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A Bajtársi Egyesületek Országos Ezövetségének időszakos kiadványa

A kiadvány téÍÍtésmenles, sokszorosítható

sájátos' meí az elnökségnek át kell
gondolnia a 2004. évi küldöttgyűlés
óttl elte]t idószak tapasztalatait' saját
munkájának éÍtékeit és fogyatékossá.
gait. a tagegyesületek színes eredmé.
nyeit (több egyesületiink kimagasló
munkájáért az önkormányzattól''vá-
roszászlót.. kapott - Miskolc' Tapol-
ca' Győr' Várpalota' Tata, Nyíregy-
báza, mindannyian büszkék vagyunk
Íájuk|). De hát ettól még nem kellene
sajátos évról beszélni - mondhatjá.
lok. és igazatok is van' Mert vannak
olyan most telj €s részletessé8gel fel
nem sorolható tapasztalataink és fel
adataink' amelyek részben vagy
egészben mégiscsak eltémek a ko
rábbi évek feladataitól' Ilyen például
az elnökség munkarendjét szabályo
zó szervezeti és működési szabályza

tunk teljes köÍű átdolgozása; az ügy.
viv6k munkájának letisztítása az oda
nem illó tennivalóktól; az iÍoda dol.
gozóinak összehangoltabb munkája
iránti igény kielégítéséÍe töÍténó tö.
rekvés; a régiók tevékenysógének
jobb támogatásai a he|yiségek nélkül
maradt tagegyesiiletek helyzetének
javítása úgyá]talában.

sajálos év lesz nekiink 2006 azért
is. meÍi meg kívánjuk rendezni azon
polgármeíeÍek tanícskozását, á}lol
BEosZ tagegyesület működik. Gon-
doljátok meg milyen korszatos jelle-
gűvé válhat ez a szóvetség életében _
ha jó] sikerül azért, ha nem, azért.
Tárgyalások kezd6dnek a BM, a ha.
tárőÍség vezet6ivel a ,,hozzájuk'. tar.
tozó tagok miatti elkerülhetetlen
együttműk.'désről' Előttiink áll a Hjl.

módosításából követ-
kezó feladatok sora.
ezek közül is a legfon
tosabb a nyu8állomá.
nyú kátonák etóléprcté

l€hetóségének
visszaállíiását követő
kampány. az elólépteté
sek tömeges kezdemé
nyezése és ezen ügyek
kezelése.

A szövetség kommu.
nikációs rendszeÍének
megújítása; szakmai
napok a lagegyesületek
vezetó tisztségviselói
részére; az ún. ''kibe-
szé]ő,' találkozók meg.
szervezóse (amikor Ti
mondha|játok e] csak
az idóre való kötöttség.
gel lapasztalataÍokat és
javaslataitokat), a Hor-
vát Veterán szövetsé8-
gel nemÍég aláírt meg-
állapodásból adódó'
nemcsak egy Íégiót
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érintő f€ladatok sora. a román bajtáÍ'
satkal tagegyesületi szintű vezetók
Debrecenbe tervezett únácskozásá'
nat előkészítése, vagy a veterán vi'
lágszövetségbe lörténó sikercs kandi'
dálásunli bonyolítása.

sajátos lesz 2006 azért is. meft ez
az év lehet bizonyság aÍía, hogy az
elnökség költségvetési teÍve hosszú
távon is megalapozott-e' b€válik e
támogatási rendszeÍünk. Nektek mi
l€sz erről a véleményetek, fogjátok e
ezt úgy értékelni. ahogyan mi azt sze
retnén-k?? sajátos lesz azért is 2006
meÍt ez év hozadéka kell, hogy le.
gyen a HoKosZ szal való jobb' tar-
talmasabb együttműködés' Es még
nem is beszéItem a választások ben'
nünket is érintó következményeiról'

A BEosZ elnökeként mit is mond-
hamék mást nektek' bajtársat(' hogy
az évválió napokban jobb kedvre de.
rítselek benneteket, mint azt, hogy le.

(Folytalús a 2' o!.!alTh)
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gyen köz ös idónk tc l]niva1óink
megbeszélésérc és a7 eldöntöttek
szerint i  munkára' Ho8y legyen
id6nk. er6nk és c!ószségiink egy.
egy mosolyra. ha sikerÍ]hek dolga'
ink- Hogy tudjunk kcdves szavakat
is mondani egymiisnak. men ezzel
kőnnyebbé lehelj0k élelünket'
Hogy tudjunk szeretelel adni. mert
ellől az is gyó8yul' aki adja. Le.
syen idónk egyült n€vetni. nlert ez
az ember lelkének le8sz€bb zenéje'
Hogy legyen id6nk dolgozni, mert
€z minden sikerÜnk záloga' legyen
idónkjátszani. ho8y iirijk ifjak ma.
radhassunk, legyen id6nk olvasni
(tanulni)' meí ez 6rzi meg bölcses.
ségünket. Es ne várakozzunk min.
dis másra. ha vallnlil me8 kell ol.
danunk. Mindennapjtlink jobbílásá.
éÍ mi ma8unk. a szövelsé8üDk' az
egyesü|elek. Ti' mtt8atok lebetitek a
leglöbbet. orizzétek ki'zijsségeileket.
nyúÍsatok élnényekel D] gatoknak is'

condoljátok nregI lZ én nugyapám
aZ l880-as években szület€tt' uno-
kám még 2070.b€n is élni fog' Én kö-
lök össze közel 200 év€lI En hidalom

]yekcl í kcll adnom ]ányomnak.
l.i nrnltk. unokáimnak. irzöm a
1ángol ós áhdom a szeretelet' az
cmbcÍsélet. a hagyományl a2l.
sziiladi életokhtz. Ezze1 bizlosan
Ti is így vagytok. így |eszrck Ti is
csa]ádolok körében és ez így van
jó l .  Amil  mi ludunk' azt f i lmek.
küryvck l)en lüdják: az ólct !a
lóságos színeil. a megéh é\,ck
igazslí8ait. az i8azat csak az áté1l
ha|g l.lbk ldhatiák vissza. EZ|
tessziik akkor is, amikor e nagy
szővclsógbe|. vagy a kisebb kö
Zössógckben z együtt]ét ó]mé
nyeil óriZziik. továbbadjuk.

Apr(' tjri'meink így állnak össze
e.qy n .{y esésszé' Ha a magunk
boldogulÍsn 'ne]lett mások örö.
mc'rc is 8oDdolunk. abból is. a
kóZr}arapszik. íg)' válhal a ha7a
önZellcn szolgí|óia mindenki szá

ál ezl a két évszlizMol' nleÍ szeretett
nagyapám kézfogÍsáD kívül' szép.
okos szavajía is cn]lókczcm. nyomot
hagyott bennenr biis7kc tarlÍsa. szak.
mája szerelel' ApLin ..csak'' Íblytalta
ázt. amit ílZ ő apin táhagyott' Az én
20' száz:ldi é|elcmbcn is ma.adtak
lángok. kemény taplszlalísok' alne.

ntíra nemes. kijvelendó példává. Lc.

.ey€n idóDk tí.
KöszöDlsijk á lizenhal éves
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KEPEK A BEOSZ ELETEBOL

Köszönőlevél a bajtársi se gítségért
Ezúton szeretném köszönetemet ki
fejezni a Nyíri Honvéd Egyesület
vezetőségének' a BajtáÍsi Egyesü
letek országos szövetsége EInök
ségének' és a Bajtársainkért Alapíl
vány kuÍatóriumának' azéÍt a szoli'
daritásértés anyagi támogatásért,
amelyet a bajban nyújlottak'

NyíÍegyháZín a szomszéduniban
folyó tetószigetelési munkák soÍán
nemré8iben tűz ke]etkezett és rövid
idó alatt mindkét lakóház a lángok
martalékává vált' Dé]után árra
mentünk haza, hogy nincsen ottho-
nunk. A tűzben megsemmisült a
beÍendezésen lúl a család ruházata

és 24 év házasság majd minden 1áÍ
gyi emléke' KilátáStalanság lett úÍ
ú rajtunk' Bár volt biztosításunk' a
kánendezés több hónapig eltaÍtolt
és még jelenleg sem záru]t ]e' Eb
ben a lesújtó helyzetben igen nagy
se8ítséget jelentett számunkÍa e há.
rom társadalmi szeÍvezet bajtársi
szolidaritása és anyagi támogatása.
Nagy er6t adott a számunkra' hogy
nem vagyunk egyedül a bajban. A
segítség értékét nijvelte, hogy ak
kor érkezett' amikoÍ a legnagyobb
szükség volt rá' Amenetileg albér.
letbe kellett kö]töznünk' pótolni
kellett a legszükségesebb ruházatot.

a megsemmisült iratokat' m€g
kellett terveztetni és elindítani a
he]yreállítást' amely mind nagy
anyagi terhet jelentett.

ot hónap kemény munka árán si
kerii]t a házunkat helyreállítani' és
a legszükségesebb ingóságokat pó'
tolni. Az év végi ünnepeket már is'
mét b€kében, az otthonunkban töl
töltük és hálás szíwel gondohunk
mindazokra, akik mellettünk álltak'
és bajtársi se8ítséget nyújtotlak'

Ba!á.si Csaba
Iyu8áIlonú]ryú őrna8J



A Hírlevél megújul ásáró|
dekvédelmi munka eredményeir6l
és kudaÍcairól'

A HíÍIevé| ame|lelt. ho8y a bel$ő
kommunikáció fontos csatornája.
egyben a nyiIvánosság biztosílásá-
nak fontos eszköze is. Legyen a szö.
vetség' illet6leg a tage8yesü|elek
olyan fóÍuma. amelyb€n me&jelen-
hetnek s ütközhetnek is a kü|ön'
bdzó vé|emények' elgondolások' ja'
vaslatok. Mi kalonák nagyon fegye]'
mezett emberek vagyunk, de gon-
do|kodó embeÍek is' van vélemé-
nyünk a dolgokíól és fegyelmezett-
ségünk ne gáloljon bennünket ab'
ban' hogy bítran mondjuk ki véle'
ményünkel' hozzuk nyilvánosságía.
ami bennünket sért va8y bánt'

sokak véleményc. hogy bár a sző-
vetség elsősorban érdekképviseleti
szervezetkénl aIakult meg' ez a
fi|nkciója nen) elég markáns.
amennyiben a Íyu8á|lományú kalo.
nákat éÍintő különbözd me8indult
íolyamatokat észleljük á jövőben
na8y szükségünk lesz egy haláÍozot'
labb érdekképviseletre. Eléíiik pél.
dául' hogy ezredesi Íendfokozatú
nyugállományú katonákat egy alka.
lommal, egy rcndfokozattal e]ólóp-
tethetik. E7 ercdmény' De kinoD'
dotian kudarc és minden nyug.íllo.
mányú katonál kedvezótlenül éÍint .l
Honvédség egés,ségügyi szo18álta.
tiísa'nak a kiilön jogszabályokban
- várható jelentős megnyiÍbá1.ist!'
V gyis az a folyrmat, amely a nyug-
állományú katonák még mcg|óvó
kedvezményeinek leépítésére 2005.
ben kezdódött e|. sokan felteszik a
kérdést; csupón pénzügyi okai. v.tgy
más indíttatású felfogásbeIi okai
vílnnak €zeknek a folyamatoknak]
Ugy vélem az utóbbi. Ha így lenne
akkoí ez az eddigiektó| ehérő új je.
lenség' ame|yÍó| eI kell a szövetség.
ben 8ondolkodni. Va|ószínű' hogy a
szövetség jöv6beli stratégiáját _ ha
tblytatódnak _ ezek a kedvezót]en
folyamatok fogják meghatározni' s
nem a ''kiöíegedés''' Ha a szövelség
kéPes lesz hatékonyabb érdekvéde|.
met megvalósílani. ha képes ]esz ch.
heZ szövetségeseket találni' akkor
lesz jövője a BEosz-nak.

szeretnénk' ha minél löbb tagunk.
hoz €ljuha a Híílevél. s6l a nem
BEosz'lag nyugállományú kato-
náknak is oda |ehet adni- A tervek
szerinl 200ó-ban a HíÍ|evé| még idó.
sza}os' eselenként megjelenő kiad
ványiként tbg megjelenni és a tag'
egyesü|etek számáÍa minden nyil'
vántartotl és lagdíjat fizetd tíz fő
után e8y-e8y Példányt téríésmenle.
sen bizlosítunk' a szétoszúsró] a
tagegyesü]ctek elnökei gondoskod.
nát. Mivel szeretnénk. ha a..BaÍáÍ.
sainkéí|'' Alapítvány hírei rendsze-
íesebben kapnánák helyl a Hírlevél.
ben, ezéí lehetóvé tesszük. hogy aki
évent€ 400 tbrintot befizet az a ]aká'
sára' névÍe szólóan kapja me8 a Hír-
levelet.

