítását is' melyen ké.
pet kaphatla} a toborzás tönénetéÍól,
a sorkatonai és a taÍtalékos szolgálat.
ró1. A k|ub a Batthyány és kom cím.
mel m€8hirdetetl pál!ázAÍon nyeÍt
összegb6l finanszírozta a diákok
Észvét€lél a kiránduláson' amely a
töíénelmi ismereteik bővítése mel.
l€tt jól szol8álta a fiatalok katonai
pályára iÍányíúsát is.
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oTP ÉIetjáradék, életre szóIó
öngondoskodás 65 év felett

E8y.e népszerűbb a 65 év fe]etti nyüg.
állo'nányú katonák körébcn az oTP
Eleij.rudék Proglam' arne]y az oTP
Csopolt igazi sjkeÍeínékéne| számit'
A pÍogram mfud több idós ember szÍ
máÍa Észi lchctóvé céljaik megvd]ósí
Iását vagy nyÍljt ne8oldást gondjnikÍa.
A progÍan sikerességót jól 'nutatja'
bogy az év Írásodik negycdóvétói havi
eg}mil]iÍrd forifttal nőlt aZ Elel jáIadók
Z'í. inga a!ál]omá!]ra' anely így hoz
2ávető|egescn lízmi]li.ird íbrintÍa tehe'
tő' Moíanáig lijbb nlint ezrcn válasz.
tolták aZ időskori biztonsá8 e2eÍ toF
májít, s a7 éÍdeklődók szá'na tnegha'
ljrdja a 11500-rt. llild lmrc, az OTP
Elet.]Íradék Zfi, vezéÍigazgatój| szep
lenrber kÓzcpén taÍott sajlóláiékozla
tója alkalmÍból beszámo]t a cég ered.
ményérő|. iuetvc az újdonságokÍól, ki.
egészítő szolgáltatások|ó]: A7 oTP
tr]et]áradék pÍoglam lényege. bogy a
65 óv t.eletliek a sajít ott]rolukban lak.
va juthttnak plusz jövedclcnrlrcz' Az
oTP E1ctjámdék Zn' Ú ingallan |u]aj
donjogÍérl Ddcy ősszegű elő]egel kírúl'
ami e]éÍbeti az ingadaD fo|8álni éíé.
kének 337Fát is' az úgyfélé]ete végéig
havi infl ációköveIó jáüdékot iblyósíl.
lov'íbbá átVá|lalja a Éljes kőzöskőltség
ós az ingatlan bi7rosílásándk fizetését.
és díjmcntesen elvégzi aZ iogdtllnban
1.elmerülő ál]agmegóvással összetÚggő
ka.banlaflási muDkákat is. A szeÍző.
déskötést kölelőcn ! társasá8 iigyfele
javára é]ethosszig LaItó lakáslusználati

és é]etjáÍadéki jogot jegyeztel be a lu.

Az eddig e]hangzotlakon kíliil
ajánlanak c egyéb szolgáltalásokal az
oTP Eleljáüdók úgyÍe]eknek:

Tetlnészetesen' E$' olyas cson1agot
dolgoztlnk ki. melynck keretében s7á.
mos szo]gállaláí nyiÚlulk ügyteIeink.
nek rendkívül kedvező áron. anelyből
mindenki i8énye szelin| ví]ogatlrát'
sok ügyl.c]ünket 1bgla|kozlat.]a a házi
gondozás' ami általában máÍ a prog
mmra vd|ó jelentkcziskor t.e]meÍül' AZ
oTP E]etjíÍadék Gondozási csonrag
kerctében iigytelein| kcdvezményes
á|on vehelnek igénybe otllroDáPolási,
gondozási és egyéb segíLő szolg.ltatást
üegbízhdtó. lelkésziill sZakcmbclck
köz.enrűködósóvel' Ujdonságkénr !Zá
mo]hatok be olthoni távjelzó szolgá]a.
tunkró]' A szociá]is lávfelü8yeleri
rcndsze| egy számí!ógóPcs felii8yeleti
kóZloDtból és az igénybevcvó lakásárr
cllrclyczett. vezetékes tele|onlroz csat
lakoztalott házi segítségnyújró kószÍi
lékből áLl. dmihez e8]r a csuklóÍ! crő
síthető segélyhí,ó js taÍozik. VésZ'
belyzet eselén a scgélyhívó 8omb meg.
nyomása ulán a ke7ellj |ch,eszi a kap
cso]atoi ii8yíé]ülkkel. májd a hclyzet
tól függócn óÍesíti az i|Ielékesckct: a
mentóLe! a reDdóBélet, a tűZollókrt.
vagy azoliat a |okonokáI' akiket u szc|
ződés nregkölésckor ü8yíeliiík Úe&je'
löl.

