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A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének idôszakos kiadványa
A kiadvány térítésmentes, sokszorosítható    ❋ Készült az NCA támogatásával

Ismét idôsebbek lettünk egy évvel – ta-
lán okosabbak is egy kicsit. Értékelni
fogjuk a jelen év eredményeit, sikerte-
lenségeit, tapasztalatait. Ehhez segítsé-
get a BEOSZ Elnökségének a Választ-
mány részére megküldendô beszámo-
lója adhat. Fontosabbnak tûnik e pilla-
natokban azonban a jövô év feladataira
felhívni a figyelmet.

Tisztújító küldöttgyûlésre készü-
lünk! Nem hiszem, hogy van valaki is
közöttünk, aki megkérdôjelezhetné e
rendezvény kiemelkedô jelentôségét a
Szövetség életében. Ha pedig ez így
van, akkor arra felkészülni, azt sikere-
sen lebonyolítani, vagyis jó döntéseket
hozni mindannyiunk felelôssége, ezért
kötelessége is. Segítsünk magunknak
azzal, hogy így teszünk!

Az Elnökség elkészíti a 2008. évi
munkatervét, s azt december végéig el-
küldi, mint felhasználható tervezetet.

(A Választmány fogja azt jóváhagyni
2008. február 27-ei ülésén.) Nekünk az
elnökségnek ez feladatterv, Nektek
egyféle ajánlás. Most – figyelemfelkel-
tésképpen – ebbôl a tervbôl válogatok.

Közismert, hogy 2008. a Reneszánsz
Éve! 550 éve koronázták királlyá Má-
tyást. A programok január 22-étôl a
következô év január 22-ig szólnak
majd. Lesznek országos nagy rendez-
vények, és kisebb nyilvánosságot meg-
érintôek is. A BEOSZ és annak tag-
egyesületei mérlegeljék, hogy hogyan
tudnának ehhez csatlakozni, vagy ép-
pen saját programmal kiemelkedôt tel-
jesíteni. A Reneszánsz Év szövetségi
koncepciói: lehetôleg nagy tömegek-
hez szóljon, a BEOSZ modern megje-
lenítését szolgálja, a szövetség kulturá-
lis tevékenységét modernizálja, hasson
“kifelé” is, legyen benne folyamatos-
ság (tavasszal: a középkort idézze, nyá-
ron pedig a mai megújulást mutassa

be), bírja az egyesületek támogatását.
Mondok néhány tervezhetô programot:
kulturális turizmus: Nagytétény, Szé-
kesfehérvár, Pécs, Visegrád, Pannon-
halma, Mezôkövesd, múzeumok külön
erre készített kiállításai, fesztiválok, tu-
dományos tanácskozások (zsoldos had-
sereg akkor és ma), közmûvelôdési
programok, közösségi beszélgetések.
Figyelem: a Reneszánsz Év programbi-
zottsága (országos!) december közepén
tervezi meghirdetni a helyi, közösségi
programok támogatására szánt pályá-
zatát! Olvasható lesz a  honlapunkon!
Elbírálása februárban várható, 2008
áprilisában létrejön egy újabb pályázat
ugyanott, s ennek elbírálását júniusra
tervezték. 

2008 tele lesz évfordulókkal: május
18: 160 éves a Magyar Honvédség (a
Honvédelem Napja), augusztus 7–16:

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Esztendôt!

A jövô évre készülünk

(Folytatás az 3. oldalon)
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Nem titok, asszonytársaim körében
nagy várakozás elôzte meg december
elsején a dr. Vadai Ágnes államtitkár-
ral való találkozást. A Honvédelmi
Idôsügyi Tanács ügybuzgó elnöke,
Szekeres István nyugállományú dan-
dártábornok volt az asszonyfórum fô
szervezôje, s ô bevallotta, arra töreke-
dett, hogy a “honvédségi igényjogo-
sult” asszonyok valamennyi rétege – a
katonafeleségek, a katonaözvegyek, a
nyugállományú katonanôk és a hon-
védségi nyugdíjas nôtársaik – képvisel-
ve legyen a Stefánia Palota csodaszép
Gobelin-termében.

Már a találkozó elôtt egy héttel szû-
kebb körben megvitattuk, hogy milyen
“rázós” kérdéseket teszünk fel az ál-
lamtitkár asszonynak 9600 asszonytár-
sunk képviseletében, s ezeket el is jut-
tattuk az államtitkár asszonyhoz. (A
legfrissebb adatok szerint ma már
ennyi nôtársunk tartozik a honvédelmi
tárca gondozási körébe!)

Nem titok, hogy dr. Vadai Ágnes ál-
lamtitkár asszony már az elsô percek-
ben bizalmat ébresztett nyílt, ôszinte
beszédével, kedvességével és derût su-
gárzó egyéniségével. Azzal kezdte az
összegyûjtött kérdéseinkre a válasz-
adást, hogy járva-kelve az országban, a
csapatlátogatásokon mindig szakított
idôt az aktív katonanôkkel való talál-
kozásra. Fontosnak tartja, ezt a kapcso-
latfelvételt, hisz a seregben – különö-
sen csapatoknál – a személyi állomány
16 százaléka katonanô. Kiderült, hogy
dr. Vadai Ágnes fiatalos lendülettel vi-
déki látogatásai során még arra is sza-
kított idôt, hogy a férjeik sorsát vállaló
katonafeleségek sorsát, gondjait, örö-

meit megismerje. Mindjárt ki is rukkolt
egy javaslattal: ne csak a katonanôknek
és a katonaözvegyeknek legyen szekci-
ója, szervezôdésük, hanem a katonafe-
leségeknek is, akik bizony akkor élik át
a legtöbb stresszt, amikor katonaférjeik
missziós szolgálatot teljesítenek.

Arra a kérdésre pedig, hogy mikor
lesz zökkenômentes a kórházpalotá-
ban, vagyis az Állami Egészségügyi
Központban a betegellátás, az államtit-
kár asszony türelemre intett és mindjárt
javasolta is: aki valamilyen visszássá-
got tapasztal, jelentse be késedelem
nélkül a titkárságára. Ugyancsak türel-
met kért, az idôsotthon felépítésével
kapcsolatban is, hiszen – amint mondta
– ezen a téren hamarosan áttörés várha-
tó. A számítások szerint nem is az idô-
sotthon felépítése jelenti a nagyobb
gondot, hanem a fenntartása, a kulturált
üzemeltetése. 

Az asszonyfórum elnöke, Bódi Já-
nosné, a BEOSZ nôtagozatának veze-
tôje arra biztatta a fórum résztvevôit,
hogy a gondjaik mellett mondják el

hétköznapi örömeiket is, amelyeket kö-
zösségeikben- a klubokban, egyesüle-
tekben – átélnek.

Nem sok biztatás kellett az asszo-
nyoknak, hiszen az elsônek felszólaló
Molnár Gyuláné, a budapesti nyugdíjas
klub nôtagozatának örökmozgó veze-
tôje elmondta, hogy a budapesti nagy
lakótelepen élô katonaözvegyek szá-
mára bizony megélhetése gondot jelent
az egyre magasabb távfûtési számla és
a gyógyszerek kifizetése. De az asszo-
nyok körében népszerû Klárika el-
mondta azt is, hogy a budapesti nyug-
díjas klub nôtagozatában nagyon jó a
közösségi élet, változatosak, kultúrál-
tak a programjaik és a Stefánia-Palotá-
ban van az állandó “fôhadiszállásuk”.

A szolnoki, a gyôri és a székesfehér-
vári asszonyok képviselôi is arról szá-
moltak be, hogy a hétköznapi életüket
szinte felvidítják és tartalmassá teszik a
klubprogramok. A kézimunka kiállítá-
sok mellett az énekkarok szervezôdése
jelentett újdonságot, de már több he-
lyen “Kattints rá nagyi” címmel van-

nak számítógépes tanfolyamok is. Az
asszonyfórumon derûs történetek hang-
zottak el a férfinapok szervezésérôl, a
nôtársaikról való gondoskodásról. 

Egy asszonytársunk viszont szóvá
tette: a beteglátogatás során a katona-
özvegyek ajándékozására miért nem
biztosítanak egy bizonyos összeget
(2500 forint) ugyanúgy mint a
nyugállományú férfiaknak.

A mindvégig jó hangulatú asszony-
fórum végén dr. Vadai Ágnes meg-
nyugtató választ adott a kérdéseinkre,
és ígéretet tett arra is, hogy ezentúl
gyakrabban fog találkozni, beszélgetni
asszonytársaival, hiszen ez az összejö-
vetel is nagyon tanulságos volt.

M. Kovács Mária

Asszonyfórum, 2007
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70 éves a magyar katonai repülés
(Kecskemét: Repülô Nap), szeptember
29: Pákozd 160. évforduló, október
9–10: NATO védelmi miniszterek ma-
gyarországi találkozója. Figyelem: au-
gusztus 20: tisztavatás – lehet, hogy
díszszemlével! Véleményt kér a hon-
védelmi tárca vezetése rajtunk keresz-
tül “üzenjetek”! 90 éves a Hadtörténeti
Múzeum! Köszöntsük méltóképpen a
magyar hadtörténelem e kincsestárát!
(Látogassuk kiállításait, mûködjünk
együtt a hagyományôrzés, nevelés szép
és közös feladataiban és katonai sírok
gondozásában.

A Honvédelmi Minisztérium is meg-
hirdeti majd saját pályázatát: aktualitás

(ifjúsági kommunikáció – toborzás,
biztonságpolitika, tájékoztatás, Magyar
Honvédség értékei és képességei, stb.)
segítse az ágazati, szolgálati célokat,
van rá igény és van hozzá önerô. E pá-
lyázat kihirdetése januárban várható.
Programokra lehet majd pályázni (kul-
túra, mûvelôdés, képzômûvészeti, iro-
dalmi, fotó, stb.) A BEOSZ tagegyesü-
letei szólítsák meg az ifjúságot, minél
nagyobb tömegeket vonjanak be.
Elônyt jelent a más szervezetekkel va-
ló együttmûködés.

A BEOSZ országos, tagszövetségi és
régiós rendezvényei, illetve a tagegye-
sületek kiemelten kezelendô program-
jai az elnökség munkatervében szere-
pelnek, s ezt december végéig megkap-
játok. 

Eddig csak a munkáról beszéltem.
Nem mondtam köszönetet szövetségi
érdekû munkátokért, a támogatásért, a
barátságért: most megteszem. Életem
legnehezebb éveit éltem meg, és nem
hiszem, hogy a következô idôszakban
ez lényegesen megváltozna. Felbecsül-
hetetlen segítséget kaptam Tôletek ah-
hoz, hogy a szövetségünk fejlôdhessen,
erôsödhessen, növekedjen elismertsége
és tekintélye. Köszönöm.

Boldog Karácsonyt, és sikeres, jó
egészségben és jó közösségben megélt
új esztendôt kívánok!

Sipos Géza nyá. ezredes
BEOSZ elnöke

Szavakban elismerjük, fontosnak tartjuk, hogy az egyesü-
letek, a szövetség egészében hány fôbôl tevôdik össze. De ne-
hezen találjuk annak módszereit, miként lehetne gyarapítani a
taglétszámot, hogyan találhatnának helyet a BEOSZ-ban a hi-
vatásos katonák, a fiatalok, idôsebb korba tartozó nyugállomá-
nyú katonák, a katonafeleségek vagy az özvegyek.

Mi különbözô státusú katonák – a hivatást még aktívan gya-
korlók, a felsô nyugdíjkorhatárt túlhaladottak vagy a nyugállo-
mányba kerülést már lehetôségek hiányában választók, együtt
képeznek egy teljes csapatot. Közösen hordozzák magukban a
honvédség változását, átalakulását. Meggyôzôdésem, hogy a
BEOSZ egyesületei is velük – az eltérô korú, sorsú katonákkal
– lehetnek teljesek, egészek. 

Elvont okoskodásnak is tûnhetne a kérdés, vagy a módszerek
szimpla felvázolását takarhatná, ha egyesületünk, a Balassi
Bálint Bajtársi Egyesület számszerû tényeit bizonyítékként
nem tudnám felsorakoztatni.

Nálunk a hivatásosok esetében találtunk egy olyan jó kis
“csapatot” a Katonai igazgatás és Adatfeldolgozó Központban,
akiknek tagjai eltérô korúak, de nyitottak egymás iránt, szíve-
sen töltik együtt az idôt, van átadni valójuk egymás számára.