A lap széleskörú kapcsolalrend-
szerének és az információk ti'bbiÍá-
nyú áramlásának biztosításáÍa - ré.
giónként az e|nökség hatáÍozala
értelmében ludósítókat kell meg.
bízni' A megbízást a ré8ióvez€tők
adják' de na8uk is vállalhatják ezt a
feládatot. A ludósítók 8yűjlik és e|.
juttatják a szerkesztőbizoltsóghoz a
közreadásra aIkalmas és éÍdek1ódós
re számot taÍló híÍanyagot. A ludósí
tókat _ íl szerk€sztőbizottsíg j.lvas.
latára - év€nte elismerésben lehet
részesíteni' Kérjük aÍégióvczelőkel'
hogy 2006. február 28.ig a tudósÍó
kal bízzík meg és neveikel, eléÍhetó
címüket. teIelbnsZámukar közőljék a
BEosZ irod:íval'

Az elnöksé8i űlésen 1elmerült
rendszeÍesen megjelenő BEosZ új
ság' egy igazi Iap |étÍehozásának
szi iksógessége. ' 'Pajzs ' '  címnel '  Az
eln.'kség úgy lbglalt állásl. ho8y
2006'ban az összes engedélyezési
körülményt meg kell ismemi ós a
szükséges Í.eltéte|eket meg ke|I te
remteni. A HíÍlevél szinljél oly mó.
don kell emelni. hogy 2007-ben a
BEosZ újságjává alakulhasson Ít'
Ezzel kaPcsolatosan szeretnénk
megismemi { tagság véleményét is.

Henzcg ottó
nuryú!!onúnyú c:rctles

A szövetség lapja - a Hírlevél'
aÍnely idósza}os esetenként meáe.
lenő tájékoztató kiadvány az el.
múlt években jól szo|gálta a szöveF
ség céIkitűzéseit' a ugegyesületek
tájékozblását' Elismerés illeti azo-
kat a táÍsadalmi munkásokat' akik
önzet|enül kózreműködtek ebben a
munkában' A s7övetség jelenlegi
fejlődési szakaszábán azonban már
mindenki többel és e8y kicsit mást is
vár a Hír|evék6l' EzéÍ a szővetség
elnöksége 2005' decemberi ülésén
ú8y dönlött' hogy - báÍ a HíÍ|evé|
€8yelőre marad időszakos kiadvány
- mind taÍtalmában, mind módsze.
reiben változzon. Az eddigieknél
tükÍözze jobban a szövetség és a
tagegyesületek helyzetét. munkájál'
Alljon hatékonyabban a BEosZ cél'
jainak, illetőleg a tagegyesületek, a
k{tonák, elsósorban á nyugállomá.
nyú katonák szolgálatában. Legyen
érdekesebb. vonzóbb' jusson e| |ehe'
ló1e8 mindenkihcz. Érjük el. hogy
keressék a Hírlevelet' mert az Íóluk
és érdekükben szól' Tegyen eleget
ann k az általános igénynek' ho8y
az eddigieknél sokkal bátrabban. ha.
táÍozottabban lépjen fel a nyugál|o.
mányú katonák éÍdekeinek védel-
mében. Az elnökség a Hírlevélen
keÍesztül adjon tájékoztatást az ér-



Néhány mondat a BEoSZ-nap elé
Az elnökség jól döntött' amikor hatá-
rozatot hozott a BEOSZ-nap minden-
kori méItó megünneplés&6l' A dön-
tés két fontos dolgot eÍedményezett:
eldször is a BEosZ betagozódott ab-
ba a rcndbe' melyet a táÍcánál műkö-
dő alakulat és fegyvememi napok ad-
nak a hivatásos és nyugállományú
katonák Íészóre' MásodszoÍ lehetósé-
get kaptunk, hogy az év egy napján
egy kicsit magunkkal foglalkozzunl!
egy kicsit Íánk íigyeljenek, egy kicsit
megemlékezzünk az alapítókról' és
száÍnot adjunk létÍehozásun}, jelen-
legi műki'désiink szükségességéról.

A 18 alapító egyesület közül már
vannat olyanok, akik megszűntek'
atit más szövetséghez tartoznak. A
2050 alapító tag közii] számosan elt]á-
voáak közülűnk, de szerencsére so-
kan vamak olyanok, akik tovább él-
tetik a szóvetséget. Nagy szövetség
lettiink, amely sokat köszönlrct ne-
kik' A szövetség ezen a napon Íóluk
is megemlékezik, e]nöksége ezen a
naPon ad át a Íészüke is alapított
Emlék EÍemból számosat.

A ma BEosZ.a hatalmas változá-
son ment keresztül az e]núlt tizenhat
év alatt. 1990. februáÍ 27-ére vissza-
emlékezve tudjuk, milyen nehéz
helyzetben volt az oÍszág, milyen
helyzetben volt hadseregünk. A rend-
sz€rváltozás koíszakát éltiik, s el6tte
voltunt az elsó szabad és demokrati-
kus válaszlásoknak. A hadsereg is
átalalolás elótt állt, hiszen a korábbi
néphadseÍegbőI' egy d€mokatikus,
nemzeti hadseíeggé kellett válnia. A
létszámleépítés koÍa volt' A közel
százötvenezres tömeghadsere8bdl

kellett egy koÍszerÍi, létszámába[ ki.
sebb hadseÍeget létrehozni' miköz-
ben déli szomszédainknál hábonís
válság alakult ki. A létszámcsökten-
tés következtében megl6tt a nyu8ál-
lományba keÍültek létszáma' Ú1, sza-
munkra ismerctlen személyek és
szervezetek kedltek a látókörünkbe,
megkezdódtek a korábbi id6szátban
séÍelmet szenvedettek Í€habililá|ása'

Igény lett az éÍelmes PáÍbeszédre.
Ugyanazon egyeüuhát visel6k még-
sem állhattak szemben egymással'
Ma visszatekintve, nem is volt nehéz
a helyzet, hisz csak a köziis szót, az
összekötó kapcsot kellett megtalálni'
A hazaszeÍetet, a hon védelmének
összetaÍtó ereje volt elindítója a kato-
nanemzedékek összefogásánat, az
azt megtestesító találkozók megren.
dezésének. ElévüIhetetl €n éÍdemei
ezek felismerése az alapító tagoknak.
Aktualitása ma is van, hisz ebben az
évben 15' alkalommal kerü| megren-
dezésre a katonan€mzedékek találko-
zója.

1992 is fontos dátum a BEosz éle-
tében. A tárca éÍdekegyeztetó Íend
szeÍének, a HovÉT-nak alapító tag'
ja lettünt' Nagyon fontos intézmény,
ezen keresztül szólhatfunt b€le a tör-
vényalkotásba, mindennaPi életiink
alakításába' Jogalkotásunk számos
eleme magán hordozza javaslatain.
kat' De benn va8yunk az Idősügyi
Tanácsban' a szociálpolitikai Köz'
hasznú Alapítvány kuratóriumában,
az országos id6sü8yi szervezetb€n'
Hatodi} alkalommal rendeztük meg a
Nyugáuományú Katonák és a volt
Honvédségi Dolgozók országos Fó-
Íumát, mely kétévente ad számot
korosztályos helyzetiinkról.

Rendezvényeinl. sokasága' színvo-
nalas megtartása bizonyítja, hogy fel-
nóttek lettün}' Ism€mek és hallgar
nak rá.*. Eljutotfunt oda' hogy nem-
csak egyesületeinket tudjuk támogat.
ni' hanem a minket támogatóknak is
méltó €IismeÉsi foÍmával tudjuk ki.
fejezni hálánkat. Létrehoztuk a kato-
nák példaképe díjat' mely a ma még
aktív szolgá]atban lévó táÍsaink ér-
tiink tett tevékenységeit ismeí el.

Folyamatosan nónek, színesednek
jelképeink. A kis zászló, a jelvény, a
nyakkend6 létÍ€hozása után megkap-
tuk a tárcától a számunka legfonto-
sabba| van máI BEosz EÍúékzász-
lónk. És persze vall sok jó egyestile-
tünk, azoknat megbízható, dolgos
ta&jai' és így együtt van egy jó szö-
vetségiink Köszöntsiik magunkat és
vi*yazz'úk Íá.

Erdős Liszló
t1! u 8 á l l o n,1 ny ú e z rc d e s



A Tanácsadó TestÜ|et egy éve
A BEosZ Tanícstldó Tcstülct (TT)

a küldöttsyűlés dinllósc a|.lpjáD
olyan szervezel. nlely széleskörű
szakmai ismeretck.  lLrpasz la lntok
I.elhasználásával ahílléÍból segíli az
elnökség és a szi'vctsÉs nlunkÜÍl'

LórehozÍsn ulth { TT nlcghJtá
Íozla bclsó \zervczcli l|lgo7('dósál.
tag]ai konkÍél leIldttlail. ÜgyÍcndjót
és az évcs munkalcÍvÚl. Fchdlllti!t7
elnökség igényciből ós sl|i j.lvas1a

laiból tevődnck ijsslc. MUnki'ia so.
űD elsósorban hosszú livri s(rutégiai.
lehát  nagyobb jcIenrő iégű.

hosszabb idószakrtt irtin}'t mulató
tb lyJmalokal  v iz\gÍl l .  c lem7cl| .
IdószeÍú. akluÍlisl||1 I.lnrerüló lc1
adatok megoldÍsÍvll klpcso1alban
js javas]alokal leriesZlctt eló'

A TT 20()5.bcn né8y iilésen öt ki'
eme1t napiÍcndcl lílgylIl' ^ láÍgy.lll
i'l nupireld előtericszl.)ic kól kü1só
Iélkért szakértó és h.ilult ló ll TT
l.lg'ia vo1t. A nipiÍcndck c1óldói a
láÍgy.th tcrülelek szó|csk(irű ós sok
oldalú he1yzetelen]zésól vÚgcllÚk el
Ús az ajánlásokban í lcnni\'alókal
közérthetóen. ponl()s n li)gtllDlazrík
nreg' A kűlső sZakó(ók ki)liil szük
sógclnek tartonl nlc8cln|ílcni Léva}
Allila daDdáÍlíbo lok lIllpos. lelki'
isneretes' m lls slírvontllú elő.
dísít'
stÍatégiai szcmpontb(jl nt|gy fb

losságú előlanu1nr..Ir}'Llllk tu. xlnely
.l szöv.rsóg jövójúl bcli)ly.iso1ó ló
yezőkkcl ós kih.tllisoivllI li)glillko

7ik. A TT nrúkij(ló\ircndjóÍc cllbga
dol l  dokunlcn lunr l !h! l óvé tesz i .
hog}' egr'es hgJLli lu clDökség igé.
nye szeliDt kiili'rbiiló an}asok eló.
készílésében. Iónlík ÍcldoIsozásli
ban szaklanÍctlld(íkÚD| lószl vegye'
nek. EzzeI ll Ichcló\óggcl az elnök'
ség néhtíny k ivó lcI l ó|  e l lek intve
nem éh' Kicnlc|cm tl TT kél tagjí.
nak - Dt' HcrcZc8 olk'és sinlon Bé.
la nyu8Íll()lnlílryLi czrcdeseknek .

rendkívül  has lnos és hozzáért6
nlunká ií l '

A műkinlósiink c|s(i óve a pozití\'
lapaszta ln l ()k nrc l lc l l  néhíny n legol .
dandó plolrl.nlaki'l1 is felveretl'
Gondot jc lcn l  pó ldÍlI .  hogy nen)
tisztlizoll e|éggÚ l lllgozalvezetók
helye és s lc| ,cpc t l ' I ' | . . I r  l re lü l -  Tago
zatvezeÚk Ugyllris vllIrDllk. de tago
zatok nincscne|' Al .l 1.elibgís eró.
södik. hogy ninCs is sztikség tasoza-
tokra. haI]cnr l iclcDlegi slrukűÍÍl
1e1haszDÍl\.l. ll l.l.gozlllvezetók kí

