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XXV. évfolyam 2022/4. szám

A múlt. Lenti, Herend, Várpalota. Sorkatonák. Szolgálatban, 
békeidőben, vasúti tragédiában életüket áldozók. 

A jelen. BEOSZ-zászló alatt emlékező katonanemzedékek. 
Főhajtások. Kőbe vésett nevek.   

 A jövő. Várpalota. Gyakorlótér. BEOSZ-állíttatta sorkatona-
emlékhely. Negyven évvel ezelőtti megrendítő január örök 
kőtömbjét felkutató, megújító katonaközösség. Veterán pilóták 
és ejtőernyősök tiszteletre méltó közössége. Idei újraavatásra 
hívó BEOSZ-zászló. Talán alá tartozni akaró egykori sorkato-
nák új, szövetségi közösségei…

(M. TÓTH GYÖRGY. FOTÓ: SOÓS LAJOS NY. ALEZREDES)   
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Magyarországon 1956. október 
23-án békés tüntetéssel kezdő-
dő, majd fegyveres harccal folyta-
tódó forradalom bontakozott ki a 
kommunista diktatúra és a szovjet 
megszállás ellen, amely a szovjet 
csapatok beavatkozását követően 
szabadságharccá eszkalálódott. 
1990 óta a forradalom október 23-ai 
kezdőnapja Magyarország nemzeti 
ünnepe. Ennek a dicső eseménynek 

a 66. évfordulója alkalmából vonták 
fel katonai tiszteletadás mellett az 
ország nemzeti lobogóját október 
23-án, Budapesten, az Országház 
előtti Kossuth Lajos téren.

A lobogót Novák Katalin köztár-
sasági elnök engedélye után az MH 
vitéz Szurmay Sándor Budapest 
Helyőrség Dandár 32. Nemzeti Hon-
véd Díszegység katonái húzták fel a 
zászlórúdra dr. Ruszin-Szendi Ro-

mulusz altábornagy, a Magyar Hon-
védség parancsnoka jelenlétében. 

Az ünnepi zászlófelvonáson közre-
működött a Magyar Honvédség Köz-
ponti Zenekara, a Honvéd Huszár 
Díszegység, illetve a Nemzeti Lovas 
Díszegység is.

SZÖVEG: BÁNYÁSZ ESZTER 

FOTÓ: HORVÁTH SZTANISZLÁV 

(FORRÁS: HONVEDELEM.HU)

Ünnepi zászlófelvonás az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének tiszteletére

rdulója alkalmából vonták mulusz altábornagy a Magyar Hon

A honvédelem ügyéért tevékenykedő társadalmi szervezetek központi ünnepsége
A honvédelem ügyéért tevékenykedő társadalmi szervezetek 
számára rendezett ünnepségnek adott otthon a Stefánia Palota 
– Honvéd Kulturális Központ október 21-én, pénteken. A nemzeti 
ünnepünk, október 23-a alkalmából tartott megemlékezésen – 
mások mellett – részt vett Gion Gábor, a Honvédelmi Minisztérium 
stratégiai elemzésért és humánpolitikáért felelős államtitkára, 
Zsiga Tamás László, a tárca humánpolitikáért felelős helyettes 
államtitkára, illetve Bozó Tibor vezérőrnagy, a Magyar Honvédség 
Parancsnokságának törzsfőnöke.

SZÖVEG: HONVEDELEM.HU 

FOTÓ: SZOVÁTHY KINGA 

(FORRÁS: HONVEDELEM.HU)

TISZTELT OLVASÓ!

A Bajtársi Hírlevél, a Szövetség időszaki kiadványa évente négy számmal kívánja informálni olvasóit. Ennek betartása az utóbbi 
években sokszor nehéz helyzet elé állította az újság szerkesztőit, hol a pandémia, hol a mostani energiaválság, valamint az 
információk továbbításának elvárt időbeni szükségessége okozott problémát. A fentieknek is betudható, hogy a 2022/4. szám 
csak most tud megjelenni, amiért elnézést kérünk valamennyi olvasónktól. Hasonló esetek elkerülése érdekében az elkövetke-
ző időszakban az újság negyedévente tervezetten március, június, szeptember, december hónapok végén fog megjelenni, amit 
függetlenítünk a Szövetség aktuális feladatai végrehajtásáról szóló tudósításoktól. 2023-ban sem változik az újság expediálási 
rendje, valamint a postai költségekhez való hozzájárulás összege. 