Jelen vannak a mi egyesületünkben az egymást követô

nemzedékek, fiatalabb korosztályok képviselôi is. Vala-
hogy sikerült oldani – és ehhez talán az egyesület is hoz-
zájárult – a hivatásos katonai pálya idô elôtti, elôre nem
tervezhetô, hirtelen félbeszakadását. A rendezvényeken, a
közös együttléteken egymásra találtak az idôsebb és fiata-
labb bajtársak, érdeklôdéssel hallgatták egymás élettapasz-
talatát. Az eltérô életkorúakat, a más-más idôszakban szol-
gálókat rögtön közös platformra hozta a haza, a katonapá-
lya iránti elkötelezettség. 

Egyesületünk a – Balassi Bálint Bajtársi Egyesület – ez
évben 35–40 fôvel gyarapodott. Szinte hallom, az olvasás
közben megfogalmazódó kérdéseket, kételyeket. Vajon
mi vonzotta az egyesületbe lépôket, mivel tudtuk az ér-
deklôdésüket felkelteni. Nos, semmi ördöngösséget nem
tettünk, csak a szolgálatot befejezôket a kiválás pillanatá-
ban hívtuk az egyesületünkbe. Ki-ki barátját, volt kollégá-
ját hívta a soron következô bajtársi találkozókra, a gondo-
san elôkészített rendezvényekre. Az egyesületbe csatlako-
zók mindegyike személyes hívó szóra jött és ez a “csoda”
titka.

Galló István
nyugállományú ezredes

A tagtoborzási csoda titka

(Folytatás az 1. oldalról)
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A Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetsége Székesfehérváron és Balaton-
kenesén tizenhatodik alkalommal ren-
dezte meg a katonanemzedékek talál-
kozóját, amelynek mottója ez évben is
a bajtársiasság, a szolidaritás és a ha-
gyománytisztelet volt.

A találkozón részt vett dr. Vadai Ág-
nes, a Honvédelmi Minisztérum állam-
titkára, aki beszédében példaértékûnek
mondta, hog a BEOSZ a “Kézfogás a
honért” jelszó jegyében immár tizenha-
todik alkalommal rendezi meg a kato-
nanemzedékek találkozóját, amelynek
fô célkitûzése ma is a bajtársi összefo-
gás és a haza védelme iránti felelôsség
erôsítése. 

Sipos Géza nyugállományú ezredes,
elnök ünnepi beszédében hangsúlyoz-
ta, hogy ma már a honvédségi nyugál-
lományú katonák száma 26 ezerre nö-
vekedett, a honvédelmi tárca összlét-

száma pedig 28.133 fôre csökkent, és
ez a számarányváltozás sok szempont-
ból új helyzetet teremtett.

A BEOSZ a szolidaritás, a bajtársias-
ság, a generációk össszefogásának híve
és bázisa, ez minden szervezetünk kö-

telessége és erénye is egyben. Ezért en-
nek védelme, éltetése mindannyiunk
feladata: a szervezeti és s szakmai
összetartozás nélkülözhetetlen feltétele.
A jövôben sokkal több figyelmet kell
fordítanunk az aktív szolgálatban lé-
vôkre: képviselni érdekeiket, felszólal-
ni, ha valahol problémát látunk, legyen
munkahelyük, legyen biztonságos éle-
tük. Mi pedig elvárjuk tôlük a megérde-
melt tiszteletet, jólesô érzésekkel kons-
tatáljuk, ha megkérdeznek bennünket;
ott a helyünk minden rólunk szóló dön-
tés elôkészítésében. Közösen bátorítsuk
az emberi dimenziók érvényesülését, és
lendítsük fel a szociális párbeszédet. A
szövetség jogos jelenléte és feladatvál-
lalása a honvédelem minden fontos
ügyének sikere érdekében megfontolás-
ra kell, hogy ösztönözze a ma aktív ka-
tonáit is. Mert a szövetségünk nagy és
erôs. De nagyobb és erôsebb csak a ge-
nerációk együttes fellépésén keresztül
és általa lesz. Azt szeretnénk elérni,
hogy a résztvevô generációk felelôs ve-
zetôi, tagjai azzal a meggyôzôdésssel
álljanak fel e jelképes kerek asztal mel-
lôl, hogy megfogadják: minden érintett
a másik fél részére rendelkezésre bo-
csát, minden szükséges energiát, hogy a
problémákkal szembenézzünk, és azo-
kat megoldjuk. 

A tavalyi találkozó jemondatára em-
lékeztetek, amikor befejezem megnyi-
tómat: Német Lászlót idéztük akkor:
“A fa a szélre gyökereivel válaszol.” A
fa ti vagytok, mai, aktív katonák. A
gyökérzetet mi, fiatalabb és idôsebb, de
már mindannyian nyugállományú ka-
tonák adjuk. 

Katonanemzedékek tizenhatodik találkozója

Takács Tamás ôrnagy, lelkész

A katonák példaképe lett 
Beller Tamás fôhadnagy is
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A katonanemzedéki találkozón a
résztvevôk felszólalásai közül különö-
sen figyelemreméltó volt Takács Ta-
más ôrnagy beszéde. A szolnoki tábori
lelkész arról szólt, hogy a katonák
mintha ebben a nemzedéki találkozó-
ban megtalálták volna a módját, hogy a
múlt és a jelen még idôben találkoz-
zék.” Kiemelkedô ez a pillanat, hiszen
már a nemzeti imádságunk is megem-
lékezik arról a teherrôl, mely kezdetek-
tôl fogva a magyarságra nehezedik:
“Hányszor támadt tenfiad szép hazám
kebledre, s lettél magzatod miatt mag-
zatod hamvedre.” Ebben az ezerfelé
húzó, és önmagát pusztító világban
öröm látni olyan emberi közösségeket,
melyek önzetlenül egymás felé fordul-
va, tagjaikat védve próbálják bizonyí-
tani, hogy lehet másképpen is létezni.
Aki a bajban társad volt csak egyszer
is, már bizonyított. Erôsebb kötelék fûz
hozzá, mint a vérségi kapcsolat. Olyan

emlékek kapcsolnak össze, melyeket
csak az érthet meg, aki maga is megta-
pasztalta.

A bajtársi szövetség befogad akkor
is, ha a világ szemében már nem vagy
“aktív”. A jelenlévôk többsége aktív
katona volt és emberségében most sem
nyugálományú. Az öreg pilóta a fiatal

hajózónak már nem irányszögekrôl és
rárepülésekrôl beszél, de szól a térké-
pen nem látható akadályokról, melyek
egy kényszerleszállást tragédiává te-
hetnek. A veterán ejtôernyôs a kezdô
ugrónak nem a magassági szélrôl, a
turbulenciáról és a termikrôl mesél, ha-
nem inkább az eget-járók huncutságá-
ról, talán egykori szabálytalanságokról,
melyek évek múlva szabályzókká vál-
tak, bajtársakról, akik több fenyítést
kaptak, mint elismerést vagy csillagot,
mégis ôk taposták ki a jövô nemzedék
ösvényét.”

A Katonák példaképe-díjat ez évben
Vargáné Gyarmati Mária ôrnagy, Ta-
kács Tamás ôrnagy és Beller Tamás fô-
hadnagy kapta. A katonanemzedékek
találkozóján ezúttal is megkoszorúzták
Balatonkenesén a BEOSZ emlékoszlo-
pát, Pákozdon pedig a békefenntartó
katonák emlékmûvét. 

A találkozó érdekes színfoltja volt
Nagy Gábor nyugállományú orvos
ezredesnek a pécsi helyôrség történetét
felidézô kiállítása is.

K. L.

Az érdekegyeztetés kérdôjelei
A Honvédelmi Érdekegyeztetô Fórum (HÉF) ebben az
esztendôben, egy ízben már tárgyalta “A nyugállományú
katonák és a honvédségi nyugdíjasok VII. országos fóru-
ma állásfoglalásával kapcsolatos szakértôi vélemények”
címû napirendjét. November 12-én az ismételt napirendi
pont kapcsán Sipos Géza nyugállományú ezredes, a Baj-
társi Egyesületek Országos Szövetségének (BEOSZ) el-
nöke újra beterjesztett egy módosítást, mert nézete szerint
az elôterjesztés nem tartalmazza a BEOSZ szakértôinek
javaslatait. 

Számtalan közérzetjavító intézkedésre lenne módja a
tárcának, és ez nem járna súlyos költségvetési vonzatok-
kal. Egy példa: mi lenne, ha kötelezô jelleggel tervezné a

tárca, és valamilyen módon realizálná a nyolcvan-, kilenc-
ven-, százévesek évenkénti egyszeri támogatását – kér-
dezte Sipos Géza. A HM idôsügyi stratégiájával kapcso-
latban az elnök elmondta: az anyagnak egyértelmûen tük-
röznie kellett volna, hogy az illetékesek kidolgozzák majd
a tárcaszintû feladatokat – teljes részletességgel, a szövet-
séget is bevonva. 

A szövetség 2008 májusában tisztújító küldöttgyûlést
tart. Elkerülhetetlenül fô kérdés lesz az együttmûködés a
tárcával, illetve az: hogyan, mi módon törôdik a tárca az
idôsekkel. A honvédelmi minisztertôl várunk válaszokat
javaslatainkra – zárta hozzászólását az elnök.

A HÉF-ülésen a munkáltatói oldal képviselôi ígéretet
tettek arra, hogy a nyugdíjasok fórumán történt javasla-
tokra 2008. január végéig kialakításra került a honvédelmi
tárca, illetve a honvédelmi miniszter állásfoglalása.
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A XVI. Katona Nemzedékek
Találkozóra meghívásunkra el-
jött Ibrahim Abdullah Hamid úr
a Veterán Világszövetség maláj
nemzetiségû elnöke is. A Szö-
vetségünk számára ez megtisz-
teltetés és egyfajta elismerés is,
hiszen csak tavaly, 2006-ban
lettünk tagja az öt kontinenst át-
fogó mintegy kilencven orszá-
got, száznyolcvan szövetséget
magába foglaló szervezetnek,
egy közel harmincmilliós baj-
társi, nagy közösségnek. Tagjai
között épp úgy megtalálhatók a
II. világháború veteránjai, a
nemzeti felszabadító harcok
volt katonái, napjaink békefenn-
tartói, továbbá a honvédelem
ügyéhez hû nyugállományú ka-
tonák is. 

Kimondatlanul is egyfajta izgalom-
mal készítettük elô a látogatást, hiszen
tudtuk, hogy a csatlakozási dokumen-
tumokban közölt adatokat és informá-
ciókat is ellenôrizheti az elnök. A vi-
lágszövetségi tagság nem könnyen
megszerezhetô, nem egy nyitott klub.
Közel féléves felvételi eljárás után két
tagszövetség ajánlására (MEASZ,
Szlovén Veterán Szövetség) vettek
csak fel a 2006. évi közgyûlésen, Ku-
alalumpúrban. Másrészrôl szerettük
volna, ha közvetlen információhoz ju-
tunk a Veterán Világszövetség céljai-
ról, törekvésérôl. 

Vendégünk aktívan részt vett a Ka-

tonanemzedékek Találkozóján, és ok-
tóber 18-án utazott vissza állomáshe-
lyére, Párizsba. Vele együtt érkezett
felesége is, aki kedvességével, nyílt-
ságával azonnal elnyerte mindenki
szimpátiáját.  Vendégünk láthatóan
nagy érdeklôdést mutatott szövetsé-
günk iránt, és az is nyilvánvalóvá vált,
hogy nagy gyakorlattal rendelkezik,
ismeri azokat a területeket, ahol a leg-
több nehézség adódik, nem csak ná-
lunk, de világszerte a veteránoknak.

Csak néhány gondolatban szeret-
ném összefoglalni a látogatás során
megvalósult programot. Az elnök úr
részt vett a balatonkenesei megnyitón,

a hagyományos koszorúzáson,
személyesen helyezett el koszorút
az emlékoszlopunknál. Ezt követô-
en Székesfehérváron az elnökség
díszvendégeként nagy figyelem-
mel kísérte a felszólalásokat, majd
Kelemen József nyugállományú al-
tábornaggyal és fiával történt talál-
kozás után jobban megértette, hogy
mit takar a katonai nemzedéki ta-
lálkozó, mi a hagyománnyá vált
rendezvényünk filozófiája. Meglá-
togatta a Pákozdi Emlékhelyet is,
ahol koszorút helyezett el a magyar
békefenntartók emlékmûvén.