!ér)Úk l  igyc lenlmcl  a spec iíI is  é c.
kekcl nlcgjcIcníló csoportok'rl'

,I.isllLilDunI 
kell a kiilsó s7.lk.r

l(ik nrunkrinkbl lrÍénó bevontis.i
nak tclldiól is: kik azok. akikel cst'k
egy.cgy n l lp i reDd esetére és k i t
lok. llkikcl cgy sztLkteriilet álllnd1i

nlűvclósÚtc kórünk fel' Állandí) icl'
Iegű s7.lklanícs dók|a lenne sZiik'
sóg póklfu| .l komnlunikáci(jv l. tl
hivtllísos slolgíl tot lel.jesíl(jk ki)ré
ben vég/endó szovetségi nlLl |ívllI
l . rpcsohro\ le leteken-

[Jgr' gondo].jLlk he\'es donlés voll
.l TT lóUchozísl' Egyéves nrűk(jdé
sc Ín'Ílr ntc!lilelt a vele lá!n.ls7t(nI
c1vtnásokDxk. segílette a BEoSZ

l(jvókóPénck toüná1ásií1' ToVÍbblll
i s  s/Í lní lonk nru l]kínk tínrogr lLísí
lll' A'l-1. ltlg.ilin.lk köszönctcL nr1)n
dok tll (')lcllcn lírsada]mi nrun}'í

lu lart .
I  ó !h |Üjn

, \ l t ű l l l, iú, l \ Li t C..i1'. td ( \

Két éwel ezelőtt e|sónek a HatáÍór Nyugdíjasok sop.
roni Egyesülele majd a Győri Hatáór Igazgatóság
nyugdíjasainak egyesülete a BEosZ tagegyesülete letl.
Mindkét tagegy€sü|et Kovács János' illetve Takács lm.
rc nyugállományú halá'ór alezredesek v€zetésével jó
bajtáÍsi kapcsolalokat alakíon ki elsósorbal a BEoSZ
dunántuli tagegyesületeivel. NemÉg a két halárór
nyugdíjas egyesület példáját követle a Kijó sándor
nyugállományú haáÍóÍ ezredes vezette szombathelyi
HatáÍóÍ Nyugdíjasok Egyesülel€ is'

Takács lmÍe nyugállomónyú határóÍ alezÍedes tagja a

BEosz Tanácsadó Testületének és az időskorosztá-
lyéÍt végzett áldozatos k.'zösségi munkája elismerése.
ként a Gyór Moson.sopron Megyei onkormányzat el.
niiksége oklevéllel tüntette ki.

A BEosz határór lagegyesület€k tevékenységéró|
tudósításaival rendszeÍesen b€számol a HalíÍóÍ. a Ha.
tárőrség képes havi |apja, ame|ynek Magdus Tamás ha.
t&óí alezÍedes a főszerkesztője.

A BEosZ rendezvényein az utóbbi idóben Íészt vesz
Béndek JózsefhatáÍóÍ áltíbomagy' a HatáróÍség orszá.
gos parancsnoka ls,



Drámai búcsú

Köztudott volt cegléden, hogy Bé.
nyász János nyugállomán}ú mémök-
ezredes a mindenki által tisztelt Ja.
ni bácsi nagyon bete8' s ezért meg.
|ePődtünk, amikor azt üzente' hogy
a János napot szeretné bajtársai kd.
rében megünnepelni. A me8hívást
válamennyien megköszöntiik és el-
fogadtuk.

Azon az em|ékezetes napon Jani
bácsi sápadlan üh a vendégldb€n'
arcbdre pofacsonljára feszült. A
szemei szinte aránylalanu| nagyok
és fény|6k vollak.

Halkan fe|kéíe egyik tárcunkat,
ho8y he|yelle is mondjon köszőn-
tól. majd a koccinlás után ó is szól
kéí. Nehezen' lassan' de érthetően

- Kötelességemnek éreztem'
hogy barátaimmal a névnapi ünnep.

ségen idén is lalá|kozzam. szoká.
sunknak megfele|óen egyÜtt bú-
csúztassuk az óvet. Ti is jól tudjá.
tok' hogy nekem ez az uto|só. Nincs
több! Kedves barótaim kívánok
nektek sok örömőt' bo|dogságot és
sokáig tartó barátságot. Ez utóbbi
úgy hangzotl' minlha azl mondta
volna' síri8 lanó barátságot.

zavart' döbbent csendben ültünk'
Majd megkösz.'nve a meghívás| is
mét koccintottunk' Mindnyájan
igyekeztünk derűs hangulatot te.

Bényász Jani bácsi csendben és
szóllanu| ül1' Nagy fény|ő szemmel
hol az egyik' hol a másik barátunk
Ía nézetl' Az élelMl csak egy'kél
falatot evett' az italból is kevesel
ivotl.

Késóbb segítségünkke| kimenl az

elótérbe' hogy Íágyújtson egy ciga.
rettáÍa' betegsóge okozójára'

Áz étterembe visszatéÍve szem.
mel lálhatóan fáradt volt' szemei
szinte izzottak' mint akit be|só láz
gyijtóÍ'

Apu jól vagy? kéÍdezte aggód-
va asszonylánya. EÍika. Unokája is
kíváncsian nézett Íá.

- A banítaim között mindi8 jól
vagyok su(ogta.

NemsokíÍa Íöviden elköszönt. s
búcsúzóul miÍdenld átölelle'

Indulás elótt _ úgy tűnt - hogy le-
hanyadó mozdulattal búcsút inlett a
gépkocsiban.

A metszó hideg szélben Íosszel6-
érzettel alávolodó kocsija után néz-
tünk' Mi többiek is hamarosan fe|-
öltöztünk és haza indultunk.

A városban az egyik barátunk há.
zához éÍtünk' akinek a mobilja vá.
mt]anul megcsöÍÍent'

Az üzenet Íövid volt. AmikoÍ be.
téÍtünk a házba e8y búcsúpohárra a
barátunl( megszólalt:

Engedelmetekkel javaslom,
hogy emeljük pohaÍunkat János
bajtáÍsunk emlékéÍe' aki hazaérve
meghalt!

Nyugodj békében kedves bará.
tunk' János!

In memoÍiam Bényász János
mémök ezredes.

Kocsis Is.'.án
ny u8á l l onú nr ú a l ? :|? d ? s

Példóul a Dél-alföldi régió
évre szóló fontosabb feladalokat.
Kiemelt je|entóséget tulajdonítottak
a ki'zelmúhban meg,jelenl jogszábá'
lyok éíelmezésere. melyek soko|da'
lúan éÍintik a nyugá|lományú kalo-
nákat és katonai'zvegyeket. E|isme'
Íő€n nyilatkoztak a nyugállományú
kalonák egyszeri elólépletésenek |e-
hetóségeiÍől' hangsú|yozva a'nak
komolyságát és végrehajtásának |e'
hetőségeit' Kia|akílották a Ínárcius
21 27' közötti id6szakban végrehaj-
tásra kefüló egyhetes összevonás
módszertani és továbbképz6 pÍog-

íamját' melyen a tagegyesÍileti elnij.
kök vesznek Észt. Gondos munká-
val nekikezdtek a június 2 | .én sorra
kerü|ó x' Dél.alft'ldi Éeió BajláÍsi
Találkozó elókészíléséhez, m€lynek
lehet6ségeit a Bu8aci csáÍda vezetG
je vázolta. végül külön köszónti'nék
75. születésnapján a Dél-alfö|di ré.
gió vezetEét. Az értekez|el munká.
jában részt vett siPos Géza nyugá|.
lományí ezredes' a BEosz elnöke
is.

DeIi JózseÍ
nyu8á onónJú ezrcdes

A BEosZ Dé|.alft'ldi Íégióhoz taÍ
lozó tagegyesületek elnökei és a
meghívott Kiegészítő PaÍancsnoká-
gok kéPviseldi évadnyitó munkaéÍ-
tekezleten tá{yalt.ák meg a 2006.



Ki mikor kaphat nyugdíjemelést?
Magyarország az €lmúlt 15 évben
nagy adóssá8ot halmozott fel idős
polgáraival szemben. Az orszá8
egyik legfontosabb célja' hogy ebből
azadósságból a lehetó leghamalabb a
lehet6 legtöbb€t löÍlessze' Az eddigi
lépések' például a 13. havi nyugdÚ

Az 5 éves nyugdíjkorrekciós program iitemezése

- Els6 lépésként' a saját jogú nyugdíjja| nem rcndelkez6 tjzvegyek
nyugdíja em€]kedik 507o-ról55q&ra' majd 2007-ben 60%.ra' Ez évente
átlasosan 3600 forint emelést ielent.
- Az |98,/ végéig megállapított sajátjogú nyugdíják 2007-ben a
szolgálati idó szeÍinl differenciáltan, átlagosan 6,l7..kal, havi 3400 Ft.
tal emelkednek.
- Az 1991' és 1996' között megállapítolt sajátjogú nyugdíjat 2008 ban
szintén a szolgálati id6 szerint differenciáhan. átlagosan 7'4olo.kal' havi
4000 Ft-tal emelkednek.
- Az 1988' és 1990. között m€gállapított sajátjogú nyugdíjat 2009 ben
e8ységesen 27. kal' átlágosan 1200 Ft.tal emelkednek.
- Az 1992' és 1995' között megállapított sajátjogú nyugdíjak összege
2009.ben egységesen újabb 4qo.kal' átlagosan havi 2200 Fl lal
emelkednek.
- Az 1997 ben és 1998-ban m€gállapított sajátjogú nyugdÚak 2009 ben
egységesen 47.'kál, ádagosan havi 2300 Frtal emelkedn€k'
- 20l0.ben az 199l-t6l megállapítolt Íokkantsági Dyugdíjak összege a
megrokkanásig elérhet6 szol8álati idő szeÍint differenciáltan' átlagosan
9-lo,/..kal. havi 5000 Ft.tal em€lkednek.

bevezetése után elindítják az évtized
nyugdíjko.rekciós programját'
amellyel tovább növelik a nyugdíja.
kat' igazságosabbá teszik a nyugdíj
rends7-eÍt.

A nyugdíjemelés 2005 novembe'
Íében az év eleJi 63qa.os em€lésen

felül egyszázalékos kiegészító
emelést kapnak a nyugdíj és nyugdíj.
szeÍű ellátásokban Észesülók, január
|.jéig visszámendleg'

A téli hónapokban a fűtésszám.
lák különösen megterhelik az idós
emberek pénztárcáját. EzéÍÍ a Íáyfű-
téses lakásban élő nyugdíjasok októ.
bertól havi 2000 F( a melegebb hó.
napokban pedig 1000 Ft távfűtés-tá.
mogatást kapnat, ha nincs kiugróan
magas nyugdÚuk (egyszemélyes ház-
tartásban nem halad.ja meg a nyu8díj.
minimum háromszoÍosát, kéG és
többszemélyes háztaításban a nyug.
díjminimum kétszeresét).

2006 januárjában 4'3ol.'kal emel.
kednek a nyugdíjak. miközben a fo.
gyasztói áral. - az át.a csökkentés
mia|t várhatóan csat 2' l o/T kal nónek'

- De a nyugdíjasokkal szembeni
adósságtörlesztés fonlos Íészlete az
is' hogy 57o'ka1 csökl €ntik a min-
dennapok adóját. az áfát.

A komrány megkezdi az évtized
leg1bntosabb nyu8díjkorrekciós
programJát- 5 év alat! több mint l30
milliárd forintos többlet nyugdíjeme.
léssel válloztatnak azon, az idősck
túlnyomó többségét éíinlő igazságta.
lanságon' hogy valakinek a nyugdíja
alacsonyabb pusztán azért' meÍ
..rosszkor'. ment nyugdÚba.