Minde-n űgyfeliink rész.rc névre szó.
ló oTP E]etjí!ádék káÍtyát biztosÍunk.
melynek fclmutalásáva] 5.l0. ] 5 száza
lékos kcdvczménybe! rés7€sülhellck
vásáÍ]ás esetóD az oNzág l.500 üZleLú.
ben' A/ oTP Garancia Bizlosító ingó.
ságbizlosítási szerződés köIésekor 20
száza]ékos kedvezményt nyújt iieyÍéle'
in|nek' sÍirgós hibaelhárÍ|Ís esetén a
naP 24 órájában hívhaló hjbae1hárító
szolgálal ál] rcDdelkezésÍe' Ugyuncslt
igénybe vchctő az iigyoele7etl l00]

oIP Elctiálad€k Pto8l.m 65 éY í€lettl

Nasy óssze8ii e]ó e8 iorintbdo va8y éUlÚi
E]€lhoss'8 Íizetet év€nte em€lkedő haü i
Dim€ntes á|la8megóvó kórbantanás'
közds löli5e8 dfu a]|a|&'
[4indezt me89okolt otthTna kénye|mében'

Kikje]enÍkezhelnek az oTP Életjá-

- 65 év fcletti egyedüIáliók. hízas
táFak' életlársuk u8y akár lesrvéÍpí-
rok is' Az oÍszág 604 tclepüléséról fo.
gadunk eI iogatlaíokat' Az iD8at]an éF
tékénck Budapesten mininrum 6, vidé.
ke! 5 'ni]1ió ibrinto!kel] elémieés a ie.
lentkczók l00 sz'alékos tulajdonában
kelllcnnic. Abban az esetbeÍ. ha |z in
gadant jelzáloghitel te!]tli. mi nenr
ha]adia !)eg aZ ingátl|! értékének a'.
50 százalékát, de löbb, milÍ amit á 33
százd]ikos e]ólegból rendezni ]chelne'
a jelzáloghitelt kivá|tó jtíadékot ajánl

- Mi ajclcntkezés módja' i]letvc lro
8yán]ulhatnak tovább] inibmációhoz
az életiáÍxdék prcgmm iúnt édekló.
dók.]

. Rószletesebb infonnáció1 D|'vercs
Mária (Te]'1 06 ]/298..1832, 06
70,í08-1901) ós Gu]ácsi Altila (.I.cl':
06-l/298-4829. 06 70/708'1914) kol
légíi nyúÍaDrk szcmélyesen. TeÍüle.
ti képviselőink olszligszerte ̂z éÍdeklő'
dŐk |endelkezéséÍe állnlk' tíjékozta.
l'ssa] és s-egltsé3!yújtássa1'

oTP Elctjá|rdék kö7pontU!kblD
mindelr hónap c]só s,erdáiín nyílr na
pot laÍIur'l(, mclyDck ke.elében aZ ér
dek]ódők bővcbb fclvi]á8osítást kap'
hatnak áz oTP Elctjáradék konst.ukci-
ó|ól és l.ehehedk kérdésciket' A kövel.
kczó nyílt napra 200]' novcmbe| 7 é!
kerü1 sor. melyre a (06-1) 472 2927 es
telefonlzálon lcbet előzetesen jelcnt