Vendégünket fogadta dr. Vadai
Ágnes a Honvédelmi Minisztéri-
umban és a kölcsönös tájékoztatás
után Hamid úr a veteránokkal való
törôdés tárgykörében tett fel kérdé-
seket az államtitkár asszonynak.

Igaz nehezen értette a magyar viszo-
nyokból adódó eltéréseket, elmondása
szerint a világ legtöbb országában a
védelmi minisztériumok keretében
önálló szervezet foglalkozik a veterá-
nok sorsával, támogatásukkal. Na-
gyon jelentôs eltérésnek találta a ma-
gyar és külföldi gyakorlatot a nyugál-
lományba vonult veteránok társadalmi
hasznossága, foglalkoztatása terüle-
tén. Véleménye szerint értékes embe-
rek kerülnek ki a hadseregbôl, és szá-
mára felfoghatatlanul kicsi az igény
képességeik hasznosítására. Végeze-
tül az elnök úr nagyobb anyagi támo-
gatást kért az államtitkár asszonytól, a
veteránoknak, és egyúttal jelezte a
Veterán Világszövetség egyik jövô
évi tervét, amihez támogatást kért.
Nevezetesen jövô év szeptember 21-
én a világszövetség egy teljes körû bé-
kemenetet szervez, amelyen a saját or-
szágában valamennyi tagszövetség
részt vesz. 

Még egy fontos mozzanatot emel-
nék ki az eseményekbôl. Aki részt vett
Balatonkenesén, a hivatalos vacsorán
nem felejtheti Hamid úr ôszinte elis-
merô szavait, amit a résztvevôkhöz in-
tézett. Felemelô érzés volt pohárkö-
szöntôje után együtt inni a világszö-
vetség harmincmillió tagjának egész-
ségére. 

Hanuska Miklós 
nemzetközi ügyvivô

Vendégünk volt a Veterán Világszövetség elnöke
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A Honvédelmi Idôsügyi Tanács október
25-én rendezett ülésén – amin Szekeres
István nyugállományú dandártábornok
ügyvezetô elnök is hangsúlyozta: ismét
az idôsgondozás aktuális kérdései kerül-
tek terítékre.

A Kelet-magyarországi, valamint a
Nyugat-magyarországi Hadkiegészítô
Parancsnokságok parancsnokai tájékoz-
tatást adtak a szervezetek átalakulását
követôen kialakult új szervezeti és mû-
ködési rendrôl, feladataik szabályozásá-
ról, különös tekintettel az érdekvédelmi
és kegyeleti munkára, a társadalmi szer-
vezetekkel, a nyugállományúak klubjai-
val és egyesületeivel történô együttmû-
ködésre. Az új szervezetek stabilizálása,
az érdekvédelmi beosztásba helyezettek
szakmai felkészítésének szervezése, fel-
készültségük elmélyítése kiemelt fel-
adat. Helyüket, szerepüket, munkafelté-
teleiket illetôen bizakodóan nyilatkoz-
tak, és a Vezérkari Fônök úr kiemelt fi-
gyelme garanciát jelenthet jövôjüket il-
letôen. A miniszteri rendelet alapján 190
szervezettel vannak kapcsolatban a had-
kiegészítô parancsnokságok és az alá-
rendelt toborzó- és érdekvédelmi köz-
pontok, illetve irodák. A klubok és az
irodák, központok jól mûködnek együtt
a nyugdíjas látogatások végzésében, a
rendezvények, megemlékezések, kö-
szöntések szervezésében, a kegyeleti
munkában, az adatváltozások jelzésé-
ben, egyeztetésében.

Szabó József ezredes, a HM SZEF
Központi Toborzó, Érdekvédelmi és Ka-
tonai Igazgatási Osztály osztályvezetôje
a parancsnokok beszámolóit megerôsít-
ve hangsúlyozta, hogy az osztály, vala-
mint a parancsnokságok és alárendeltje-
ik tevékenységében piroritása a békefel-
adatoknak van. Az érdekvédelemben, de
a toborzásban is kiemelt partnernek te-
kintik a nyugállományúakat, a nyugállo-
mányúak szervezeteit.

Felhívta a figyelmet arra, hogy 2008-
ban 160 éves lesz a Magyar Honvédség.
A meglévô értékek, emlékek megmuta-
tásával, méltó módon megemlékezhe-
tünk az évfordulóról. Erre legjobb lehe-
tôség a szolnoki hadkiegészítô kiállítás.
Látogatások szervezésével a nyugállo-
mányú katonák széles körében bemutat-
ható a gazdag gyûjtemény.

Hozzászólásában Békési Zoltán nyá.
ezredes hangsúlyozta az érdekvédelmi

beosztottak kiválasztásának meghatáro-
zó jelentôségét. Ôk vannak mindennapi
kapcsolatban az emberekkel és a rendez-
vényeken ôk képviselik a Magyar Hon-
védséget és a hadkiegészítô parancsnok-
ságot. Felhívta a parancsnokok figyel-
mét az érdekvédelmi területen hosszú
idôn át dolgozott és még ma is aktív

nyugállományú szakemberekre. Ha se-
gítségüket kérik, ha tanácsaikat elfogad-
ják a területen dolgozók, akkor nagyon
eredményes munka végezhetô.

Péter László nyá. ezredes kiemelte,
hogy a gondozási körbe tartozók számá-
nak növekedése a létszámát és tapasztalt
szakemberei számát tekintve – reményei
szerint átmenetileg – meggyengült ér-
dekvédelmi szervezeteket óriási felada-
tok elé állítja. Úgy ítéli meg, hogy a tár-
sadalmi szervezetekkel példaértékû
összefogást valósítanak meg, s ez garan-
cia lehet életképességükre, mûködôké-
pességük erôsítésére. 

Fenyvesi Péter nyá. ezredes a BEOSZ
képviseletében elismerését fejezte ki a
parancsnokságok és alárendeltjeik mun-
kájáért. Kiemelte, hogy szinte minden
BEOSZ rendezvényen ott vannak szak-
embereik, segítik az egyesületek munká-

ját, tájékoztatják az embereket járandó-
ságaikról, a menet közben bekövetkezô
változásokról, az ügyintézés rendjérôl,
Értetlenségének adott hangot a nyugállo-
mányúak hozzátartozói ÁEK igényjogo-
sultsági igazolványának évenként megú-
jítása miatt. Véleménye szerint az érin-
tettek abszolút többségének igényjogo-
sultsága már nem változik, a szabályozás
fölösleges ügyintézésre kötelezi az idôs
embereket és a hivatalt egyaránt.

Az idôsügyi tanács elismerését és kö-
szönetét fejezte ki a parancsnokok ala-
pos és ôszinte tájékoztatóiért, valamint a
parancsnokságok és alárendeltjeik elkö-
telezett és színvonalas munkájáért. A ta-
nács ösztönzi, még szakszerûbb és ér-
tôbb tevékenységre biztatja a terüelt ve-
zetôit és szakembereit. Fontosnak tartja
az érdekvédelemben dolgozók szakmai
felkészültségének fejlesztését, a közpon-
tok és az irodák önállóságának erôsíté-
sét. Az együttmûködés fejlesztésében
fontosnak tartja: a nyugállományúak fo-
kozottabb bevonását az igényjogosultak
járandóságainak biztosítását szolgáló
munkába; a nyugállományúak szerveze-
teivel megvalósított partnerség és
együttmûködés elmélyítését, mûködési
feltételeik lelkiismeretes, a nyugállomá-
nyúak és a honvédségi társadalmi szer-
vezetek érdekeit figyelembe vevô és
megnyugatóan érvényesítô tevékenysé-
géért. A tanács fokozott figyelmet kér
valamennyi érintett szervtôl, szervezet-
tôl a folyamatban lévô, valamint néhány
még rendezetlen ügy (Marcali, Keszt-
hely) megoldásában, s különös gondos-
ságot a honvédségi ingatlan nélküli tele-
püléseken mûködô társadalmi szerveze-
tek érdekeinek képviseletében és érvé-
nyesítésében.

Ismét napirenden az idôsgondozás
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Mi lett a pályaelhagyókkal?
A Katonákért Közhasznú Alapítvány
ismét napirendre tûzte a katonai szol-
gálatból kiváló, illetve kiválni kénysze-
rülô hivatásos és szerzôdéses katonák
társadalmi beilleszkedésének segítését.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemen sorra került nemzetközi
konferencián lengyel, szlovák, ukrán
és norvég küldöttek is részt vettek.
Szekeres István nyugállományú dan-
dártábornok az alapítvány kuratóriu-
mának elnöke tájékoztatójában el-
mondta, hogy a tapasztalatok azt mu-
tatták, hogy a honvédségben fölösle-
gessé vált munkaerônek a polgári élet-
be történô átirányítása az elmúlt éve-
ken is közvetlenül elsôsorban szociális
problémaként jelent meg. A szervezet
hosszú távú érdekei-szükségletei – a
minôségi szelekció – helyett a szubjek-
tív válogatás, a gyakran tudatosan
fenntartott bizonytalansággal is ösztön-
zött spontán kiáramoltatás volt a meg-
határozó. A szervezeti törekvéseket a
valóságban csupán a távozni kénysze-
rülôk egzisztenciális gondjainak mér-
séklése, a távozás legkedvezôbb meg-
oldásainak keresése jellemezte.

Persze sok jó lépés is történt. A hu-
mán szakemberek és a területi munka-
ügyi szervek összefogásával – ha csak
csekély létszámban is, de – megkezdô-
dött a pályaelhagyók szervezetszerû át-
képzése, megindultak az elsô munka-
erô-piaci tréningek, majd a képzések. 

A konferencián megállapítást nyert,
hogy a legújabb szociológiai felmérések
szerint a pályaelhagyóknak csupán rela-
tíve kisebb hányada (mindösszesen 44,5
%-a) állította azt, hogy bármiféle érdemi

segítséget kapott volna kilépéskor a Ma-
gyar Honvédségtôl. Zömük a tájékozta-
tást, információt (pl. jogaikra vonatkozó
általános leírást tartalmazó tájékoztató
füzeteket, valamint a helyi munkaügyi
központok konkrét címét, telefonszámát,
kontakt személyeinek nevét); valamint
az anyagi segítséget (pl. külön juttatást,
végkielégítést; eseti szociális segélyt)
említette. A válaszadók relatíve kis há-
nyada emlékezett úgy, hogy képzési tá-
mogatást kapott volna kilépéskor, avagy
álláskeresô tréningre, állásbörzére, ill.
átképzésre küldték volna.

A válaszadók kétharmada utólagosan
úgy látja: a Magyar Honvédségnek akt-
ívabban támogatnia kellett volna ôt a
kilépéskor. Elsôsorban a polgári élet-
ben való elhelyezkedés, beilleszkedés
aktívabb segítését várták volna el. So-
kan örömmel vettek volna részt átkép-
zéseken, illetve vettek volna igénybe a
munkaerôpiaci versenyben való hely-
tállásukat elôsegítô, gyakorlatias tájé-

koztatást, állásajánlatokat és kiegészítô
információkat.

Alig volt olyan válaszadó, aki úgy
nyilatkozott, hogy eredeti szakmájá-
nak, szakképzettségének megfelelô
szintûnél magasabb munkakörben al-
kalmaznák jelenleg. Annál jelentôsebb
volt viszont azok aránya (27,5%), akik
úgy ítélték meg, hogy a szakmájuknak,
szakképzettségüknek megfelelô szintû-
nél inkább alacsonyabb szintû munka-
körben alkalmazzák ôket. Sôt azok ará-
nya is igen jelentôs volt (28,6%), akik
úgy érzik: egyáltalán nem szakmájuk-
nak, szakképzettségüknek megfelelô
szintû munkakörben alkalmazzák ôket!

A kutatás eredményeinek fényében
talán nem túlzó a megállapítás, hogy a
rekonverzió jogszabályi környezeté-
nek, szervezeti és intézményi feltétele-
inek, valamint anyagi forrásainak ren-
dezettebb helyzete ellenére is a munka
hatékonysága még mindig alacsony.