Em|ékÜ|és Szécsényben
A BEOSZ e]nöksége' a Nógrád megyei hadkiegészítő pa
rancsnoksággal' a he]yi polgármesteri hivatallal közösen
a szécsényi országgyűlés 300' évfordulója jegyében íen'
dezte me8 emlékülését Szécsényb€n'

A program salgótarjánban kezdódött, ahol tájékoztatás
hangzott el a megyéról' a kiegészít6 parancsnokság mun-
kájáÍól' és az itt élő nyugállományúak helyzetéről' A tá-
jékoztató után Erdős László nyugállományú ezredes. a
BEosZ ügyvezetóelnöke beszámolt a szijvetség ]egulób.
bi választmányi üléséról és ismeÍette a jtjvő év fóbb fel.
adatait. Ezt kövelően a megyeszékhelyen szeÍvezettplog.
ram a bányászmúzeum terÍiletén lévő, emlékh€ly megko.
szorúzásával fejeződött be.

szécsényben' az oÍszág egyedüli ferdetomya mellett lé.
vő városházán' dI' serfőzóné dr' Fábián Erzsébet polgár-
mester tbgadta az emléknap Íésztvevóit ós a hivatal ta.
nácstermében csan-k Csaba tórténész idézte fel a három.
száz éwel eze]ótt lörtént események€t' A BEosZ ü8yve-
zető elnöke ezután szécsény polgáÍmesteÍasszonyát tisz-
teletbeli BEosZ taggá fo8adta' Ezt követően II. Rákóczi
Ferenc szobránál koszorúzásra keÍült sor' a pÍogÍam be'

fejező mozzanaiaként, a polgármeslerasszony városnéző
sétára invitálta a küldöttséget'

A BEOSZ e]nöksé8e jól döntött' amikor a 20l l.ig taÍ.
tó Rákóczi évfoduló ez évi rendezvényét szécsényben
tartotta meg. A 8yorsan fej]ódó' töIténelmi hagyomá
nyokban gazdag város méltó kömyezetet biztosított e
színvonalas rendezvény megtaÍtásiíhoz'

Gr' Fekete Is^',in



A BEosz kezdeményezesének, ki-
tartásának köszönhetően az éídekvé
delmi szeÍvezetekkel együttműköd
Ve. a mú|t év novembeÍében eltbga
dott módosíot( jogállásj törvény ez.
Íedesj rendfokozatig ismét tartalmaz.
za a nyugállományú katonák egysze.
ri elóléptetési lehetőségét. A sikeÍre
akkoÍ is büszkék lehetünk, ha a vé
gén a holtpontról a javaslatot Keleti
Gyöígy' az oGY HB elnökének
egyéni képvis€lői indítványa mozdí.
lotÍa K|'

A töÍvény most máÍ biztosítja,
hogy a rendvédelmi szervekhez ha
sonlóan a nyugál]ományú katona is
e]óléphessen egyszeÍ' Fájdalmas és
igazságtalan megkülönbözteléí' el
halasztott lehetóségek oÍvoslását
most már haíályos jogszabály bizto
sítja' Az öröm és a sikeÍ mellett szá-
molni kell azza] is, hogy a kimaÍad|
háÍom évet ennyi telt el az elóző
töÍvény kihildetése óta nem lehet
egyszeÍe bepótolni. Gondolom. nem
szeÍetné egyikünk sem, hogy az eló-
]éptetések gyakorisága' sziírna ellen-
éÍzéseket váItana ki az aktív állo-
mányból, ahol ma az általunk ismeÍ-
tól egy teljesen más elómeneteli
rendszerben, rendkívül nehéz egy kö-
vetkez6 rendfokozatot elémi, mert
ndikílisan szűkült azon beosztások

száma' melyekhez magasabb Íendfo.
kozat kapcsolódik'

Ez a h€]yzet mindegyikünktő| ön.
mérsékletet követe!. Az elsőd|eges
felelősség a nyÜgállományú €gyesü.
leteké (klüboké)' hiszen az előlépte.
tési kezdeményezésnek onnan kell
elindu]ni. A tőívény fő rendelkezésé.
nek m€gf€lelóen ott l €het megítélni
ki az' aki huzamosabb idej€ Önzet|e.
nül dolgozott a honvédel€m éÍdeké.
ben' a nyugál|ományú ktzösségéÍt'
feladatot vállalt az egyesület' szövet.
ség vezetésében, szervezte a progra.
mokat. segített€ az egyedüI maÍadta'
kat' a nehéz szociális helyzetb€n 1é
vóket' vagy Íészt vállalt a kegyeleti
gondoskodásban. A lehetóség nem
je|enl semmiféle automatizmust' kö
te|ezettséget, javaslatba csak a leg'
jobbak keÍülhetnek' akik munkája,
tevékenysége, újszeÍű kezdeménye
zése szélesebb körben ismeÍt' Ami-
koÍ a nyugál]ományú klubok méÍle-
gelnek' valamilyen sorÍendet állíta.
nak fel a végzett munka. a közösség
várható megítélése me]lett. szímba
vehető a legutóbbi elismerés ideje, az
életkór vagy a közelgő jubileumi év-
forduló is.

E soÍok megírásakor a részletes el-
járási szabályok még nem voltak is-
meÍek, de az már a törvény rcndel-

kezései éÍelmében (1) is biztos, hogy
a javaslatot a teÍü|etileg illetékes
hadkiegészítő parancsnokságon ke.
r€sztül május 21'' i]letve október 1 je
alkalmából kell megtenni. A felteÍ.
jesztésnek az illetékes kőzponti sze.
mélyügyi szeÍvhez az esedékesség
előtt három hónappal korábban szük.
séges beérkeznj' ós a kü]önböző mér
|egelések után a Honvéd vezérkaÍ
főnökének jogköre lesz javas]atol
tenni a miniszter úmat a döntésÍe.

E|dős László
nJ u gál lonuj } ú e zre de s

(1) a 2005. évi CxxIlI. Tör.
vény 67. $. (3) bekezdése:

a Hjt.230. $.a a következó (9) be.
kezdéssel egészül ki:

,,(9) A miniszter a Honvéd vezór-
kar főnöke javaslatára a nyugátlo.
mány tagiát egy alkalommal! €gy
r€ndfokozattal e|ő|éptetheti. E|ő.
|éptetésre az a nyugállományú ka.
tonajavasolható, aki a honvéde|em
és a nyugállományú ka]onák érd€.
kében' i||etve a honvédség társa.
dalmi kapcsolatáinak erősítése t€.
rén kieme|kedő tevékenységet foly.
tatott' vagy arra életpá|yája elis.
meréseként érdem€s.''



Harmincöt évesek lettünk

vÉGH FERENC KoszÓNó LEVELE

Tisztelt Bajtársak!
Az ember nem könnyen nyugszik be
le a sors állal méÍt csapás következ'
ményeinek megvá|toztathataÍtansá
gába. Négy éwel a balesetem után ez
a nyugtalaníó tudat és az élet szeÍe
tete vezetett oda' hogy felépülésem

éídekében új megoldásokat keÍessek.
Bár nehezen barátkoztam a gondo-

lattal, de belátva' hogy nincs más jár-
ható út' jócselekedelként' tisztelettel
fogadtam a rehabilitációmÍa indított
adománygyűjtó akciót. Nyugtáztam

sen azoknak a nagyszerű emberek.
nek' barátaimnak, aklív és nyugállo-
mányú katonáknak, hatáÍóÍöknek'
Íendvédelmi szeÍvezetek tagjainák,
civileknek. bajtáísi, nyugállományú,
veterán és hagyományóÍzó klubok,
táÍsaságok tagjainak. a MATASZ
szeÍvezeteinek. a ÍészvénytáÍsasá'
goknak' kflknek. alapítványoknak,
ismeÍetlen befizetőknek a nagylelkű-
ségükért, jó szándékukéí' embersé-
gükért. Humanitásuk' segít6készsé-
gük. gyógyttlásomba vetett hitük,
olykor eÍ6í felül vállalt adakozásuk
eÍót, hitet és bátorítást nyúÍott szá-
morl1la. Altaluk esélyt kaptám a to-
vábbi gyógyulásm.

Ezennel tájékoztatlak benneteket
és az adományozókat mire fordíto!
tam' tervezem foÍdítani az adományt.

Az intemeten kutatva tettem szert
információkra' Így találtam Íá a
BÍyuhovetskiy idegsebész pÍofesszor
és kutatócsopoÍja által működtetett
moszkvai,,Neurovita'' klinikíra. A
klinikán és a hozzátartozó egyeteme-
ken máI több mint húsz éve folytat-
nak kutatásokat az idegrcndszeli sé-

azt. hogy tá.
mogatók és
s z pon zoÍok
nélkül, öneró.
ből képtelen
vagyok előte-

beava t ko z á s
költségeit.

Hálával telt

dok köszönetet
az adományo-
zás elindítói-
nak, szervez6i-
nek és különö-
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A F€gyveres EÍók és Testülelek szol.
nok városi Egyesü|ete 2005 októbe.
rébcn ünnepelle me8alatulásának 35.
évfordu|óját a hely6Íségi mívelódési
oühon színháztermében. A százki-
lencven fós tagságból száznegyven f6
vett résztajó han8ulatú, kellemes ün-
nepi r€ndezvényen. Az ünnePséget
meglisztelte jelenlélével lváncsik Im-
re, a HM politikai áuamtitkáÍa, Botka

rü|ések gyógyílása éÍdekében' Az új
sejttechnológiai e|járást két éve al.
kalmazzák az Egészségiigyi Minisz.
térium engedélyével. Egyszele 24
pácienssel foglalkoznak. Á világ va.
lamennyi tájáról érkeznek gerincve.
lósérültek. vel€m együtt amerikaiak'
indiaiak, göÍög, spanyol, ]engyel és
oÍosz séÍíiltek voltak. A klinika hu.
mán forrásai és tárgyi eszközei világ.
színvonalúal! itl hasznosulnak az ír.
ku|atás eredményei is.

A kezelés mindenre kiteÍjedó ki'
vizsgá|ással és konzu|tációklal kez.
dődött' Eredményei alapján e8y pro.
íesszoÍokból és oNosokból álló kon.
zí|ium döntó(t a további folyamatról,
me|ynek lényege az őssejtek mobili.
zálása, kinyerése' Négy naPon ke-
resztü| sp€ciális injekciókkal slimu-
|ál|ák a csontvelőben nyugvó 6ssejte'
ket. LaboratóÍiumi eljárások után 20
egység' egyenként 3-4 ml őssejl kon-
centÍáció késziih e|' LumbálPunkció-
val 5 naponként összes€n kél adag
sejtet juttattak vissza a 8erincve|óbe,
me|y ki'rülbelÍil 24 millió őssejtet
laía|maz. Az őssejlek a sérüh he|yre

Lajosné szolnok Me8yei Jogú Város
polgármestere és EÍdős Líszló nyug.
állományú ezredes, a BEosZ ügyve.
zet6 elnöke. BeÍena Béla nyugállo-
mányú a]ezredes' egyesüIetünk e]nö-
ke ünnepi beszédében megemlékezett
a megalakulás köÍtilményeidl. és fe-
leleveníette a harmincöt év fonto.
sabb eseményeit. Az ünnepség egyik
csúcspontja volt, amikor városunk
polgármesteÍe átadta a nemzeti színű
emlékzászlót. amive| a képvise|ótes.
tiilet ismerte el a 35 éves tevékenysé-
get' Négy bajtársunk vehetett át lván-
csik Imre államtitkártól AÍanykoÍ ki-
tiintetó címet, e8y fő a honvéde|mi
miniszter úÍ által adott emlékláígyal.
A belügyminiszter €gy tagtársunkat
el6léptette, egyet Pedi8 tárgyjutalom.
ban részesített. Az ünnepségen vala.
mennyi ta8unt és vendégeiÍk emlék-
lapot kaplak.

Az elismeÉsek arTa ösztönözn€k
bennünket' hogy megújulva. új meg-
oldásokat keresve végezziik tovább
tevékenységíinkel.

Pil|$in István
A, u 8á omá nJú alezre de s

igyekeznek, ott id€gsejlekié a]áku|va
megkezdik Í€generáló tevékenységü-
ket. Ezzel elkezdődött áz idegszi'vet
peÍspektivikus cilológiai rekonstruk.
ciója. Ilyen módon vettek fel az ,,Új
sejttechnológiák'. című fudományos
kutatási programba.

A gyógyítási folyamattal páÍhuza.
mosan intenzív terápia folyt. EÍ6nléti'
állítási 8yakoÍlatok' keÉkPáÍ haszná.
lata' stimu|ációk és masszázs. A fen.
tebb leírt kezelés és egyéb jánlékos
költségek összege 24M8 dolláÍ voh.