októbeÍtől a Lársdsá8 szIimos nagy'
váfosban nyíh napol tart. és neves mű.
vészek klltLtrá|is lrogrdmj,ival kiegé.
szilvc -lájékoztatja aZ é cklődóket áz
o.lP E]etjáradék plogÍa.1.ól' A rcn
dezvény során a leendó ügyfelek rósz
letes in|omációt kaphatnak' lllálloz
hatnak .iogi képvisclőkke], és megis.
neftetik o|valr nyugdíjasok vélemé.
nyót, akik máÍ Íészl vesznck az oTP
Elctjámdék PÍogÍambaD és é]vezik an.

O otp
szeÍetné megkönnyíteni

é|etá otthona kénye|mében?
condot je|ent€nek a havi költsé8ek.

oTP ÉLETJÁRADÉK
(06 40) 366 600

() otp

t.]újítási szak.

i igyÍe]e ink igé

kínálunk '.nyug.

: '  
' - '  

\



Felidéztók a pákozdi csatát

hlloIt:rt és 37 schcstiIlct vcsltctl.k)
ncn) larlozik szrbrdsirgh{rc Dagy
cstlrÍiköZé' A ly.j^lenrnck ugym ic

lcnlíjs k(jvc!kcznrón}c is voll Je]|a
sics Ic1cLt r h.tdiáÍal lbIylLtlísliró| ,
nrÚgis cl tl csllaÍtyerés leIkcsil(ícn hr
l(Íl tll oÍsZtig és az önlil](j ragyal
hl(lsel'cg hang||]alár:l'

Á 1clid.Zcll Pákc'zdi cslll clón r
MÚ\,,cg.|rcg-vi obclkz| lrIPl/JtÍlrál
c|j('|lck dr' szeÍedi PéleÍ. r llonyÉ
dclnli M1nisZlérnl!n ktlbinclliinijkc.
vrlL|ulinl TÖnlbÖ] L.L!z|(i nró|1)i]k !llí
borr gy, az MH Osszh.rdcriincnri Pa
r l I l !s l lokság parancsnoklI  kos loÍú
7oll. nllid aZ üIu]epség s/crvclói r
l l ' l . l ]K Iehér!áI i  szen'e lc lc .  i1|c l \ 'c  i
Píko/di Krlollai Emlékhe|).bi/otlslig
k.pYisclói helvezték c| .V cnllókczós
vújgr i l ,  A7 i innep!élcn |ó l / l  le( lck x
BE() l . jZ KÓ7ép DünÍntL iI i  l tÚg ioJ: i
nrk kó|rv ise ló j  i s .

K,  L

M.| nrÍ ic|cn|ós lo|1é|elnri escnróny.
kénL tártjUk s/línon. hogy szeptenrbcr
29 óD. l  59.vvc] eze ló t i  a Páko7( l .sL| .
koró Pílkl lrlí'oln\ZÖlben !í!oll c!l|.
tíbm JclIrsi!\ vezetle csís7á|i \ctc.
gcl lcgIóll..s firelti]lanrítolt. \kj,rLl
Já os tl1liibo!n!g)' ye7e1l. liimnr.l
liisseo l()b()r^tl Dugylr klLurllb(il
álLó nllr}l| sctcg'

A pÍkoZLli ijss1ecs!pils rn]cIynck
cgycs ]c|cnc lc i l  l l  honvédel ln i  tárc l . !
a tlonvódsÍg ós TlÍsadal(nn Baúli
Kőr  (HTBK) |cnd.zésóben kot l lí i
eg)enÍuhtjthrn n{.!y sikcrel n|.]/lct
1él a bttg),('nÍr}ówő .glcsiilel.'k
senr nrétcl.il. scnr vcszlcsógeit lcLinl
ve (JellNics s1Í1 |ót. r ]nrgyuok hól