A konferencia két napja bebizonyí-
totta, hogy a téma napirendre tûzése és
megvitatása idôszerû volt. Az elhang-
zott elôadások, korreferátumok, a szek-
ció üléseken felvetett gondolatok és ja-
vaslatok értékes tapasztalatokat, kiér-
lelt gondolatokat vetettek fel, amelyek
segíthetik a haderôbôl kivált, illetve az
elkövetkezôekben kiváló katonák tár-
sadalmi, munkaerôpiaci (re)integráció-
jának hatékonyabb segítését. Különö-
sen értékesnek tekinthetjük a lengyel, a
szlovák és a norvég partnereink elôadá-
saiban felvetett gondolatokat, melyek
tovább gazdagították eddigi ismerete-
inket, erôsítik jövôre vonatkozó elgon-
dolásaink helyességébe vetett meggyô-
zôdésünket.                                Sz. J.
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A BEOSZ elnöksége a rendezvényter-
vének megfelelôen december 3-4-én az
annavölgyi honvédségi üdülôben tar-
totta az elnökségi ülését, amelyen szá-
mos meghívott is jelen volt. Az elnök-
ség ez évi tervének végrehajtásáról Si-
pos Géza nyugállományú ezredes, el-
nök tartott tájékoztatót, a jövô évi el-
gondolásokat pedig Ipacs József nyug-
állományú ezredes, ügyvezetô elnök is-
mertette. A mindvégig konstruktív
szellemû tanácskozáson élénk vita
folyt a hamarosan sorra kerülô tisztújí-
tó közgyûlés elôkészítésérôl és a BE-
OSZ jövôbeli tevékenységérôl.  

A közalapítvány kuratóriuma a hadki-
egészítô parancsnokságokkal, a szak-
szervezeti szervezetekkel, a BEOSZ-
szal, a HOKOSZ-szal, együttmûköd-
ve kiemelt figyelmet fordított a szoci-
ális nehéz helyzetbe került nyugállo-
mányúak, nyugdíjasok, özvegyek, ár-
vák, balesetet szenvedett hadkötelesek
anyagi támogatására.

A kuratórium által kialakított köve-
telmény és feltételrendszer alapján a
közalapítvány titkárságához beérke-
zett – többségében környezettanulmá-
nyon alapuló – javaslatok alapján
2007. évben – a tárca által biztosított
céltámogatás, valamint alapítványi
forrás felhasználásával – a honvédség
gondoskodási körébe tartozók közül
szociális segélyben részesültek: nyug-
állományúak 518 fô (15.067 eFt),
nyugdíjasok 152 fô (4.001 eFt), özve-
gyek 362 fô (11.198 eFt), árvák 32 fô
(1.065 Ft), balesetet szenvedett had-

kötelesek 64 fô (2.203 eFt). 2007. év-
ben összesen 1128 fô összesen 33.534
eFt szociális segélyt kapott.

Jövedelemhatárokra figyelemmel az
51.000 Ft alatti jövedelemmel rendel-
kezôk átlag 44.000 Ft-ot,
51.000–64.000 Ft közötti jövedelem
esetén átlag 29.000 Ft-ot,
64.000–77.000 Ft között vagy afölött
pedig átlag 21.000 Ft-ot kaptak. A ku-
ratórium az illetô személy életkörülmé-
nyeit, egészségi állapotát figyelembe
véve olyan esetben is ítélt meg támoga-
tást, ha a jövedelem a meaghatározott
mértéket (77.000 Ft) meghaladta.

A tárgyévben a BEOSZ-szal kö-
szöntöttük a 90 éven felüli nyugállo-
mányú bajtársakat, számukra emlékla-
pot adtunkát és anyagi támogatásban
részesítettük ôket (59 fô).

A létszámcsökkentés miatt nyugál-
lományba vonultak körébôl 15 fô által
benyújtott pályázat alapján 1.363 eFt

képzési támogatást biztosított a kura-
tórium, ezzel is elôsegítve azt, hogy a
polgári életben munkát tudjanak vál-
lalni.

A közalapítvány kuratóriuma ezúton
is tisztelettel megköszöni az együttmû-
ködô szervezetek vezetésének, aktivis-
táinak azt az önzetlen segítséget, ame-
lyet nyújtottak annak érdekében, hogy
a szociálisan nehéz helyzetbe jutottak
gondjain enyhíteni lehessen. Az év vé-
géhez közeledve a közalapítvány kura-
tóriuma békés boldog karácsonyi ün-
nepeket és boldog újvéet kíván minda-
zoknak, akik munkánkat segítették, tá-
mogatták, amelyet ezúton is tisztelettel
megköszönünk és a jövôben is számí-
tunk rá.

Gyuris Mihály
kuratórium titkára

Erôsödött a ,,szociális háló”

Tisztújítás elôtt a BEOSZ
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Németországban nemrégiben került
megrendezésre az Európai Ejtôer-
nyôs Szövetség (UEO) XVII. Kong-
resszusa. A rendezvényen a szövet-
ség 10 ejterônyôs tagszövetsége (bel-
ga, ciprusi, német, spanyol, francia,
görög, magyar, olasz, lengyel, portu-
gál) valamint meghívottként Auszt-
ria képviselte magát, nemzetenként
négy fôs delegációval. Hazánkat a
Magyar Ejtôernyôsök Baráti Szövet-
sége (MEBSZ) dr. Boda József ren-
dôrezredes, Gajdán Mikós, Keresztú-
ri László nyá. ezredesek és Kiss An-
tal nyá. ôrnagy képviselték.

A kongresszus ünnepélyes meg-
nyitójára Mittenwaldban a hegyiva-
dász dandár bázisán került sor, az EU
himnusz hangjaira az EU zászlajának
felvonásával vette kezdetét, amelyen
a tagszövetségek nemzeti himnuszai-

nak elhangzása során a nemzeti zász-
lókat is felvonták. A kongresszus so-
rán, melynek helyszínei Garmisch-
Partenkirchen, Mittenwald, Mün-
chern-Ottobrun és Altenstadt voltak,
tájékoztatást kaptunk a német hegyi-,
ejtôernyôs- és különleges csapatokról,
a védelmi kutatás-fejlesztés aktuális
kérdéseirôl és természetesen megta-
pasztaltuk a bajor vendégszeretetet is.

A kongresszust az UEP soros elnö-
ke, a Német Ejtôernyôs Szövetség
vezette, melynek során a naponta tar-
tott munkaértekezleteken a tagszö-
vetségek beszámolóin túl feldolgo-
zásra került és közös állásfoglalás
került elfogadásra az idei témákkal:
az európai biztonság és védelem kér-
dései, különös tekintettel a terroriz-
mus és aszimmetrikus hadviselés
változásaira, a légiszállítású-, ejtôer-

nyô- és különleges mûveleti csapa-
tok jelenlegi és jövôbeni hatékony
alkalmazásának lehetôségei kapcso-
latban.

A kongresszus zárónapján, a Né-
met Ejtôernyôsök Napja alkalmából
rendezett ünnepi rendezvénysorozat
részeként került végrehajtásra az
UEP zászlajának átadása a Belga Ej-
tôernyôs Szövetségrészére, mely
egyben a soros elnökség átadását is
jelenti. A MEBSZ ezáltal soros alel-
nöki pozícióba került, ugyanis a  jö-
vô évi belgiumi kongresszuson a ha-
zánkat képviselô MEBSZ válik soros
elnökké, ami azzal jár, hogy 2009
nyarán UEP nemzetközi ejtôernyôs
versenyt rendezünk, illetve ôsszel
Magyarországon, a MEBSZ szerve-
zésében kerül megrendezésre az
UEP éves kongresszusa is.         B. J.

,,Hogyan tovább BEOSZ”
Szombathelyi Ferencnek a Hírlevélben megjelent írása
figyelemreméltó és felvetett kérdései közül az alábbiak-
ra szeretnék röviden reagálni:

Hogyan ítélhetô meg a szövetség társadalmi beágya-
zódása? A vitaindító cikk felveti a kérdést; Én úgy lá-
tom, hogy a BEOSZ-nak világosan megfogalmazott cél-
jai vannak a honvédelem ügyének szolgálatával és ér-
dekképviseletével kapcsolatban. A már 12 ezres tagság
összetételében azonban kedvezôtlen jelek mutatkoznak.
Alacsony a hivatásos állományúak létszáma (ott is, ahol
erre lehetôség lenne a tagtoborzásra – korosodik az állo-
mány és a fiatalabb korosztályhoz tartozó nyugállomá-
nyúak távol maradnak. Pedig erre az alapvetô célkitûzé-
sek, a folyamatos utánpótlás és a nemzedéki kapcsolat-
tartás miatt is nagy szükség lenne.

Kedvezôtlennek tartom azt is, hogy a Honvédelmi Mi-
nisztériumhoz tartozó más társadalmi szervezetekkel
még mindig nem alakult ki egy barátságosabb együttmû-
ködés. Ez a “végekre” is kedvezôtlenül hat.

Az is régi hibánk, hogy a BEOSZ nem tudja kellôen
(eladni) népszerûsíteni amúgy eredményes munkáját.
Igaz, hogy a Hírlevél úgy tartalmilag mint formailag az
utóbbi idôben sokat fejlôdött, de az országos médiákban
való megjelenésünk terén még sok a tennivalónk. 

Kérdés másként vetôdik fel olyan helyôrségekben,
ahol “élô alakulat” van és másként a volt katonaváro-
sokban. Marcali is az utóbbiakhoz tartozik.

1990-ban a haderôreform következtében nálunk is sok
40–45 éves tiszt, tiszthelyettes került nyugállományba.
Ôk érzelmileg is erôsen kötôdnek a honvédséghez, igé-
nyelték a katonapolitikai tájékoztatókat, szívesen talál-
koztak katonavezetôkkel. A viszonylag homogén össze-
tétel, a rendszeres, tartalmas programok tartósan jó kö-
zösséget eredményeztek. Tekintettel arra, hogy katonai
utánpótlásunk nincs, tagságunk korosodásával ritkulnak
soraink, lépnünk kellett. A jövônk érdekében is nyitot-
tunk a rendôrség, a tûzoltók és a polgár védelem felé.

Tudomásul kellett vennünk, hogy elsôsorban ez lehet
az utánpótlási bázisunk. Arra kell törekedünk, hogy a le-
endô bajtársaink, akik készek velünk együtt dolgozni
már tényleges, illetve hivatásos idôszakban kerüljenek
közénk. Ehhez igazítottunk az Alapszabályunkat is.

Utolsó gondolatként a nemzetközi kapcsolatok jobb
hasznosítására hívnám fel a BEOSZ figyelmét.

A mi egyesületünknek 1995. óta van sokoldalú kap-
csolata a Szlovén Tiszti Szövetség Lendvai Testületi
Egyesületével. Errôl 2005-ben “Évtizedes barátság”
címmel közös kétnyelvû kiadványt is megjelentettünk.
Ebben a kiadványban a szlovén országos és a területi el-
nök is részletesen bemutatja a szervezeti felépítésüket,
taglétszám összetételüket, és tartalmi munkájukat, ami-
bôl számos hasznosítható ötletet kaptunk. Ezek a BE-
OSZ vezetôi elôtt ismertek, alaposabb megismerése ér-
dekében célszerû lenne más országok bevonásával ta-
pasztalatcsere jellegû beszélgetést szervezni.

Fehér János
Marcali ex-elnök

Tudósítás az Európai Ejtôernyôs Szövetség (UEO) 
XVII. Kongresszusáról
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Számadásra és programalkotásra ké-
szülünk, és az elmúlt négy évünkrôl
büszkén állapíthatjuk meg, teljesítet-
tük a küldöttgyûlés határozatait. Mû-
ködött a szövetség, jelentôs tapaszta-
latokat halmoztak fel a régiók, s jól
érezte magát az a tizenkétezer ember
a klubokban, egyesületekben, ame-
lyek az egész szövetség fundamentu-
mát jelentik. A szövetség vezetése a
változó körülményeknek megfelelôen
végezte érdekvédelmi munkáját. Elis-
mert partnere a honvédelmi tárcának
és sok más országos érdekvédelmi
szervezet munkájában teljesíti hívatá-
sát. Ez akkor is igaz, ha errôl a tagság
zöme csak több-kevesebb információ-
val rendelkezik. 

Elkötelezett hívei voltunk és va-
gyunk a hon védelmének, a honvédel-
mi eszme szolgálatának. Tagságunk
révén azonban a rend védelme érde-
kében végzett munkát a helyére kell
tennünk. Sok határôr, polgárôr szer-
vezetünk van. Tagjaink között sok a
rendôr, tûzoltó, polgárvédelmi, vám-
és pénzügyôr, büntetés végrehajtási
területeken dolgozó személy. Straté-
giai céljainkat a hon és rendvédelem
teljes vertikumára ki kell terjeszteni.
Változást igényel az irányítás, az ér-

dekvédelem és a tartalmi munka
egyaránt. Az új vezetésnek a honvé-
delmi tárca prioritása mellett tudnia
kell több tárcával is együttmûködni.