A zárój€lentésben foglaltak szerint
a kövelkező eljáÍásra január végén
keÍül sor. AddigÍa jelentkeznie kell
az elsó eredményeknek a motorikus
tevék€nységekben és bizonyos érzé-
sek' mozgások is helyÍ€ álhatnak.
EÍmek a líznapos keze|ésnek a váÍha.
tó kö|tsége 8000 do||áÍ.

Az eredmények fi gyel€mbevételé.
vel májusban újabb két adag óssejt
bevitelével folytalódik az eljáÍás,
amikoÍm máÍ jelentós€bb változások
pÍognosztizálhatók. Ekkor egy kon-
zílium dönt minden további tevé-
kenységról. Ez a költsé8 hasonló |esz

Evfordü|óo .inn€p Kecrk€métcn

A Bajtársi Egyesületek oÍszágos
szöv€tsége Dél-alfi'ldi égiójá-
hoz táíozó Fegyvercs EÍ6k és
Testiiletek kecskeméti nyugdíjas
klubja decembeÍb€n ünnepelte
megalakulásának 35. évíorduló-
ját' A klub eLröke ünnepi beszé.
dében megeí ékez€tt az elnúIt
35 év kiemelkedó eseményeir6l.
Az iinnepsé8 hangulatát emelte,
hogy dÍ. szécsi Gábor, K€cske.
mét váÍos polgámesteÍe város-
aászlól adoÍnályozott a jubiláló
klubnat. A zászlóra a Bajtársi
Egyesületek o$ágos szövetsé-
ge, a Bács-Kiskun megyei Had-
kiegészít6 Parancsnokság képvi
sel6i' és a Honvéd Kulturális
Kht. Kecskeméli intézményveze.
tője sza]agot kötöttek.

c s óka T o Úú s ny u 8á oná n,ú
akzÍedes

elnök

az elózőekhez. A keze|és a 8yógyílás
egyik o|dala. Napi kemény t€Íápiával
kell ébren tartani a helyüket keíeső
6ssejteket. Ebben eddi8 is és ezután
is a HonvédkóÍház hatékony segítsé-
gére számílok'

A második moszkvai 8yógykezelés.
Íől visszaérkezve most a remény és
várakoás ideje jött el. A vámkoaás
hosszú és |assú folyamat. A Íemény
p€di8 számoÍnÍá azt je|€nti' hogy áz
adományozók segítségével lefolyta-
tott klinikai eljáÍások eÍedményt hoz-
nak.

Az e|múlt hónapokban segítsége-
tekkel megéÍeztem és áléhem a szoli-
daritás hatalmát, a testü|et felmérhe.
tetl€n szerepét, mely az üzenet ercjé.
vel hatott, hisz pár hónap alatt össze.
gyűlt a kezelés megkezdéséhez szük-
séges összeg. amit még egyszeí hála-
telt szívvel köszönök. Tudom és éÍ.
zem, hogy e nemes Pé|damutatás
után a bajbajÜtotlák számíthatna} a2
újabb összefogásra.

Tiszte|ettel és köszönettel:
vé8h Fercn(

n} uqól lonúnr ú w zérczrede s
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rona történetéÍdl, Tapolcán az iizve.
gyek érdekvédelrnéÍ6l. Tapolcán pe.
dig jó hangulatú férÍinapot szervez.
tek, nói sütóveÍseníyel egybekótve'
Mezófalván családi horgászveÍsenyt,
Fehérvárcn pedig borversenyt. A ki.
níndulások kedvelt pÍogÍamjai a klu.
boknak, töíénelmi emlékhelyekre,
fiirdókbe. A íehérváÍis} tőbbek közt
szlovéniába látogattak' ahol talál.
koztak az együtÍnÚködó szövetség-
gel' és a megemlék€és virágait he-
lyeaék el az ison'Úi harcokban ele.
sett magyar katonák síÍhantjain.

EÍr ítést éÍdemel még' hogy Fehér.
vfuon nói kórus alakult. Tapolcán
emlékplak€ttet készítettek - a klub

cíÍneÉvel - mellyel a klub támogató-
it julalmazzálí''Milliós'' klubjaiík
közül a FehéÍvád több miÍt kettó' a
Pápai több mint egymillió forinttal
gazd.álkodott az e|'núlt évben. Nehe-
zebb helyz€tben moködnek azok a
klubok' ahol nincs katonái alakülat
mint sfubogfudon' Mezófalván és
Tapolcán'

Altalános gondként merül fel a
közgyűléseken a tagság öíegedése, a
fi atal nyugállományúak távolmaÍadá-
sa. Elgondolkoztató, hogy a HM
csökkenó támogatása, a juttatások
szűkülése a civil szféra felé viszi a
klubokat.

JobMe, Antal
h,uqálbnúnrú'eTedes

ré*ióvezető

t

Kibeszélő show-tól a sÜtőversenyig
Befej€zódtek a Közép.dunántúli É-
8ió klubjainak közgyílései, melyen
számot adtak az elmúlt év munkájá.
Íól. A klubok sik€Í€s évet záÍak és
az eredményes mun}a jellemzói a
következ6k voltak.

Megtgíottuk a dÜná.ntúli klubelnö.
kök fórumát. várpalotáí fehéÍ asztrl
mellett 25 klube|nök észvételével
''kib€széló show'Lra keÍiilt sor.

A febéNáIi klub szervezésében a ta.
tai' vá'palolai, meófalvi klubok kül.
döttei a pákoz/i en élÍnűíél helyez.
ték el koszorjikat, majd a helyóÍségi
klubban sportveNenyt Íendeztek.

A Égió taglétszáÍnábm lényeges
változás nem töÍtéít. Pápa és Tapol.
ca klublétszáma nótt, jelenlegi létszá.
ma !n0 f6, ebb6l nyügálományú
katona ó52 fó, bivatásos és szerz6dé.
s€s kalona 76 fó.

Jó kezdeményezésként Tapolcán
katonai em|ékpaÍkot létesítettek (em.
léIdalla| és halc€szközökkel)' mely.
nek gondolsát a n}'ugdíjásklub vál.
lalt& FehéÍváti klub .J(atona'' eÍüék.
osdopot állított fel, és vállalta a l7.
honvéd gyalogezÍ€d eÍÍ ékének ápo.
lását. váaalolai klub a lótéÍi eÍ ék.
míveket gondozza. Tata a doni hal.
cokban Észt vet! klubtámuk sírját
gondozza, a pápai klub a nyugdiias
halottainak emléktábláját koszonjzza.

Blőadásokat szeÍveztek Pápán az
úrhaiózÁsról. FehéÍváron a szent ko.



Tüzérünnep Jászberényben
olvenöl eszlcndeje' l95(). novc|ll'

ber l.jén alakuh meg JlíslbcrónybeD
.u MN 50. tüzérezred' Errc c |ékez.
lck a közelmú]tban Jáslberón!'ben. a
HonYód Jt j !z  K. lsz inó Kul lurí l is
Eg} 'c\ü]et  székheItén a l  l l1 l lku la l
egykoÍi krtonáj' Az ellc(l loll Pll.
í.rnc\noka. KonyhÍs Mihtily nyLlglil.
lotnányú ezredes köszönlijllc ll nleg.
jclcDleket' köztük Hajn l lství|r dllD'

A közösségi nunka. a nyu8lillo.
mányú katoník és hozzílarto7ói
érdekeinek Éldás képvise]ele. .]
kalonai hagyomíny6rzér terii]c.
lén végzelt áldozatos munkíja
clismeréseként a Bajlársi Egye.
sülelek országos szöv€lsé8ének
elnöksóge e|ismerésél és kijszö-
nelél fcjezi ki

KoNYHÁs MIHÁLY
nyugá|lományú ezí€désnek.

A JászberéDyi Fegyvcres szer.
vek Nyugállományú KIubjll cl.
nökeként. Égióvezetőkénl vég.
7clt tevékenysé8e el ismerés € .
kónl. ajándéktárgy jUlabmban
részesítem.

s i pos c ó :d ]l \\l !ú l l ki t| \\i
.:tcd(!

(lhi)k

Hivatásos katonákkal gyarapodunk
Pápán harmincháro Ú!c. |972.
feb'!ár 25.én alakull nrcg .l Fegy
veres Er6k Nyügí1lo'nányú Klubja.
A kezdeti nehézsógok ulÍn egyÍc
n6ll a klub lélszáma. slínesedcll
prosra'nja.

Jelenlegi lélszám 293 l'ó. s cbből
nyugállományú kalona l |6 li5, hon.
védségi nyugdŰas 27 1ó' ícndóí 5
fó' 3 fó pedig özvcgy és kltonll.ele'
ség' Az elmúlt évben 72 Íő hivrlá.
sos és szerzódéses katona csat]ako.
zolt a klubhoz. és lélÍehoz|uk a hi.
valásos szekciót. me|ynek vcjl-et6je
Horváth Ferenc szÍZados' A k]ub
nevét Honvéd Bajtársi K|t]bÍá vál'
loztattuk, mely jobban kilcjezi a

dáÍábornokol. al Mll ()LTP lijÍ7sló
nötét. Évilr sánllor nyug.illonrán)'ú
\'ezérórnagyot. n ]. htldlcst volt pa.
rancsnokát ós sipos Gó73 nyugállo.
mányú ezÍcdcsl. . BE()sZ elDijkél'

Az alaku1al l(in.DÜlól Erdci MÍrloD
nyugálIomÍnyÚ ór tug) '  id .Z lc  l t l .
majd cser l . t  In lÍe n}ugLí lIonlínyú
torzszászk's s/ólI.l1 llIlllulnl cgykori
hivaIísos k lolriii]ó| 35 csltcndeie
mega1. lku l l  és ie len|c8 is . lk lív D n lű.
k i 'dó nyugÍlIomlÍlyrí k lub ós l l  ku l tu.
rális egycsülel hLlgyonr.inyápoló te.
vékeny\ógóról.

B| ak,t\ i P Í1t! lt|u tti l l o"kil]| li

évÍbrdulójárd. a vo|l p:ip.li pilóta,
FaÍkas Benalan lészvéte|ével. Dr'
svéd László vezérórna8ytól elő
adást hall8attunk e8észsé8ünk me
góÍzéséról és ..sZiileink öröksége..
címmel kilí]]ítást szerveztúnk régi
lírgyakból'

A klubelnóksé8 - Delynek tizen
négy éve vn8yok n vezetője _ jó
csapattí fom)Ílódott. munkája szer
vezett' Több minl hírom évtizedes
munkánkaI 1émielzi. hogy az évek
soÍán 16 k]ubtlgunk elólépett' 29
fót kilüntettek és 8 |ó segélyt ka.
pott. sajnos 56 bajtársunktól örökre
búcsúl vettünk'

ÉA",

klub összelételél és céljíl. Évek óla
ragja va,qyuDk .r BEOSZ-nak, kap
csolatunk van az Élctcl lz éveknek
szövelségsel és résll veszünk a vá
Ios honis'nereti munklijíb.m is.

A közép.dunánlúIi tégió klubjai.
val _ Tata. székesl.ehérvár. Tapolca

jó kapcsolalol aIakÍolrunk ki. kö
zös pro8ranrokat szervczünk. A Bá
zis Repülőnapi rendczvényen baÍíti
lalálkozól szervezlijnk a tatai. vesz
plémi és várpa|ol.'i klubokkll. és
mi is Íészl vetlünk lt tallli hósök
napján. a várpalolai kosZorúzÍson. á
tapolcai kiránduláson ós dunónlúli
klubelnökök fórumán'

Megemlékeztünk ü űrhajósok

M d t ke l J á M s n \lq.i l l onú \ li

klubel]rök
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Reiílisan a nyugdíjasotthonról
Két évvel a töívényi kötelezettség hatá]yba lépése ulán is
ott lanunk' hogy a velelól egy része nyihan \a8} egymás
közötti beszé|getésekben ÍnegkéÍdójelezi a nyu8díjasoll.
hon s/üIsegessésél.]éljo8osu]lságál. A pedagogus. a mú.
vész' a vasutas, a bányász, a különböző felekezetű lelké-
szek szímárá vajon miért indokoltabb a rászorulóknak a
méltó öregkoÍ biztosítása' más minisztériumoknak miért
nemjelentett gondot ennek létrehozása? A honvédség sa.
játosságainál fogva az emberi szeÍvezel gyorsabban hasz.
náIfiikel' a gyermekek az ország másik végében |aknak'
lakáslehetősé8eik nem alkalmasak még egy személy be.
fogadására. A vég|e8€s letelepedés konstÍukciója sem
biztosítja a köze|ebbre költözést, meÍ a honvédség azon
a kömyéken nem Íendelkezik lakással'

Tévesek azok a sokszor vezel6i körből származó néz€.
tek, hogy az ollhonnal a gyermekeklól Y€nnénk el az idő.
sebb szülókól löÍténő gondoskodás f€lelősségét' vagy a
lakás felszabadulásával a családot j ullatnánk egy egysze.

ri nagyobb összeghez' A törvényálkolókat a szabá|yozás
megfogalmazásakor. a lehetóség megteÍemtésekor biztos
nem ezek a gondolatok molivá]ták. A méltó öregkor fel-
tételeit azok szímára kíván6k me8teremteni. akik €8ye.
dül maÍadtak, egy közösségben Íné8 képesek önmaguk
ellátására és ezéÍt anyagi|ag is hajlandók áldoznl.

A töÍvény e|őkészítésekoÍ senki nem gondolt az ottho.
nok hálózatának |étrehozására _ amit ma ellenéÍvként
sZinlen l öbb\7ör lehel hal lani .  éi InüködLelésere' U8y
8ondolom e|ég lenne egy jó| megközelíthetó helyen egy
50-|00 f6s olIhon múködésenek Íehéle]eit meglere|n|eni.
melynek létÍejötlét köza.kadozás is segíthetné. a műkódés
feltéte|eit az ál|ami támogalássa| e8yütt fedezhetnék a
táÍsada]mi ál|ágnál magasább nyugdíj-befizetési Észek,
mely hasonló intézményeknél a nyu8díj 807&át képezik.

khet, hogy elhatározással. akarattal, a katonaközössé.
gek összefogásával mégis lehel a katonáknak is nyu8díja.

Erdős Lás:k' Jltsálloná,|rli e:rcdes

Nyugdíj asotthon vállalkozásban
Hogyan |ehet végre a hadseregnek is
nyugdíjasotthona? Megoldásként a
hosszú távú kedvezményes ingadan.
bérlet kínálkozik, amire a tárca töÍvé.
nyi kötelezetlségéÍe is tekintettel a
kormány jóváhagyása megszerczhe.
tó. A beköltt'zdknek is megnyuevásl
adhat' hogy a lelek az államé' nem
adható el a fejük fölül.

Az építteló befektetése az önkö]t.
séghez köze|i áÍ mellett 15 20 év
alall téíül meg' haszna 20 25 év alall
a |öbbszöri éítékesílésM|' és az iize.
meltetésb6l származhat' Jelenleg az
ilyen beruházásokhoz EU.s pályáza.

ton is lehel támogatást szerezni, ami
eredményessége esetén a me8térülési
időt, vagy az egyszeri belépési dÚat
jelentósen csökkenlheti.

Az épület kialakításánát szakmai
követelfiényeil, a má' megie|ent jog'
szabá]yok tarlalmazzák'

A tárca számáía ez a megoldás
azéÍt előnyös, mert nem i8ényel
pénzügyi foÍÍásokal. és eleget tesz a
törvényi kötelezettségnek. Á lízéves
er6fonáslervb€n nyu8díjasonhoni fó.
rőhelyvásárlásra' évente 30 miIlió fo.
rint áll rendelkezésre a honvédség
költségvetésében. Az összeg honvéd.

ségi otthon hiányában a civil otthoni
fér6helyek vásár|ását hivatott bizlosi
tani' de nagy íészél a2 igények függ.
vényében a honvédségi nyugdíjasott.
hon támogatására lehetne fordílani.

Ezt a feladatot vállalta fel a HM EI
Rt. azza|' ho8y amennyiben a tárca e
cé]ra megfele|d in8atlant bizlosí' fe|.
építi és működleli a Honvéd Nyugdí
jas otthonl. Ehhez további közvet|en
támogatást nem igényel, de termé.
szetesen a s7-ociálisan rászoÍu|ók szá.
m&a a láÍcának itt i5 biztosílania k€l.
leÍe a szüksé8es belépési támo8atásl.

Si, ös I s|l'|jn n} ugálbnúnJú

Módosul a kormányrendelet az idősotthoni elhelyezésról
váÍhatóan a közeljövóben jelenik
meg az a kormányrendelet módosí
tás' amel|yel az Egészségügyi' szoci.
á|is és családiigyi MinisztéÍium meg
akaÍja előzni az idósotthoni e|he|ye-
zésekkel kaPcso|atos visszaéléseket'
A módosítással a táíca céIja' hogy
megelózze a benllákásos intézmé.
nyekben lakók e]]eheletlenülését' és
gaÍanciális elemekel építsen be a koF
mányÍendelelbe _ mondta el szabó
sándomé szociálpolitikai államtitkáÍ.

Tájékoztatása szeÍint a |áÍcához

egyre több panasz érkezett ámiatt.
hogy engedély nélkül működő panzi.
ók' nyugdíjasházak és szociális oll.
honokcsapnák be óvatlan id6s embe.
Íeket. A minisztérium ezéí a vonat.
kozó koÍmányÍendelet módosításán
dolgozik, ami várhatóan február vé.
gén megjelenik.

A tárca javas|ata szerint kötelezik
az intézményekel, hogy fiiggesszék
ki az engedé|yezést biztosíló tanúsít.
ványt. amelynek tanalmaznia kell azt
is. pontosan milyen szolgáhatásokra

kapott jogosílványt az intézmény'
változás lenne az is' hogy a műkö.
dést engedélyező szervek kötelesek
tájékoztatásl adni az érdeklódóknek
az intézmény tevékenységéÍól és az
utolsó ellenőrzés eredményéről. sza'
bó sándomé tájékoztatása szerint a
tárca egy ügyÍé|szo]gálat indításál is
ÍeÍvezi' i|| az érdeklődők telefonon
tájékozódhalnak anól. minek nézze-
nek utána' mielótt a|áíma} egy idó'
sotthoni ellálásÍa vonatkozó szerzó
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Emlékezünk T oma Andrásra
Az utolsó magyar hadifogolyról, To-
ma AndrásÍóI a hivatalos szervek
már 1954-ben lemondtat' csak a
testvérek' Anna és Janos hitték, ho8y
2000' augusztus ll-én' a ferihegyi
ÍepülótéÍen magyal főldre lép6 (vagy
inkább a keÍekes széken guÍuló) em-
beÍ az ő hozzátartozójuk. De tiiÍelme-
sek voltak' mert bíztat a családját
felkutató bizottság sikeÍes mun}ájá.
ban, amelynek én is ogja voltam.

Toma Andíás hííe, neve bejárta a
világot' l37 oÍszágban tudósí.ottat
Íóla és mindenhol a megbecsülés és a
szeÍetet jegyében beszéltek az ',utol-
só hadifogolyként' ismeÍtté vált em-
berÍől. A honvédelmi táÍca szenvedé-
seit elismeNe elóléptette taÍtalékos
főtörzsőímesten€, kifizette elmaÍadt
illetményét' befogadó váÍosa' Nyí-

Íegyháza pedig mindent megtett,
hogy hátíalévő élete szépen teljen
megtalált családja körében.

Toma András váÍat]an ajándékként
mé8 háÍom és fél évet élt szülófö]d-
jén. Barátai. a család. megtalálói
rendszeresen látogatták. Neki EÍdós
a katona, veér a doktoÍ, Tapolcsányi
a fotós, TvÍko a sapkás volt' ÚjÍa itt
hon volt, újra magyamak éÍezte ma
gát. ,'Jó reggelt magyal'' köszönt
minden Íeggel húga férjének' And-
rásnak'

Amikor 2004 tavaszán e]ment kö
züIünk a Magyal Honvédség halott.
jaként, a BEosZ tiszteletbeli tagja.
ként lett eltemetve és a város által
adományozott díszsírját sok ezren
állták kóÍiil' sokan' soha vissza nem
tért halottjukat búcsúztatták vele'

2005 tavaszán újÍa összegyűltek a
balátok' hogy felavassák síÍkövét'
amelynek a felimtán ez olvasható|

,,Hazádnak rendületlenül' légy híve
óh magyar'''

Toma AndÍás 2005' december 5.én
lett volna 80 éves'

Efdős L1szló

Az érdekegyeztetés hírei
A BEosZ képviselői minden hónap
ban részt vesznek a Honvédelmi Ér
dekegyeztetó Fórum (HÉB ülésein
és minden alkalommal kifejtik állás.
pontjukat az el6terjesztésekkel kap
csolatban' A HÉF mú]t évi decembe
ri ülésén Éldául dr' DaÍkó István' a
HM jogi és információvédelni fó
osz!áIyvezető helyettese tájékoztatást
adott a Magyal Honvédség hivatásos
és szeÍz6déses állományú katonáinak
jogállásáról szóló 2001' évi xcv.
Tőrvény (Hjt.) módosításával kap'
csolatos törvényekhez kapcsolódó
egyes rendeletek tervezett módosítá-
sáról. A most készülő új rendeletek
foglalkoznak majd az önléntes tarta-

lékos katonák jogállásával, katonák
végl€ges letelepedésének támo8atá.
sával, a kűlföldön szol8álatot teljesí.
1ő katonák ellátásával' a fokozott
veszéllyel' valamint az e8észségká.
Íosítással járó beosztásokat betöItó
katonákat megi||etó kedvezmények.
kel.

sipos Géza nyugállományú ezre-
des, a BEosz elnőke a tanácskozá-
son javasolta, hogy a HM-Íendeletek
megfoga]mazói a ji'vóben legyenek
idósbaÍátok' és körü|tekintóen foglal-
kozzanak a honvédségi nyugdíjasok
(több mint 30 ezeÍ fő) é|etköÍülmé.
nyeinek javítását szolgáló új jogsza.
bályokkal is, hiszen ezekre már

konkÍét javasla.
tokat te(ek.

Dr' svéd
László oÍvos
veúÍőÍnagy' az
MH egészség-
űgyi parancsno-

sén tájékoztatást
adott az 560
ágyas Központi
HonvédkóÍház
rekonstÍukció.
jáÍól az építési

munkálatok helyzeÍéÍől és a budai te-
]ephely (tiszti kóíház) átadásának
etókészítéséÍől'

A tanácskozás Íésztvevóit ezután
tájékoztatták a nyugdlományú kato.
nák betegellálísánat he|yzeÍéÍő|, az
egészségügyi táÍca újabb intézkedé.
seiról. amelyek nem segítik elő azt a
töÍekvést' hogy a nyugállományúat
továbbm is az eddigi szíívonalon és
mértékben kapjanak honvédségi sza'
kellátást' A változások egyrészt a be
utalás rendjéÍe vonatkoa|ak. ugyanis
a jöv6ben 2006. július l'jétól a
fül.on-gégészeti' az általános seM.
szeti és a baleseti sebészeti, a szemé-
szeti, az onkológiai, urológiai szak.
rendelések is csak háziorvosi beuta-
lóval kereshet6k fel, ennek hiányá.
ban az onzágos Egészségügyi Pénz
tár nem téTíti meg az ellátást az
egészségiigyi intézményeknek'

Az egészségügyi tárca erósíteni kí-
vánja a háziorvosok, ,,kapu6r'' szere-
pét, s ezt a jövóben nem lehet megke-
riilni. Jó híÍ viszont, hogy a honvéd-
ségi alapellátásban dolgozó orvosok
ismét jogosultak lesznek a szakorvo-
si beutalásra és intézkedés történt ar-
ra is' hogy a balatonfüredi és a hévízi
honvédsé8i Íehabilitációs intézetek-
ben a nyu8áIlományú katonák bizo'
nyos rendszeÍességgel beutalást kap'
Janak.
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H írek, tudósítások A ,'kuruc vitézek',

Fehérviíron történt
HalollAk Napján { hósi halolt k emlékórc a SzékesÍ.ehéÍvári Honvéd
Nyu8állományúak Klubja megemlékezós| rendezett. A katonazcnckar
gyászzenéje me||ell. a k|ub áltaI felállíloll kalona el)lékoszlopnál kos7o
nÍl h€|yezett el a megyei közgyúIés alclniike' a város hely€ttes polgíÍ
meslerc' az MH száÍazföldi paÍancsnoksÍ8 képviselóie. a Veterán Rcpü
lők és Ejtóemyősök szövetsógc, valamiDl a Helyórsé8i Klub és a Nyug'
állományú KIub képviselói.