Idôsödô, fogyó szervezet vagyunk?
Nem. Taglétszámunk az elmúlt négy
év során is növekedett. Nôtt a tag-
egyesületek száma, növekedtek egyes
tagszervezetek, de fogytak is tagjaink.
Természetes folyamat az elöregedés,
de természetessé kell tennünk a fiata-

lítást is. Nem ott ahol erre nincs lehe-
tôség. A küldöttgyûlésre készülve
azokat a lehetôségeket kell feltár-
nunk, amely révén a hon- és rendvé-
delem ügyének civil szolgálata a kö-
vetkezô négy évben sem szenved
csorbát. Vonzó programunknak kell
lenni a fiatal nyugállományúak, hiva-
tásos katonák és rendvédelmiek, a
szerzôdéses szolgálatot elhagyók cso-
portjaira. Ez is stratégiai kérdés.

A szövetség jobban járuljon hozzá a
tagegyesületek életképességének biz-
tosításához. Ez jelenthet felkészítést,
információt, mûködési helyet és anya-
gi támogatást. Támogatási rendsze-
rünket rendeljük alá az általános cé-
loknak és az életképességi céloknak,
amely legyen négy évre kidolgozott,
szabályozott és kiszámítható.

A szövetség vezetô testületei irányí-
tó-érdekvédô, forrásteremtô és támo-
gató szervként mûködjenek. A struk-
túrában maradjon meg a hármas tago-
zódás. Szövetségi szint; régiók, tag-
szövetségek; tagszervezetek.
Meggyôzôdésem, hogy a rendvédel-
miek tagszövetségét létre kell hozni.

Hagyományápoló munkánkban is
egy helyzetfelmérésre van szükség. A
haderô átalakítása lényegében befeje-
zôdött. A professzionális haderô kia-
lakítása a cél. Jelenünk és múltunk ér-
tékei megôrzésre, megörökítésre vár-
nak. Megítélésem szerint a BEOSZ
egészének valamilyen intézményes
formában kellene ebben szerepet vál-
lalnia. Gondolkodjunk a formákon,
módszereken, nemzetközi tapasztala-
tokat is felhasználva s vállaljunk
munkát s kérjünk ehhez forrást az ál-
lami szervektôl.

Tóth Sándor
nyugállományú ezredes

Gondolatok a küldöttgyûlés elôtt

A Magyar Honvédség Nyugat- és Kelet-Magyarországi
Hadkiegészítô Parancsokságok novemberben – Budapesten
és Veszprémben – találkozót szerveztek a nyugállományú
klubok, egyesületek vezetôivel. 

A találkozókon a következô kérdések kerültek terítékre  az
egészségügyi ellátás új rendje, a nyugállományú klubok,
egyesületek mûködési feltételeinek biztosítása, a 2008. évi

pályázatok, a Honvéd Együttes mûsorszolgáltatási lehetôsé-
gei, a HM Kulturális Szolgáltató Kht. által nyújtott szolgál-
tatások, a nyugállományú katonák a kerek évfordulós nyug-
állományú klubok, egyesületek munkájának elismerési lehe-
tôségei, a javaslatokkal szembeni követelmények.

A tájékoztatók jelentôs segítségek adtak a klub és egyesü-
leti elnökök munkájához.

Napirenden a nyugállományú katonák ellátása
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Hármas 
találkozó Sopronban

A soproni hármas találkozónak az
volt az elôzménye, hogy a tatai, pápai
honvéd és a soproni határôr nyugdí-
jas egyesületek – mindhárman
tagegyesületei a BEOSZ-nak – kö-
zött évek óta jó kapcsolat alakult ki.
A tataiak, pápaiak már (külön-külön)
voltak Sopronban, a soproniak pedig
Pápán és Tatán, de mindhárman
együtt még sohasem voltak.

A soproniak szervezésében egy de-
rûs októberi napon jött létre az emlé-
kezetes hagyományteremtô találkozó.

A találkozó résztvevôi laktanyai
“bemelegítô” után elôször Brenn-

bergbányára mentek, ahol megtekin-
tették a Brennbergbányai Bányász
Emlékmúzeumot, majd a Bányász
templomot látogatták meg, amelynek
fából készült a mennyezete. 

A következô helyszín a páneurópai
piknik színhelye volt, ahol egykor az
NDK állampolgárok átléphettek
Ausztriába és ezzel nagy lépést tettek
a szabadság felé.

Visszatérve a kirendeltség éttermé-
be hozzánk csatlakoztak Takács Imre
nyugállományú hatátôr ezredes, a
Gyôri Határôr Igazgatóság Nyugdíja-
sai Egyesületeinek elnöke és Horváth
Pál nyá. rendôr törzszászlós, a Sopro-
ni Nyugállományú Rendôrök Baráti
Egyesületének a titkára is, akik szin-
tén tagegyesületei a BEOSZ-nak. 

Így a hármas találkozó
ötösre bôvült. A több
mint 160 fôs résztvevôt
finom , bôséges ebéd,
zene és tánc várta. 

Örömmel jelenthetem
ki, hogy ez a sikeres ren-
dezvény még közelebb
hozta egymáshoz a hon-
véd–ha tá rô r–rendôr
nyugállományúakat és

Márton napi 
bormustra 
Marcaliban

A Marcali Bajtársi Egyesületnél
négy éve minden évben novem-
ber közepén megrendezik a Már-
ton napi bormustrát. 

Az idei rendezvényünkön el-
ôször megemlékeztünk Szent
Márton legendájáról és a Márton
naphoz kapcsolódó régi hagyo-
mányokról. Ennek során az el-
nökség két Márton vesszôt ka-
pott: az egyiknek nyolc ága volt,
a babona szerint 2008-ban leg-
alább nyolc új taggal kell szapo-
rodni a taglétszámunknak. A
másiknak 5 ágacskája volt, ami
az elnökséget arra emlékezteti,
hogy jövôre tartják az ötödik
borsmustrát, amikor az eredeti
megállapodás szerint libasült du-
kál a résztvevôknek.

Ezután 8 fehér és 8 vörösbort
“mustráltak” meg a bajtársak,
borkorcsolyaként diót, mogyo-
rót, sajtot és sós süteményt fo-
gyasztottak.

A jól sikerült rendezvény be-
fejezéseként a Bajtársi dalárdánk
közremûködésével bordalokat
énekeltünk.

Fehér János
A napokban került kezembe az MH
Szociálpolitikai Közalapítvány Kura-
tóriumi elterjesztése. A segélyezési ja-
vaslatok között örömmel olvastam,
hogy egy nyugállományú bajtársunk
támogatását a Kuruc Vitézek Nyugál-
lományú Egyesülete (Kiskunhalas)
kezdeményezte.

Segítségre szorulót sajnos a példán
kívül még szép számmal lehet olvasni.
Van aki mozgáskorlátozottként, vég-
tagamputáltként, gyógyíthatatlan be-
tegként igényli a bajtársi közösség fi-
gyelmét, támogatását.

Rajtunk múlik, hogy meglátjuk-e,
ismerjük-e a segítséget igénylôket. Jó
részük soha nem fog jelentkezni, kér-
ni. Nekünk kell számon tartani azt,
akirôl régen hallottunk és a közösségi
élettôl hosszabb ideje távol maradt.

Jelen van közösségeinkben a szoci-
ális érzékenységnek az ilyen fajta
megnyilvánulása, hiszen a Hírlevél is
írt már olyan példákról, amikor az ar-
ra rászorulóknak kitaka-
rították a lakását, bevásá-
roltak vagy éppen rend-
szeresen vitték az ebédet. 

Azt gondolom, hogy az
egymásra figyelés, a gon-
doskodás, a közösségi
élet egyik legszebb pél-
dája, mely jó érzéssel
töltheti el azt, aki meglát-
ta a segítségre szorulót,
de a támogatásban része-
sülô is hálásan, szép em-
lékként ôrizheti a bajtársi
gondoskodást.

Pintér Ferenc 
nyá. ezredes

Hírek, tudósítások, közlemények

Együtt, egymásért
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Ünnepélyes közgyûlés Szegeden

Dr. Botka László országgyûlési képviselô, Szeged me-
gyei jogú város polgármesterének megnyitójával ke-
rült sor november 30-án a BEOSZ Délalföldi Régió
ünnepélyes közgyûlésére, amelyen részt vettek a tag-
egyesület elnökei, a BEOSZ ügyvezetô elnökének ve-
zetésével az elnökség munkatársai, a Tanácsadó Tes-
tület elnöke, a kiegészítô parancsnokság munkatársai
és közel negyven fô, akik valamilyen módon támogat-
ják a régió területén mûködô egyesületeket. 

Dr. Botka László polgármester nagy jelentôséget tu-
lajdonított annak, hogy a régió bírósági úton történô
bejegyzésével önálló jogi személlyé vált, amely a jövô
szempontjából komoly hozadékot jelenthet. Elmondá-
sa szerint a város terüeltén több mint ötven nyugállo-
mányú klub, egyesüelt mûködik, melynek soraiból ki-
emelkedô tevékenységet fejt ki a Szegedi Bajtársi
Klub. A nagy tetszéssel fogadott megnyitó szavaival
ígéeretet tett a további együttmûködésre, a régió mun-
kájának segítésére, reményét kifejezve, hogy a közel-
jövôben a volt helyôrségi klub székháza is véglegesen
rendezôdni fog.

Ipacs József nyugállományú ezredes, a BEOSZ ügy-
vezetô elnöke átadva az elnökség üdvözletét a délal-
földi régió pédlaértékû munkáját emelte ki, melyben a
tagegyesületek összefogása, egységes szemlélete, a
nyugállományúak érdekében kifejtett tevékenysége
emelkedik ki. Hangsúlyozta, hogy ez a régió hozta lét-
re elsô alkalommal a katonaözvegyek fórumát, a régió
területén mûködô polgármesterek tanácskozását, vala-
mint a városi rendôrkapitányságok egynapos munka-
értekezletét. Kiemelkedô jelentôséget tulajdonított a
régió szintû évenként egy alkalommal megrendezett
bajtársi találkozóknak, a klubelnökök egyhetes mód-
szertani, egészségmegôrzô és továbbképzô összevoná-
sainak.

Az ünnepélyes közgyûlésen Sinyi Imre nyugállomá-
nyú ezredes, a régió elnöke összegezte a bírósági be-
jegyzés fontosabb tapasztalatait. Hangsúlyozta, hogy a
tagegyesületek önállóságát a bírósági bejegyzés nem
csorbítja. 

Az ünnepélyes közgyûlés a polgármester által finan-
szírozott állófogadással ért véget.

Deli József nyugállományú ezredes

Klubünnep Ercsiben

Ünnepi rendezvényt tartottak Ercsiben, a Honvéd
Nyugállományúak Klubja megalakulásának harminca-
dik évfordulója, valamint az Ercsiben mûködött kato-
nai szervezetek csapatünnepe alkalmából. Ott voltak
az Ercsiben élô, illetve az itt szolgált hivatásos és
nyugállományú katonák és hozzátartozóik, valamint a
klub tagságából több mint százhatvanan.

A rendezvényen a Tatai helyôrségi zenekar adott
nagy sikerû mûsort, majd Domine János nyugállomá-
nyú dandártábornok, klubelnök, valamint Szabó Ta-
más polgármester köszöntötte a résztvevôket. A klubot
az évforduló alkalmából külön levélben és oklevél
adományozásával köszöntötte Havril András vezérez-
redes, a HM HVK fônöke. A rendezvényen Hazuga
Károly vezérôrnagy, az MH ÖHP parancsnokának he-
lyettese elismeréseket adott át, a résztvevôk kézhez
kapták a klub töténetét összefoglaló kiadványt is.

Tizenöt éves 
a soproni egyesület

A Határôr Nyugdíjasok Soproni Egyesülete – mint
a BEOSZ tagegyesülete – nemrég ünnepelte mega-
lakulásának 15. évfordulóját a Soproni Határrendé-
szeti kirendeltség éttermében. Az ünnepségen részt
vett – és köszöntôt mondott – dr. Szakács Imre or-
szággyûlési képviselô, a Gyôr-Moson-Sopron Me-
gyei Közgyûlés elnöke, valamint dr. Lovasi Gábor
nyá. ezredes, a BEOSZ alelnöke is. 