A híÍl!'ló és komendáns szekció nyugdÜl'sai az MH .l3' Vezelóslómo
gató Ziísz]óalj í1lománya Zásllószalag av:Iló ünnepsé8el) vett Íész(.

sikerei
Kiskunha|ason Dovemb€úen taÍot.
la éves beszámo|ó közgyűlésél a
Kuruc vitézek Nyu8íllományú
Egyesü]ete' A 33 éves nyugál]omá'
nyú köz.issó8 pro8ramjli sokoldá.
lúan szo]gÍlják a ta8sá8 igényeit.
RendszeÍcsek a heti köleden klub.
nnpok' a hu8yomány6rzéshez kap.
csolódó kiríldulások. a váÍos ka
tonai ha8yonlányaihoz kapcsolódó
kulatómu'lkl és a kiilÖnbijzó baÍá'
t i összej övelc lck'

Gál Mih:ily nyusíll(nüínyú ez'
redes clD(jkhel}'etles - bcszámo.

v eszelvDen a KluDelet
Iójában e]nn)rdta. hog)' .ll cgyesü
]el alapvclócn x itgyvcrcs szolgá.
]tllol vá]Inh hivalásos ós lartalékos
férfiak és n6k egyesülclc. de az
ulóbbi évlizedekben ntegnöveke.
dett a ..civi|... ta.qok rínya. atik
e1fogadjík tlZ cgyesülel al pszabá'
1yában rne8 j.ogalmazolt célokal-

szerencséscn mego1dódon az
esyesiilel és .l helyőÍség történeíél
b€mulató enrlékszoba elhclyc7-ésc

Ten,eink szerint 50 fó Észvéte.
lével Belg.ádban me8koszonjzzuk
az 550 éve kivívotl níndorfehér.
vári gyózelem emlékhelyél' meg.
tekintjük.l burgenlandi FÍaknó vá.
rában kií|lílott EszlerhíZi kincse
ket és folytatjuk Kiskunhalas hely.
6rségtörléD€1i gyűjleményének
bóvítését.

Tapo|cín az a|ákul 1megszr]lrésévcl veszé|)be kerüll a Honvéd Nyugdí.
jas Khlb léte és aZ idekapcsoIódó hagyomínyápolís. pcdig a vá()t von.
ZÍtkinZetében 5m nyugdÚas kltona, özvcgy és voll polgári dol8ol(i él.
A klul, létszáma 220 fő. A k|ub vczetőségc jó] működik. prograDljai vriI.
tozabsak. anónapi. idősnapi megemlékezések. családi összejövelelck ós
az özvegyek fóÍuma. Rendezvényeiket 9(}-|20 fó láto8atja.

A klub működésénck anyagi feltételei isjavultak, a Nemzeti Civil A|1
pílvínytól 300 0()0 Ft.ot kap|unk' de élvezzük á BEosZ éS több víll.rl.
kozó lDyagi tánlogatását is.

Szerehénk továbbra is a helyőíségi klubban folylrltni levékeDysúgilll.
kei' s ebb€n tánogala város ve7-etése és a helyórségi klub isáz8lll('itt is.
Az iD8allanok - hclyőÍségi klub és nótlcn szálló soNínak bizonytal.rn'
sí3 miatt a klubmunka teÍvezése nehéz'

A rendezvények 1álogátoltsága és a kapo( lámogalások és elismcÍésck
is bizonyítják' ho8y jó úton hal.ldunk ós .| goDdok e]]enéIe bizakodv.l né
zünk a jővóbe'

Lendületben a kaposvári
obsitosok
Kapos!liÍon nelr)rógibcn liríollll éves beszámoló köz.
gytllésól .t Nos7k)py cáspáÍ Honvéd Nyu8állományú
Kh'bi.'. .'nrely löbb nint ncgyven éve alakult. Az idó
azonbln nem hagyolt nyomott a száznyolcvan fós obs!
tos ll.lkulaton' i{júi lendületlel szeÍvezik váItozltos
progrllfiljaikal' Voh mil soío|nia beszámolóban Pásztor
IívÍr nyug.illonÍnyú ezrcdcsnek, á klub e|nökének'
Fa^tlngi bá]1al Lczdlék z es7leDd6t' aztán a mindig si-
keÍcs nónap ki'vclkezett. ÁPIilisban harnapos kin{ndu-
lásl lc(ek az orslíg északi pcÍcDén. álÍinduhak a sz|o-
vákitli Kass.t vÍll'sLí|rl is' KtiNsvároD szókestthérvíri

bajlÍIsaikal fogadtík. m.!d Bányín. JólscI Allila velé]-
kedővcl t.lrkított m iílisl lanolln]\. ahol kót kondór
ebédre v.llót fózlek sl.lkilcsaik' Klposváron lt Nosz1opy
Gáspár Honvéd Nyu!á11ományú K1ub voll n h:izigazdí
ja a dél.dun'ínhiIi nyugáIlomínyú klubok h]ílkozójÍ'
nal. Majd a somogy Megyei Vcteíán Repülók Egyesii
lete aktív lagjai segíts€gével Tasz.iÍon rcpülóté| és Ic-
pül6múzeum látogatás volt a vendégek progÍllmja. ok
tóber elején m€8emlékeztek az Aradi véí,lnúkról. ,lZ
id6sek náPját p€dig bállal ünnepellék' Advct]lkor nreg
hitt kaÍácsonyestet varázsoltak { nlgányosoknak, m.tjd
f€Ígeteges hángulatú óóvbúcsú7l.lló. újó! k('sZöDlő lel-
|e fe|a koronJl J nruh L:\ l  pÍ' l l r l .Un'olozul \C!ére'

Di '\d Mikh)s ü|usúllonni \li s:á:ados
':ó|^'ó
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Heten maradtunk
Az l952.ben télesítetl Gábor Áron TüzéÍ Techn.\us
Tiszti Iskol. l95s.ben avalolt lószer rcchnikusl növcn'
dékei köziil máí cstlk heten élünk. Ács GáboÍ. Gung]
Emil. Haskó ImÍe. Krausz József, Pintye János' Reczeg

Barangolás a végeken

A Fes}veres Erók ó5l.cslülclek szolnok Vírosi Ny g.
díjas EsyesüIe le a k i j lc lntúl lban.16 fó  részvéle lével
háromnapos kiríftlulísl szervezett G}ór. valaninl
soPron kijrnyÚkóIc. hos} nag] lörtéDelmi nlrilll l
rendelkezó v:irosok nc!czelességeil alaposabban nlcg.
ismerje' A kiILindulísunk nleglen'ezését alapos egyel.
letés elózte nlcg ll hclyi lryugdíjas eg}'esületek elni'ke'
ivel' KérlÍik óket. hogy lt vÍrosuk bemütatásám legye'
nek segítsógiinkrc' GyóÍbe órkezésiilrk után Kiss GéZtl
nyugtilbnlÍlyLl ll lclIcdcs. .l nyUsdíjas klub elnőke lDu'
talta bc a váll}sl. soplonb.ln Kovács János htttáIóI a|eZ.
tedes nyugdíitls c8ycstiIe( elnöke 1bgadta csopollun.
k l' segítsé8üknck kijslönhelően iutott idó egy |-enij

Sportnap Várpalotán
A Honvéd Nyugáuományúak Klubja szent Borbíla ntl'
pi tiizér sportveÍsenyt íendezett sakl. ulti. dart és ping'
pong számokban. A v€rsenyen részt vettek a Bakony
Halcikiképzési Központ, a Bányász Nyugdías K|ub, a

Ferenc ós vaÍga József. Tisztlé avatásunk 50. évfordu.
!óján összcjövelelt rendeztünk, amelycn megemlékez.
tünk egykori parancsnokainkról és okulóinkíó| is.
Cungl EmiI ma a pusziavacsi nyugdías klub közliszle.
lelben ílló clnöke.

Ács GíboÍ nyugálIományú a1czÍedes

ta! i  h l l i ók i tíndulÍsÍa is .  nc ly nagy ó lnróny l  . je|ente l l
t . , !J . , l , l  \ / . ,nrur i , .  Srkerc. . .p1rtrr , . , . ' l l : i .  u l . I)  r( . /cse i
Ichc l lünk egy je l legze les toproni  bolospincc I t i Iogalí

Nóhtíl}' héltel később kis csaplllunk c8ynaPos kir.rn.
, l . r l . i \ l  \ /<|\( , ,<l l  u, ,  ur\/r !  l ( l ( r i  , /( ! l ( lcnc l  l ,nrro ' . ts
h '| '  N\ i l ( ' j \hJ/J lJ  E ló/e le.  n)(Jh( ' , ' ( |c . . l I rP ' r|)  J  I l t | .
Íeg}h.izi kIub elnöke Beczó Píl nyugÍIk)ll]LiD)'ú alczre.
d\.s ós Nag} Zsigmond nyugállomlílyri czrcdcs Íb.qndták
J ||cs}\eIx i I  |ó '  csopono| '  : tk i I  b<| l tu lJ l l : l | .  I l  v .I ro '  mlI
ct l l l cI( i l  é. ||e le/eIe*efe i l  KIrJ ' (|uI i i .uI l I .  \{||n nI ls}
cI lc l l l l  rc le||reu.  hop) nre! isnrerLer lh(uuIk.r/  "r . / r !
egyik |cgn.rgyobb szabadté ál1 lplttkjlív ]' ll sóstói fa.
lunrú^uDntll és a kellelnes sóslói sIl.tlnddtl|'

B? rc |kl B áhl t|\\lrá l k,lI kit| ).li d1 cktl(s

fehéÍvÁri és váÍpalotai honvéd nyugdíasok csapatai. Á
vándoÍseílegeI a Harcikiképzési Központ ka(onái, a
BEosz kupát p€dig a Palotai Honvéd K|ub nyene. Díj.
ki()\zló ünnepség után baráli hangulatban köszöntötték
ll nlcliielenleket' köztük a szlovén Veterán Harci szö.
vetség küldöttségél.

Koszorúk a vértanúknak

Az aradi tiZ€nhárom véímúra emlékezelt a KaposvíÍi NosZ
lopy G.isp.lÍ Nyugállományúak Klubja' A voh helyóÍségi
k]ub udvaftin kaIonai tisztetetadással lanotl ünnepsógcn Mar
csiDgó Jfiros nyugállományú a|ezredes méhatta a sznbadság
harc bós tiibomokai és Batthyány nril]iszlerclnök .íldozalát.
nlegellllókclctt a világháborúk hffcaiban és bókeidóben. szol.
gíl lteljcsílós ki'zben a hazáéfl életiik€t adó hósi halÚtílkról.
A kopjlÍínál a hclyőrség parancsnokság és .t logiszlikai ez
Led' mc8yci hadkiegészító parancslroksíg' .t VclcÍ.in Repü
lók E8ycsü|ete és a Noszlopy.klüb képvisclői hclyczlék el a
tisztelel ós emlékezés koszorúit'

A kegyeleli iinncpség után az jdősek vilí8nlpja alka]mából
széll Islván. Kósa Józsel szalai ÁÍpád és Takács Mihá]y hú.
széves klublagságáéí. Ba|assa sándoÍnó. Kiss Lajosné.
A8óc\ |s lv: in és Vohál cyörgy k|emeIkedó ki '7 ös\cgi Ínun
kájlién vchelle á1 a.jUlalmat-
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Még jőni fog
egy jobb kor
Nemzeti köh6nk vörösmaÍy Mi-
háy halálának l50' évfordulója al-
kalmából a Bajtársi Egyesületek
orszá8os szövetsé8e informális
emlékezésre hívta me8 az elnöksé-
get a fóti Fáy préshíízba. A magyar
reformkor szellemisége hatotta át a

Dalolva szép az élet

levegót' amikoÍ az emlékezők feli
dézték a nagy magyaÍ költóegyéni.
ség munkásságát.

Fáy AndÍás a ,'ÍeformkoÍ minde.
nese'' l840.tó| minden évben, And
Íás havában szíves házigazdaként
invitálta ide a konjzak híres politi
kusai! íÍókttl és színmúvészeket'
1842'ben így velt Íészl Vörösmarty,
Deák. wcssclényi .l somló hegyi
dispulán. Itt olvaslá l.e| VöíösmaÍty

híres' hazaÍias bordalál, mely meg.
nyerve a részlvevók tetszését'
nyomban a Fóti da| címel kaPta.

vörösmarty Mihá|y életének átle-
kintése, a beszé|8etók fe|készültsé.
ge pl&\ztikusan e|énk tárta a magyár
nép szívós élni akaÍísát'

D|. Lovsi CáboÍ
nJ sáIk,]únJú e:red.s

a BEosz alel,úk€

NyíÍegyházán a Fegyverek Erók és Rendvéd€lmi szeÍvek Nyugdíjas
Klubja nemrégiben ünnepelte fennállásának 35' évfordu]óját. A rendez.
vényt megliszlelle je|enlétével dr. KomoÍ l-€venle' a HM hu'nánpolitikai
helyettes á||amtitkára. A BajtáÍsi Egyesületek orszá8os szövelségét Er-
dós László nyugá||ományú ezredes ügyvezel6 elnök képviselte. Jelen
vohak továbbá a megye. a váÍos vezetői és a fe8yveres szervek parancs.
nokai is.

Az ünnepségen Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármester€ ,'Em-
lékzászló|' adomÁnyozoit a k]ub részére' amelyet Mikó Dániel alpol8áF
mesteÍ adott ót a klub e]nökének. A klub elnöke vissza€mlékezésében
szólt az ellnúlt harmincdt év legfontosabb eseményeiról' sikelekről' töb-
bek közl a dalkörök sjkeres szeÍepléseiről.

A zászlóra tízen he|yeztek el emlékszalagot' Az ünnePi rendezvényen
e]ismeÉsben részesü|tek a legaktívabb klubtagok' majd az ünnePsé8 be.
fejezó Íészeként a Honvéd Együttes színvonalas műsoráva| szórakoztatta
a nagy létszámú közösségel.

Bet:ő Pál n,\qáIk,üán|ú dl":t?des
Húehök

Figyelem !

A Hírlevó|bc lcÍvclcll ..Bemu
(atkozik l klubunk.. címii soÍo
zalot a ki'vclkczó hpszÍmunk
ban kczdjük cl. E|sónek a 2005
bcn jubilLíl(' ós /isllóval kiiünte
tcll klubok . cgycs.l]elckÍc kc
rü] sor (s7ókcs|.chóÍv'|r. Vírpa
lol .  MiskoIc. Nyírcgyhíza'
Szolnok T.r l .r ,  MEBSZ) majd
Csongüid. K ]()csa és Jánoshal
ma ki ivclkcr ik.

Köszönet
a Honvédbál
anyagi
támogatóinak

A BEosZ Elnöksége ezúttal is
köszönelét fejezi ki a slefánia pa.
|otában ez évben is megrendezett
Honvédbál anyagi támogatóinak'
amellye| Iényegében elósegítették
szövetségünk múködési fe|tétele
inek biztosításál.

A bá| ajándéksoÍsolásához éné
kes tárgyakat adtak: HM curÍus
R1'. Union P|us Kft', Respirátor
Rt'. siemens Telefongyáí Kft.'
MiÍmy sza|on' victory Kft.' Gar.
bó Kft'' Ba|aton Elektíon Kft.,
zlr. 69 Kft., unilever Kfr., selecr-
Íade computer Ktl'. MH Kaszó
EÍdógazdaság Rt'' Budapesti EÍ
dőgazdaság' Fa|vak - Kultúr.ájá
ért A|apítvány és a Honvéd Mú
vésze8yünes.

TeIeíonos tájékoztatás
A nyugállományú katonák és hozzítartozók is igénybe vehelik a humán
tanácsadó te1etbnszoIgálatot. Tájékozlatást kaphatnak 'iogaikró| ' járandó.
ságáikró| és azokÍól a szociális ellátási formákról (üdü!és' egészségügyi
ellátás, segélyezés, kegyeleti gondoskodás stb.), amelyckÍe igényjogosul.
tak lehemek.

Kérdése, problémája esetéÍ hétíőtól csüt.jÍt.'kig 8-l4 óÍáig névte|eniil'
ingyenesen hívhatja a 06-80'2o4 437.es zö|dszámol'
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H ov d me nj ünk m íív e lődni?
Tavaszi Fesztivá|
MúYészet és ku|túra Luxemburgi zsigmond
1387-1437

Több min| ]50 műdlLolJ '  ]  !  i l á r  l öbb ln in l
múzeumából és könyvláÍából. aDrely bemutatja Luxem-
burgizsiPmondmagyJrk'I l  ) (\n<mel romaiL. is7ár.7|.
nes egyéniségét és Közép EuÍópa kullurális tájait. (Márci-
us 1?_június l8'ig a szópníivészeli Múzeum ban).

BatseYa Dance companJ' a Múvészetek Palotájában
lzrael egyik ku]turá]i! szimbólumának számító táncegy.

ü(es éven1e löbb lni 200 fellépést lalt világszerte a leg
híÍesebb színházak és a legranrosabb ftszliválok színpad.
jain. Újs7-erú. vakmeró produkcióik révén a legeredetibb'
élvonalbe]i társulatok közé tartozDak. (Március l7.én és
lli'án a Feszdvá] Színházban)

Mozart.operák a MilIenárison
A Mozart év alkalmából Budapest egyik új ku]turális

komp]exumában. a Moszkva téI szomszédságában találha.
tó MilleÚáíison csendül fel háLon Mozartopera: l l órakor
a Figaro házassága. 16 órator a Cosi fan tulte és 20 órakor
a Don Giovanni' (Március 26.á a Millenáris Teátrumban)

Katonadalokat
éneke1nek
a marcali bajtársakkorában'

száz na9y H,rlÍlzlés vacso|a nlellett iinnepcllc cl
só óv djál a DlaIcaIi Bajtr1Isi Egyesülct
d.tlárdÍj.l. Fehé| JíDos. az egyesiilet el
n('kc clmondta: lnár koláblran |ájöttek.
hog} meDnyile jól tudnak egyiitt éne
kelDi és Dlilyen sok katonanótít ismcÍ
Dek' Ezélt döntöttek úgy. hogy 1ó1l!
hoznak egy dalírdát'

Balosh Miklós. a l5 tagú énckk.tÍ
kanagya alróI beszélt, hogy a szép nra
gyat kutonai bagyomínyok nem meÍül
helDek feledésbe' Az elsó benrutalko
zísra másfél hónapot készültck' l.Ial
katuladalt tanultak meg. A fcllópósnek
akkola sikere volt' hogy azólx száÍnos
rcDdezvéDyle kaptak felkérés1'

Még szlovéDiába. a sz1ovén Tiszli
sz övetség Lendvai Egyesülc1ónck
DleghívásíIa is elvitték a magyaÍ kalo

MIT FŐZZÜNK?

Különlegesség a saÍos pulykamell. Négy személyÍe 80 deka lcbóröZöll
puiykamel let nyolc szeletre vágunk' és a lostjaira merő1egcscn
bevagdosva alaposan kiverjük' E8y éiielLe sós.fokhagymás rcjbc
áZtatJük. l5 dkg cidjmi és 15 dkg füslöh sajtol megresze]ünk' ós
összekevcÍJük' Egy méIy tűzálló tílat kivajazunk' az aljíÍa sajlol
szórunk. Négy hússzeletet lecsepegtetünk' és előszöÍ liszlbc. mJjd
simíra keveÍt tojásba nrírtjuk. a tálba egymás mellé fcktcljiik. (Három
tojás kell hozzá') Erre mesint saitot szórunk' Rá a maradék nógy s7e1e1
előkészícll húst boríljuk. saittal megszóÍjtlk' A ÍnaÍadók tojÍsl két
deci1iter leji'öllel e]keverve a teteiéLe simítjuk' és erre mál csak csipclnyi
sljt kerü]. A tálat lefedve 200 fokos sütőben.+5 peÍcig siiljük' vésü1
t.edól ]eemelve addis hagyjuk a sűtőben. amíg a hús a nedvességet
magába nem szívta. a teteje szép piÍos nem lctl. BuÍgonyapüÉvel lálaljuk.

Ezt Íőzik NagJanjdon

Lapcsánka

a
)

Hozzávalók: 2'5 k8 burgonya' fél ki1ó liszl' l 0 dkg vörölhagy ma. l 5 dk8 fü stölt szaloona. 0'5 dl tejíöl' boÍs. !ó
ós olaj vágy zsír a sütéshez.

A nyers burgonyát lereszeljük' a hagymá! apÍóía kockázzuk. beLekev€riijk a kisütött szxlonnál ós llöbbj
hozzávalót. Ebből a 'nasszából palacsintasütőben lcpónyekel készítünk ' Mindkét oldalát megsiitjiik. Amikor kósz.
Ínegtöltjük füstölt csülökkel' és kapormáÍtással ]eöntvc lálaljuk.
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Csak az jöjjön katonának...
2005 júliusában nyílt me8 a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
szolnoki Hadkiegészítési szatgyűi
teménye' amely az 17 |5-2004. kő.
zötti magyar hadkötelezettségról szó.

Végtisztesség
A zínyi Kiadó gondozásában meg-
jelent a kegyeleti gondoskodással
összefügg6 gyakoÍlati teendók vég-
zéséhez sziikséges kézikönyv' A
HM sz€mélyügyi FóosztáIy megbí-
zásából készült kézikönyvet Galló
István és Pint& Ferenc nyugáIlomá-
nyú ezÍedesek íÍták és arto$ák
össze. A most megjelen| sok hasz-
nos infomációt tartalmazó kiad-
vány elsősorban a csapatoknál és a
hadkiegészítd paÍancsnokságokon
dolgozóknak kíván segítséget nyúi
tani a kegyeleti tevékenység színvo-
nalas végzéséhez.

Nagyon fontos, hogy ne csak a
halálhírrőI tőÍénó értesüléskoÍ ve.
gyük el6ször kézbe a kiadványt' Az
elvégzendó feladatok ugyarüs szer-
teágazóak, hogy ha a felkészülés

ló állandó kiállításnat és idószaki
művészeti kiállításoknat ad he|yet'

''Csat az jöijön kaÍonának. ' ' '' című
kiállításon' tizenegy teremben megis.
meÍh€ti a látogató a soÍkatonai szo].

gálat 136 évét: a toborzás !öÍténetét'
a Hadkiegészítési PaÍancsnokságok
kialakulását' személyügyi' szociá|is'
érdekvédelmi és kegyeleti' valamint
katonai igazgatási és hadkiegészítési
feladatait' Képet kaphat a látogató a
lartalékos katonai szolgá]atról' a
harckészültségről' mozgósításról és a
területvédelemÍól'

A gyűjtemény megtekintését java.
soljuk a tanuló ifjúság töÍténelmi is.
mereteinek b6vítéséhez' a katonai
oktatáshoz, valamint hagyományór'
ző' társadalmi és katonai sze eze
teknek.

Látogathatóság: előzetes beje-
lentkezés alapján munkanapokon
09.00-15.00 köziitt.

Cím: 5000 szolnok' Táncsics Mi.
hály út +7.

Teleíon; 06/56.340.352
szakgyűjtemény vezető: somku-

tas Imre nyugállományú ezredes
T€lefon: 06/30.74.E7'430

)

nem elé8 alapos, akkol jóváte-
hetetten hiba' kegyeletsértés
ki'vetkezhet be. Ezért ajanloÍ
a parancsnokoknak, a sze-
Ínélyügyi és érdekvédelmi
szakteriileteken dol8ozókna} a
kézikönyvben foglaltatat az
alkalmazás szintjén ismemiük.

A kiadványt for8atók egy
rövid történeti íze|íÍó ntá-J]' út.
mutatást ta]á|nak a halálhír vé.
tele utáni temivalóka, a k€.
gyel€ti bizottsá8ok t'sszetéte.
lére' feladataira' a gyáBzszoÍ.
laÍás me8sz€rvezésérc' lefo.
lyására, a költségek elszámo.
1ásáúa, a hozzátaÍÍozókaÍ meE.
il1et6 járandósá8ok biztosítá.
sáÍa' valamint solíéle minta
közül válo8athatnak' melyek
kapaszkodóul szolgálnat a be.
szédek, éÍtesítók elkészítésé.
hez és a temetés egyéb mozzanatai'
nak me8sze.vezéséhez.

A kiadvány a 2005. novembeÍ 30-
án hatályos rendelkezéseknek meg.

felelóen keÍült i'sszeállításía' így a
benne megfogalmazottakat ennek
fi8yelembe vételével kell alkalmaz.
ni.

zo