Harasztdombi József nyá. határôr alezredes, az
egyesület titkárának megnyitója után Kovács János
nyá. határôr alezredes, az egyesület elnöke (aki
egyébként alapító tagja az egyesületnek) emléke-
zett meg az elmúlt 15 évrôl, s ezt követôen elisme-
réseket, jutalmakat adtak át a kiemelkedô munkát
végzô alapító tagoknak.

Ezután adták át a Megyei Önkormányzat zászla-
ját az egyesület elnökének, melyet a 170 fô részt-
vevô lelkes elismeréssel fogadott.
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Hírek, tudósítások, közlemények
Két hadosztály Pápán

Homor György 2006. elején kezd-
te el Pápa város katonamúltjának
feldolgozását. A pápai alakulat
tagjai közül ekkor még éltek, de
írásos emlékek nem nagyon vol-
tak. Diktafonjával, fényképezô-
géppel járta a környéket, faggatta
a még élô katonákat, s végezte a
fáradtságos kutató munkát a kü-
lönbözô irattárakban, levéltárak-
ban. Sajnos a munkát betegsége
miatt egy kicsit szüneteltetnie kel-
lett, de miután felgyógyult, újult
erôvel vágott neki a kutatásnak,
anyaggyûjtésnek, amely munká-
ban nagy támogatója és segítôje
volt a felesége. A kutatási anya-
gok feldolgozása után, 2006 októ-
berében kezdte el megírni a köny-
vét, amit 2007. február végén feje-
zett be. A könyv kiadásához támo-
gatókat keresett, valamint pályá-
zatot írt, ami sikerrel járt.

Könyve három fô fejezetre tago-

zódik: az elsô fejezet az elsô ma-
gyar gyalog hadosztály történetét
dolgozza fel, a második fejezet a
32. Lövész Hadosztály történeté-
vel foglalkozik, a 3. fejezetben pe-
dig azokról az alakulatokról és in-
tézményekrôl olvashatunk, ame-
lyek 1945-tôl napjainkig Pápa
helyôrségben települtek.

Hajdara László ôrnagy

Az európai biztonság

és a nemzeti érdek

A horvát veterán szövetség kezdemé-
nyezésére és szervezésében 16 ország
(Albánia, Bosznia-Hercegovina, Hor-
vátország, Dánia, Magyarország, Iz-
rael, Macedónia, Montenegró, Len-
gyelország, Orosz Föderáció, Szlové-
nia, Spanyolország, Szerbia, Svédor-
szág, Ukrajna és az Egyesült Király-
ság) húsz veterán szervezete Zágráb-
ban háromnapos konferencián vitat-
ták meg korunk egyik alapvetô kérdé-
sét, a kollektív biztonság és a nemze-
ti önrendelkezés, valamint a védelem
összefüggéseit. Magyarországot a
Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetsége – mint a Veterán Világszö-
vetség tagja – képviselte. A helyszín
is utalt a téma idôszerûségére: a sok
vihart látott térségnek ma is egyik
alapvetô kérdése a nemzeti érdek, az

önrendelkezés az európai kollektív
biztonság összhangjának megterem-
tése. Külön figyelmet érdemel, hogy
a tárgyaláson Szerbia katonai veterán
szervezete is részt vett.

A konferenciára elôadót delegált az
EBESZ, a NATO  és az USA hadse-
regének európai parancsnoksága is. A
vendéglátók részérôl az esemény fô-
védnöke a köztársasági elnök volt,
képviseletében a Veteránügyi Mi-
niszter asszony, Jadranka Kosor nyi-
totta meg az értekezletet. A Veterán
Világszövetség elnöke, – a BEOSZ
meghívására nemrégen hazánkban
járt Imbrahim Hamid – is részt vett a
tanácskozáson, s mint mondta a hábo-
rú vérzivataraiban részt vett veterá-
nok a leghitelesebb követei a béke és
biztonság ügyének.

A konferencia egy közös nyilatko-
zattal zárult, melyben a résztvevôk
hangsúlyozták, hogy kulturális, gaz-
dasági és szociális egymásrautaltsága

túlmutat a geográfiai és a nemzeti
határokon. 

A konferencia felkérte a résztvevô
veterán szövetségeket, hogy mozgó-
sítsák tagjaikat a biztonság, béke és
egymás jobb megértésének elôsegíté-
sére. Ebben az összefüggésben to-
vább bátorítják tagszervezeteiket az
együttmûködés fokozására, a harci
cselekmények és a terrorizmus vala-
mennyi formájának megszüntetésére,
a közvetlen, kétoldalú megállapodá-
sok létrehozására.

A BEOSZ nemzetközi ügyvivôje
Hanuska Miklós nyugállományú
alezredes – a konferencia ideje alatt
sikeres megbeszélést folytatott a
horvát, a szlovén delegátussal az or-
szágok között már megkötött együtt-
mûködési megállapodások fejleszté-
se céljából. Örvendetes, hogy szoro-
sabb együttmûködési szándékot jel-
zett az ukrán és a szerb partnerszer-
vezetek is.

Összefogással 
a katonaözvegyekért

Érzelmi töltéssel telített találkozót ren-
deztek Tatán a katonaözvegyek részére.
A vers, a zene tette még bensôségeseb-
bé, élményekben gazdagabbá a rendez-
vényt annak a 45 fônek, aki a találkozón
részt vett. A klub elnöke, Sárközi József
köszöntôje után a hölgyeket megilletô
jogosultságokról, járandóságokról adott
tájékoztatást Vargáné Gyarmati Antónia
ôrnagy, a Nyugat-magyarországi Hadki-
egészítô Parancsnokság osztályvezetô-
helyettese. Az önkormányzat támogatási
lehetôségeirôl beszélt Schweininger
Éva, a szociális iroda vezetôje. A talál-
kozón résztvevôket köszöntötte Sipos
Géza nyugállományú ezredes úr, a BE-
OSZ elnöke is.

A jó hangulatú program – melyhez
népszerû dallamok közös meghallgatása
is hozzájárult – segítette, hogy a hasonló
gondokkal küzdôk jobban megismerjék
egymást, és hosszabb távra szóló barát-
ságokat alapozzanak meg.

Sárközi József nyá. ezredes klubelnök



Napirenden 
a toborzás és az
érdekvédelem

A toborzó, érdekvédelmi és katonai
igazgatási felkészítésen résztvevôk a
gyakorlati munka feladataival ismer-
kedtek Jónyi László alezredes veze-
tésével a budapesti központban.
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Felejthetetlen 

kirándulás Gorlicén

Hagyományôrzô kiránduláson voltunk Lengyelország-
ban Gorlicén. Egy sírkertben sétáltunk, ahol az elsô vi-
lágháborúban elesett, 401 magyar katona volt eltemetve
német felirattal a keresztfáikon. Én még akkor nem él-
tem, de ott a sírkertben valami különleges érzést éltem
át. Gondolom, különbözô korú és beosztású katonák
voltak. Nem meghalni mentek! Mikor körülnéztem úgy
éreztem az elesett katonák lelkei felettünk lebegnek.
Még ma is meghatottság tölt el, ha erre az élményre
gondolok.

Ez a kirándulás a kiskunhalasi Kuruc Vitézek Nyug-
állományú Egyesület gondos szervezésével valósult
meg. 

Bakaity István nyugállományú ezredes, Gál Mihály
nyugállományú alezredes kitûnô szervezésében és még
sok ügybuzgó egyesületi tag segítségével.

Most karácsony elôtt a Hírlevél útján is szeretném
megköszönni, hogy ezen a felejthetetlen kiránduláson
részt vehettem.

Köszönettel: Juhászné Giánovics Katalin

U. i.: Örömmel értesültem arról, hogy a gorlicei magyar
katonatemetô rendbe hozásához a honvédelmi tárcától is
segítséget kap a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesü-
lete és tavasszal a temetô koszorúzási ünnepségén Dr.
Szekeres Imre honvédelmi miniszter is részt vesz.

Sikeres fotókiállítás
Három alföldi helyôrségi klubban – Kiskunfélegyhá-
zán, Kiskunhalason és Jánoshalmán – sikere volt Ka-
csó Lajos újságíró fotókiállításának, amelynek képei
zömmel a katonai hagyományôrzés emlékezetes pilla-
natait örökítették meg. A tervek szerint – az újságíró-
fotóriporter – február végén  Stefánia-Palota kiállító
termében mutatkozik be legújabb fotóival. 

Katonai hagyományápolás
Félegyházán

Kiskunfélgyházán jött létre az elsô ka-
tonai alakulat, melyet Fekete János
helytörténész „Kiskunfélegyháza utca-
nevei” könyvében leír 1838–1868 kö-
zött,  a mai Kazinczi utca 8. helyén ál-
lomásozott és akkor fiók laktanyának
neveztek.

A második katonai alakulat
1868–1890 között a Móra Ferenc Gim-
názium helyén volt. 1871–1874-ig eb-
ben a laktanyában volt elhelyezve a 34.

Félegyházi huszár század. A vasútállo-
más melletti „Öreg Kaszárnya”
1888–1890-ig épült és 2001-ig mindig
szolgáltak benne katnák. 

1950 májusában megkezdték és
ôszig el is készítették a Majsai úti új
laktanyát, amely 2002-ig mûködött.

1950. október 15. és november 1. kö-
zött megalakult a 27. Lövész Hadosz-
tály parancsnokság és törzse, mely a
Korona Szállodában állomásozott. 

A 7. Gépesített Lövész Hadosztály és
alakulatai 1950–1987 között mûködtek
ebben  a helyôrségben. Felszámoló és
utolsó parancsnoka a ma is városunk-

ban lélô Orbán Károly nyugállományú
vezérôrnagy bajtársunk volt.

Nemrégiben a Helyôrségi Klub elô-
terében elhelyezett emléktábla koszo-
rúzásával emlékeztünk meg katonaelô-
deinkrôl és elhunyt bajtársainkról,
klubtársainkról. A megemlékezésen
többek között a 91 éves Terjék József
frontharcos, Don-kanyari hôs is részt
vett. A megemlékezés koszorúját Or-
bán Károly nyugállományú vezérôr-
nagy helyezte el az emléktáblánál.

Magosi Ottó 
nyugállományú alezredes

katonai hagyományôrzô



Az 1989. évi egyesülési törvény lehe-
tôséget biztosított a ’80-as évek köze-
pétôl elkezdôdött civil szervezôdések
legalizálására. Ettôl kezdve gomba-
mód szaporodtak az országban a kü-
lönbözô nonprofit szervezetek, melyek
az államnak elsôsorban az egészség-
ügyi-, szociális- és jóléti területrôl tör-
ténô részleges kivonulását voltak hiva-
tottak ellensúlyozni. A honvédségi
nonprofit szervezôdések a ’90-es évek
elején legszembetûnôbb módon szoci-
ális területen indultak el, honvédségi
szintû és helyôrségi szociális alapítvá-
nyok formájában. A kulturális nonpro-
fit szervezôdések sorát a helyôrségi
klubok keretében mûködô nyugállo-
mányúak klubjai nyitották meg, miu-
tán tevékenységüket egyesületi formá-
ban folytatták. A nyugállományúak
klubjainak önállóságára azért is szük-
ség volt, mert így nyílt mód törvényes
keretek között hathatósabb támogatá-
sukra, mûködési feltételeik biztosítá-
sára. Az önálló jogi személyként mû-
ködô nyugállományú kluboknak nö-
vekedett a szervezettsége, demokra-
tizmusa, tagjaik egyéni aktivitása.

A HM Honvéd Kulturális Szolgálta-
tó Kht. megalakulása óta eltelt idôben
a szakmai tapasztalatok azt mutatják,
hogy a nyugállományú klubok az in-
tézmények legszervezettebb, legakt-
ívabb “szövetségesei”. Együttmûkö-
désük a társaság szándéka szerint nem
csupán a helyiség biztosításában me-
rül ki, kölcsönösségi alapon (és ezt
szinte valamennyi helyen Együttmû-
ködési Szerzôdés garantálja) a nyugál-
lományúak segítségére vannak az in-
tézménynek a közhasznú programok
szervezésében, lebonyolításában, il-
letve a “ház” konkrét szakmai segítsé-
get ad a nyugállományúak programja-
ihoz, esetleg pályázati anyagaikhoz.
Természetesen nem minden intéz-
mény képes – az eltérô adottságok mi-
att – teljes körû segítségnyújtásra, pél-
dául irodahelyiségek tekintetében elô-
fordul, hogy több szervezet kénytelen
egy helyiségen osztozni.

A társaság 18 helyôrségi klubjában
közvetlenül 18 nyugállományú klub-
nak, társadalmi szervezetnek biztosít
mûködési feltételeket (Budapesten a
Kulturális Központban két szervezet
mûködik, Debrecenben viszont nem a

klub ad részükre otthont.) Jellemzôen
ennél sokkal több olyan szervezet is
mûködik a klubokban, amely korosz-
tály szerint e kategóriába sorolható:
Magyar Ellenállók, Volt Hadifoglyok,
Rendôrségi Nyugállományúak, Nem-
zetôrök, Veterán Repülôk és Ejtôer-
nyôsök társadalmi szervezetei.

Hogy milyen színvonalon mûködik
együtt a helyôrségi klub és a nyugállo-
mányúak szervezete? Errôl kérdeztük
meg a tatai és a pápai nyugállományú
klub elnökét.

,,A nyugállományú klub és az intéz-
mény közötti együttmûködése évek
óta a tartalmas kapcsolatokban, közös
rendezvények szervezésében valósul
meg. Gárdos Éva igazgató asszony te-
vékenysége alatt a klub civil kapcsola-
tai tovább erôsödtek, eredményesen
mûködik a klubban az éremgyûjtôk ta-
tai csoportja (vezetô Vámosi László)
az eszperantisták köre (a Honvédség
és Társadalom Baráti Kör elnök Geré-
bi Ákos). Ezekkel a szervezetekkel
éves és havi szinten egyeztetjük a
programokat, és jó színvonalon való-
sítjuk meg azokat”–  mondta Sárközi
József, a Tatai Honvéd Bajtársi klub
elnöke.

A Bajtársi Klubbal 2007-ben ki-
emeltünk két olyan rendezvényt,
amely a városban is nagy elismerést
váltott ki. Az egyik az Idôsek Hete zá-
róeseménye, amelyre a városban ki-
lencedik alkalommal került sor. En-
nek keretében közösen emlékeztünk
Batthyány Lajosra, az elsô magyar mi-
niszterelnöke születése 200. évfordu-

lója alkalmából. Az élményszerû elô-
adást Kemecsi Lajos tartotta. A ren-
dezvényen közel 100 fô vett részt,
amelyen értékelték a “Szépkorúak a
szeretetrôl” címû pályázatot. A pályá-
zaton 9 fô vett részt, értékes elbeszélé-
sekkel, történetekkel. Gyüszi László
könyvtárigazgató az alkotások közül
az elsô három helyezett mûvet felol-
vasta. Örömmel mondhatjuk el, hogy
Rozs János a Klub  tagja ért el elsô he-
lyezést. Az eseményt a dandár zenekar
fúvós kvartettje zárta szinvonalasan
összeállított mûsorával.

A másik közös rendezvényünk a ke-
rek évfordulósok köszöntése, amelyen
az egyesület klubtagságán kívül a Vo-
lán Nyugdíjasok is részt vesznek. Itt
együtt köszöntjük az 55–85 éveseket,
közös mûsort adunk. Ebben az évben
a vértesszôlôsi mazsorettek fellépése
színesíti a mûsort, mely után az ünne-
peltek közös vacsorán vesznek részt.
A jó együttmûködésnek számos pél-
dáját tudnánk még felsorolni. Szeret-
nénk még kiemelni a novemberi kato-
nai naphoz kötôdô énekversenyt, ame-
lyen részt vesznek a Városi Nyugdíjas
Egyesület dalosai is. 

Készülünk a jövô évre, benne sze-
retnénk emlékezetessé tenni a Magyar
Kultúra Napját közös rendezvényünk-
kel.

Markel János nyá. ezredes a Pápai
Honvéd Bajtársi Klub elnöke:

,,A 238 tagot számláló tagság prog-
ramjainak, közösségi alkalmainak
szervezése komoly munkát igényel. A
Pápai Honvéd Bajtársi Klub vezetôi,
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A nyugállományúak és a helyôrségi klubok
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tagjai szinte napi kapcsolatot tartanak
fenn az intézmény munkatársaival. A
vezetôség üléseire minden alkalom-
mal külön klubszobát biztosítottak, a
klubgyûlések, illetve az éves közgyû-
lés alkalmaira az intézmény nagyter-
me áll rendelkezésre térítésmentesen.
Hasonló feltételek mellett használhat
a közösség egy irodát tagjai – szociál-
is, egészségügyi, társadalmi – ügyei-
nek intézésére.

A HM Honvéd Kulturális Szolgálta-
tó Kht. pápai intézményével valamint
a Pápa és Vidéke Honvéd Kulturális
Egyesülettel 2007 évben is közös ren-
dezvények sorát szerveztük, koszorú-
zó-megemlékezések, emléktábla-ava-
tás, könyvbemutatók, nemzeti ünnepe-
ken való közös fôhajtás stb. Ebbôl is
külön említésre méltóak a következôk:
gróf Batthyány Lajos születésének
200. évfordulója emlékére rendezett
ünnepség, a II. világháború katonai ál-
dozatai elôtt való tisztelgés a pápai
Alsóvárosi Köztemetô magyar–szov-
jet–német nyughelyeinél, a Pápa mel-
lett 1849. június 27-én vívott csata
emlékére tartott koszorúzó tisztelgés
Petôfi Sándor pápai névfelvételének
165 éves évfordulójára megjelent “A
bakadiák – Petrovicsból Pápán lett Pe-
tôfi” címû könyv bemutatása, az új pá-
pai Ejtôernyôs-emlékmû avatása, a
kéthelyi ejtôernyôs-mementónál való
koszorúzás, az elhunyt bajtársak már-
ványtáblájánál tartott “Idôsek világna-
pi” koszorúzó-fôhajtás, s nem felejt-
hetô ki a sorból az intézményben meg-
rendezett kiállításokon való részvétel,
mint például a “Parádék és díszszem-
lék”, a Hadtörténeti Intézet ’56-os
vándorkiállítása. 

Összességében a vezetôség megáll-
apítása, hogy a HM Honvéd Kulturális
Szolgáltató Kht. pápai intézményének
dolgozói – Tóth Tibor intézményveze-
tô, Buzás Károlyné gazdasági ügyinté-
zô, Kerecsényi Zoltán rendezvény-
szervezô, – klubunk részére minden
segítséget megadnak, munkánkat
messzemenôen támogatják. A Pápai
Intézményének munkatársai nagyban
hozzájárulnak ahhoz, hogy a HM
Nyugat-magyarországi Hadkiegészítô
Parancsnoksága, a Bajtársi Egyesüle-
tek Országos Szövetsége (BEOSZ) és
a Nyugdíjasok “Életet az éveknek”
Veszprém megyei elnöksége a klub te-
vékenységét folyamatosan kiválónak
értékeli.

Felejthetetlen látogatás 
a Holokauszt Emlékközpontban
A Balassi Bálint Bajtársi
Egyesület tagjai
nemrégiben ellátogattak
a IX. kerület Páva utcai
Holokauszt Emlékköz-
pontba. A látogatókat
Szita Szabolcs tudomá-
nyos fômunkatárs kalau-
zolta. A központ halljá-
ban megtartott rögtön-
zött épületismertetôjében
elmondta, hogy Buda-
pesten a ferencvárosi Pá-
va utcai zsinagóga, és a hozzá csatlakozó új épületszárny 2004. óta ad ott-
hont a Holokauszt Emlékközpontnak, amely Mányi István Ybl-díjas építész
tervei alapján készült. A létesítmény 2005-ben építôipari-, 2006-ban ingat-
lanfejlesztési nívódíjat kapott. Az épületkomplexum a modern és klasszikus
építészetet szervesen ötvözô, kivételes együttest alkot. 

A látogatáson bemutatásra kerülô kiállítás a “Jogfosztástól a népirtásig”
címet viseli, melyet a magyar holokauszt áldozatainak emlékére mutatnak be
– kezdte Szita Szabolcs a tárlatvezetést, majd így folytatta:

“A kiállítás vezérmotívuma az állam és az állampolgár viszonya. 1938-tól
a magyar állam fokozatosan megfosztotta polgárainak egy meghatározott
csoportját – a zsidóságot – mindattól, ami az embert emberré teszi: jogaitól,
javaitól, szabadságától, emberi méltóságától és végül puszta életétôl. Ez a fo-
lyamat végzetesen 1944-ben, a német megszállás után gyorsult fel. Ennek
megfelelôen a kiállítás nem kronologikusan ábrázolja az eseményeket, ha-
nem az üldöztetés egyes fázisait bemutató egységekre épül (jogfosztás, ki-
fosztás, megfosztás a szabadságtól, az emberi méltóságtól, az élettôl). Ezt a
felosztást foglalják keretbe az egymás mellett elhelyezkedô, a kiállítást be-
vezetô és lezáró termek”.

A tárlatvezetô kíséretében végigjártuk a kiállítást bemutató útvonalat és
termeket, melyekben az egyes témák egyik központi eleme a valós családi és
személyes történetek sorozata, amely a kiállítás egészén végighaladó falakon
kapott helyet. Mire a befejezô terembe értünk, a falon futó, az életeket jelzô
vonalak elfogytak, a bevezetô teremben megjelenô személyes tárgyak eltûn-
tek. Még hallottuk az elsô terembôl átszûrôdô esküvôi zenét, amely a pusz-
tulás elôtti idôszakra emlékeztet. Innen vezetett az út az emlékezés és gyász
terébe, a zsinagógába. Az elpusztított közösségek emlékét a lerombolt temp-
lomok és imaházak képei, a meggyilkolt egyénekét az üvegpadokon elhelye-
zett portrék ôrzik. Itt kapott helyet az embermentôk tere is, amely a külföldi
diplomaták és a honfitársaikért minden veszélyt vállaló magyarok története-
ivel azt kívánta bemutatni, hogy történelmünk egyik legsötétebb órájában
sok százan siettek az üldözöttek segítségére, köztük Reviczki Imre ezredes
is, akit a BEOSZ posztumusz emlékéremmel tüntetett ki. A kiállítás a zsina-
góga meditációs termében zárult.

Az egyes tematikus egységekben az érintôképernyôs számítógépek segít-
ségével az egyesületünk tagjai filmeket, képeket, eredeti dokumentumokat
tekinthettek meg és mélyebben megismerkedhet az adott témával. A tárlat-
vezetés után a zsinagógában kérdéseket tehettünk fel, melyekre kimerítô és
szakszerû válaszokat kaptunk. Ezt követôen a mintegy 120 ezer nevet tartal-
mazó – 8 méter magas, különleges lézertechnikával írt, üvegbôl készült – Ál-
dozatok Emlékfalnál gyújtottak gyertyát egyesületeink tagjai a holokauszt
alatt elpusztult félmillió magyar zsidó és cigányáldozat emlékére.

Erdôs László nyugállományú ezredes



Tisztelt Bajtársak! 
Adományozók!

Úgy gondolom az év végének közeled-
tével, a kétéves ôssejt kezelési ciklu-
som tapasztalatairól illik számvetést
készíteni.

Bevezetôként újra és újra hálával telt
szívvel mondok köszönetet a rehabili-
tációm érdekében folytatott adományo-
zás elindítóinak, szervezôinek és külö-
nösen azoknak az egyszerû, de nagy-
szerû embereknek, barátaimnak, aktív
és nyugállományú katonának, határ-
ôröknek, rendvédelmi szervezetek tag-
jainak, külföldieknek, civileknek, baj-
társi és hagyományôrzô klubok, társa-
ságok tagjainak, a BEOSZ és MA-
TASZ szervezeteinek, a részvénytársa-
ságoknak, ismeretlen befizetôknek és
mindazoknak, akik bármilyen segítsé-
get nyújtottak és nyújtanak ahhoz,
hogy az ígéretes ôssejt beültetésekre
Moszkvába kijussak. Köszönöm az
empatikus figyelmet, nagylelkûséget,
együttérzést, a jó szándékot és az em-
berséget. 

Két év alatt öt alkalommal összesen
15 adag saját, felnôtt ôssejtet injekcióz-
tak vissza a gerincvelômbe. Klinikai
kezelésem összesen 57 523 USD-ba
(közel 11 millió forintba került.)

Az ôssejt kutatás és kezelés kérdés-
köre, a gerincvelô sérülés gyógyítható-

sága ma még megosztja  a
tudósokat, orvosokat, de az
egyszerû embereket is. Az
elmúlt idôszakban én is elté-
rô válaszokat kaptam az ôs-
sejttel kapcsolatos tevékeny-
séget és saját gyógyulásomat
illetôen is és voltak olyanok
akik támogattak, lelkiekben
is segítettek, és voltak olya-
nok is, akik fojtogatták a
bennem mindvégig élô re-
ményt. Hiú ábrándokat nem
keltettem, de úgy érzem
most is, hogy nem szabad le-
mondani a kínálkozó új, tu-
dományos lehetôségekrôl és
volt katonaként, parancs-
nokként is mindent meg kell
próbálni a gyógyulásom ér-
dekében. Természetesen
úgy, hogy közben tartalma-
sabban próbáljam élni meg-
változott életem. Talán két év kezelés
után tudom, hogy a kutatás még a kez-
deteknél tart, és sejtem azt is az ôssejt
kutatásnak milyen irányba kell fejlôd-
nie ahhoz, hogy a jövô igazi csodájává
váljon.

Amikor találkozunk, bizonyára azt
gondoljátok, hogy ugyanúgy ülök a ke-
rekes székben, mint korábban, pedig a
kezelések komoly változásokat hoztak
az életminôségemben. Javult, koordi-

nálttá vált a mozgásom, növekedett az
izomerôm. Jobban tudom használni
felsô végtagjaimat és a törzsemet. Az
érzéshatár lejjebb került. Napi teendôi-
met önállóbban látom el, és több lett az
energiám. Mozgássérültként nem min-
dig érzem, hogy valójában az vagyok,
mert az igazi, valódi dolgok belül van-
nak. Esetenként a ti segítségetekkel,
köztetek – feledve a sorscsapást – újra
katonának, kollégának vagy diplomatá-
nak érzem magam. Rendezvényeken
veszek részt, utazom, a tôlem telhetôen
a teljes életre törekszem. A rendszeres
napi testedzéssel is mindent megteszek
állapotom szinten tartásáért. Ráadásul
sok hasonló emberi sorssal találkozom,
melyek a további küzdelemre taníta-
nak.

Gyógyulásommal kapcsolatban le-
hetnek újabb változások, hisz az ered-
mények hosszú távon születnek. Rend-
szeresen figyelemmel kísérem az új or-
vosi eljárásokat, kísérleteket, módsze-
reket, hátha a csoda egyszer engem is
utolér.
Nagyon megható volt ez az igazi baj-
társi összefogás és nagyon jó érzés,
hogy ennyi ember bíztat, és segít en-
gem. Köszönöm mindnyájatoknak.
Bajtársi üdvözlettel és nagyrabecsülés-
sel:

Végh Ferenc 
nyugállományú vezérezredes
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Az OTP Életjáradék Program, amely
mára az OTP Csoport sikertermékeként
is ismert, egyre népszerûbb a 65 évnél
idôsebb nyugállományú katonák köré-
ben. A program nemcsak anyagi biz-
tonságot ad a jelentkezôknek, hanem
egyúttal megoldást is nyújt a gondtalan
és nyugodt nyugdíjas évekre.

A konstrukció lényege szerint a hat-
vanötödik életévét betöltött ügyfelek
úgy tudják készpénzzé tenni saját in-
gatlanvagyonukat, hogy azt közben
használhatják is, mindezt hosszadal-
mas ügyintézés nélkül. Életjáradéki
szerzôdés esetén az ügyfelek a lakásuk
értékének akár 33 százalékát is meg-
kaphatják egy összegben, utána pedig
az ügyfél élete végéig havi inflációkö-
vetô járadékra jogosult. A társaság
ezen túlmenôen átvállalja a teljes kö-
zös költséget, az ingatlanbiztosítás fi-
zetését, valamint díjmentesen elvégzi
az ingatlanban felmerülô állagmegó-
vással kapcsolatos karbantartási mun-
kákat. Az életjáradéki szerzôdések
egyik fontos mozzanatát képezi, az
hogy a szerzôdéskötést követôen az
OTP Életjáradék Zrt. az ügyfelek javá-
ra élethosszig tartó lakáshasználati és
életjáradéki jogot jegyeztet be a tulaj-
doni lapra.

A társaság – szem elôtt tartva az
egyre bôvülô ügyfelek igényeit – új
termékét és a hozzá tartozó szolgálta-
tások körét folyamatosan fejleszti. En-
nek jegyében a cég a programhoz csat-

lakozóknak további kedvezményeket
biztosít. Minden szerzôdött ügyfél egy
névre szóló OTP Életjáradék kártyát
kap, amellyel az ország 1500 üzleté-
ben vásárolhat kedvezményes áron, s
amelynek elfogadási köre kedvezmé-
nyesen igénybe vehetô, “nyugdíjasba-
rát” szálláshelyekkel bôvült. Az OTP
Életjáradék Gondozási Csomagnak
köszönhetôen a programban résztve-
vôk a piaci árakhoz képest lényegesen
kedvezôbb díj ellenében vehetik
igénybe az otthonápolási, gondozási és
egyéb segítô szolgáltatásokat. Újdon-
ság a 24 órás Szociális Távjelzô Szol-
gálat, mely az ügyfelek biztonságát
szolgálja elsôsorban vészhelyzet ese-
tén.

– Eddig több mint ezren választották
az OTP Életjáradék konstrukcióját.
Néhány szerzôdött ügyfelet arról kér-
deztünk, hogy miért csatlakoztak az
OTP Életjáradék programhoz?

“Én kerestem ezt a lehetôséget, mert
egyedül élek és eltartási szerzôdést
nem akartam kötni. Az egyik  nap va-
lami ügy miatt bementem az OTP-be,
ekkor találkoztam elôször ezzel a
programmal. Korrekt, tisztességet üz-
letet akartam csinálni. Hogy miért pont
az OTP Életjáradék Zrt.-t választottam
a többi életjáradékot nyújtó cég közül?
Két ok miatt. Az egyik ok, hogy lassan
már 50 éve megbízom benne és eddig
nem csalódtam. Tehát egyrészt a biza-
lom volt az, ami döntô érv volt válasz-
tásom során. A másik érv, amiért mel-
lettük döntöttem az volt, hogy az OTP
Bank a biztonságot jelenti Nekem. Ki-
zártnak tartom azt, hogy tönkremen-
jen!” (egyedülálló, 72 éves hölgy ügy-
fél)

– “Férjemmel együtt azon gondol-
kodtunk, hogy esetleg idôsek otthoná-
ba megyünk, de a kettô között van egy
óriási különbség. Hogyha idôsek ott-

honába men-
tünk volna, ak-
kor fel kellett
volna számol-
nunk az emlé-
keinket, mert
oda csak igen
kevés dolgot
vihettünk volna
magunkkal. Így
viszont – bár az
elsô napokban

nehéz volt elviselni a tudatot, hogy
nem a mienk a lakás, de most már
eszünkbe se jut – a sajátunkban élünk,
ugyanúgy, mint ahogy eddig éltünk.”
(házastársával élô 70 éves hölgy)

– “Tudja, amíg aktívak voltunk
megengedhettük magunkat, hogy el-
menjünk nyaralni, megvegyünk olyan
dolgokat, amiket szeretnénk. De ez
most, csak a nyugdíjból nem ment vol-
na. Az életjáradéki szerzôdéskötésnek
köszönhetôen visszajött számunkra az
a régi gondtalan élet, ami ezelôtt volt.
Csodálatos dolog, hogy ez így összejö-
hetett.” (Nyilatkozta a házastársával
élô 74 éves úr)

Amennyiben bôvebb felvilágosítást
szeretne kapni az OTP Életjáradékról,
hívja az OTP Életjáradék Zrt. területi
képviselôit:

Dr. Veres Mária 
Tel.: 298-4832, 06-70/708-1901
Gulácsi Attila 
Tel.: 298-4829, 06-70/708-1914
Igény esetén munkatársaink szíve-

sen ellátogatnak az egyes tagszerveze-
tek klubnapjaira, ahol egy prezentáció
keretében bemutatják programunk lé-
nyegét, írásos tájékoztató anyagokkal
látják el ôket, illetve válaszolnak a
klubtagok kérdéseire. Amennyiben
szeretnék, hogy Önökhöz is ellátogas-
sunk, kérjük, hívják munkatársainkat a
fenti telefonszámokon.

Az érdeklôdôket személyesen is szí-
vesen látjuk az OTP Életjáradék Zrt.
budapesti központjában, a VI. kerület
Andrássy út 100. szám alatt található
irodában, ahol minden hónap elsô
szerdáján nyílt napot tartunk. A nyílt
nap alkalmából bôvebb tájékoztatást
kaphatnak az OTP Életjáradék prog-
ramról, illetve feltehetik kérdéseiket.
Aki szeretne részt venni az esemé-
nyen, részvételi szándékát kérjük, elô-
zetesen jelezze a (06-1)472-2927-es
telefonszámon. Szeretettel várjuk az
érdeklôdôket.

Megoldást jelenthet 
az OTP Életjáradék

Szeretné megkönnyíteni 
életét otthona kényelmében?

Gondot jelentenek a havi költségek?

OTP ÉLETJÁRADÉK
(06 40) 366 600
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A Honvédelmi Érdekegyeztetô Fó-
rum kihelyezett ülésére október 31-
én Gyôrben, az MH 12. Arrabona
Légvédelmi Rakéta Ezrednél került
sor. Napirend elôtt dr. Vadai Ágnes,
a Honvédelmi Minisztérium állam-
titkára ünnepi köszöntôt mondott az
Önkéntes Haderô létrejöttének har-
madik évfordulója alkalmából. El-
mondta, hogy Magyarország 2004.
November 3-án békeidôben szüntet-
te meg a sorozás intézményét, és át-
tért a hivatásos és szerzôdéses kato-
nákból álló haderôre, amivel vég-
képp szakított a 136 éves tradícióval.
Ezt honvédelmi rendszerváltásként
értékelte.  

A megnyitó után Varga László
mérnök dandártábornok, parancsnok
köszöntötte a HÉF tagjait, majd rész-
letesen szólt az MH 12. Arrabona
Légvédelmi Rakéta Ezred létrejötté-

vel kapcsolatos feladatokról, az elôd
intézmények funkcióiról, az ezred
felépítésérôl, a helyôrség katonai
felszereltségérôl. Külön kitért a NA-
TO-val való együttmûködésre, az ez-
zel kapcsolatos teendôkre. 

A parancsnoki tájékoztatóból ki-

tûnt, hogy az ezred rendelkezik a
szükséges kulturális és sport infrast-
ruktúrával, mûvelôdési otthonnal is.
Részletesen elemezte a még meglévô
elhelyezési gondokat, többek között
a szolgálati helyek “két nemûre” 
való átépítését.

A HÉF-ülés végén haditechnikai
bemutatóra került sor, majd a részt-
vevôk megtekintették az ország leg-
szebb laktanyája címre pályázó kato-
nai objektumot. 

ÔSZINTE, BAJTÁRSI EGYÜTTÉRZÉS
A tatai temetôben mély megrendüléssel, ôszinte együttér-
zéssel a család fájdalmában osztozva búcsúztunk elnö-
künk, Sipos Géza nyugállományú ezredes feleségétôl.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Életem legnehezebb éveit éltem, és azt hiszem, még
hosszú ideig ez így is lesz. A szeretett feleség, anya és
nagymama hosszú szenvedés után bekövetkezett halála
miatti gyászunkban sokan fejezték ki együttérzésüket, se-
gíteni akarásukat. Köszönöm mindazoknak, akik munká-
jukkal, együtt érzô jóindulatukkal, segítôkészségükkel
enyhítették életünket. Családom minden tagja nevében
köszönöm a részvétnyilvánításokat, köszönöm, hogy a te-
metésen sokan ott voltatok, hogy Tôle elköszönjetek!
Külön köszönöm azt a sok segítséget, amelyet a HM sze-
mélyzeti fôosztály, az illetékes hadkiegészítô parancsnok-
ság és érdekvédelmi iroda vezetôitôl és munkatársaitól
kaptam.

Tata, 2007. november 10-én
Sipos Géza nyá. ezredes

Érdekegyeztetô fórum Gyôrben