Célunk változatlan: bajtársak írjanak, bajtársaknak, bajtársakról. VILNER PÉTER NY. EZREDES,

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE
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30 év egy szervezet éle-
tében már komoly mun-
kát takar és magában 
hordozza a folyamatos-
ságot. A Katonanem-
zedéki Találkozók 30. 
évfordulóját köszöntve 
látnunk kell, hogy azok 
létrejötte egybeforrott a 
rendszerváltás idősza-
kával. A demokratikus 
intézményrendszer kiala-
kulásával, a társadalmi 
önszerveződések születésével egy 
időben fogalmazódott meg az igény az 
akkori katonai-bajtársi közösségek: a 
magyar királyi Honvédség, a Magyar 
Néphadsereg és az új Magyar Hon-
védség tagjai között meglévő feszült-
ségek enyhítésére, az összetartozás 
erősítésére.

Az első alkalom történelmi lépés volt 
az akkor éppen csak létrehozott Bajtár-
si Egyesületek Országos Szövetségé-
nek vezetőitől, akik a szervezet életre 
hívásának, elfogadtatásának és fenn-
maradásának küzdelmes időszakában 
megálmodtak, majd megvalósítottak 
egy gondolatot. Azt, amely akkor je-
lentősen hozzájárult a társadalomban 
éppen kibontakozó megbékélési törek-
vésekhez. Felismerték annak szüksé-
gességét, hogy a katonanemzedékek 
közötti párbeszéd beindításához, az 
eredményesség érdekében a katona-
társadalom mind szélesebb körét kell 
megszólítani. Ilyen előzmények után 
rendezték meg 1992 októberében Ba-
latonkenesén a Katonanemzedékek 
Találkozóját a Kézfogás a Honért jel-
szó jegyében. 

A találkozó célja volt ”… a társa-
dalmi rendszerektől és pártpolitikától 
függetlenül a katonák nemzet iránti 
elkötelezettségének erősítése, a kato-
nanemzedékek megbékélésének ápo-
lása, erősítése, a katonai szövetségek 
bajtársi összefogásának szellemé-
ben”. Az első találkozót követően más 
és más tartalommal, módszerrel, de 
azonos céllal és üzenettel folyt tovább 
a rendezvények évenkénti szervezé-
se, amely az évek során fokozatosan 
a katonai összetartozás jelképévé 
vált. 

Napjainkban egy újabb 
korosztályváltásnak vagyunk 
alanyai, tanúi. Mi, akik koráb-
ban még az aktív állomány 
képviseletében szemlélhet-
tük az eseményeket, ma már 
a pályánkra visszatekintő 
nyugállományú katonák 
vagyunk. Hisszük, hogy a 
fiatalabb katonák és a felnö-
vekvő generációk számára 
sokat tudunk átadni abból a 
szakmai tudásból, amit az 

évtizedek során megszerezve váltunk 
tapasztalt katonákká. 

Azon is el kell gondolkodnunk, hogy 
mit adott, mit ad számunkra a nemze-
dékek találkozója és mit várunk a talál-
kozótól. Megelégszünk-e azzal, hogy 
az ünnep pillanataiban visszatekintünk 
a katonai múlt képviselőire és tisztelet-
tel emlékezünk pályatársainkra, vagy 
frissülő tartalommal megtöltve az új 
generációknak adjuk át katonai élet-
utunk tapasztalatait és várjuk azokat a 
kérdéseket, melyek megválaszolásával 
a minket követő generációk tagjaiban 
megerősítjük a pálya iránti elkötelezett-
séget? 

A nemzedékek találkozójára azért is 
szükség van, mert a generációk folya-
matossága az élet folyamatossága – 
csupán a személyek változnak. Az új 
korosztályokhoz új stratégia szükséges, 
a megújulás pedig a mi feladatunk. Meg 
kell találni azokat a módszereket és 
lehetőségeket, melyekkel megmutathat-
juk a katonaközösségek erejét. 

Jelen megemlékezésünk egyik ez 
évi programunk lezárását is jelenti 
egyben. Idei pályázatunkat – kapcso-
lódóan a jubileumhoz – a Nemzedékek 
Éve jegyében hirdettük meg tagszer-
vezeteink körében. Kiemelt központi 
rendezvényünket, a Kisbajtársak Talál-
kozóját második alkalommal, szeptem-
ber 17-én rendeztük meg Pákozdon, 
amelyen 680 fő, köztük 300 gyermek 
vett részt. A tapasztalatok azt mutat-
ták, hogy a nemzedékek közötti ösz-
szefogást erősítve mindegyik program 
elérte célját. 

HAZUGA KÁROLY NY. ALTÁBORNAGY,
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Tudósítás a 30. Katonanemzedéki Találkozóról
A Katonanemzedéki Találkozók (KNT) a 
Bajtársi Egyesületek Országos Szövet-
sége (BEOSZ) történetével összeforrott 
események, amelyek 1992 óta szerves 
részévé váltak a Szövetség mindennapi 
életének, az évenkénti programoknak. 
A találkozók törekvéseikben, célkitűzése-
ikben olyan, a hon védelmével, a hazafi-
sággal összefüggő eszmeiséget, nemzeti 
értékeket testesítettek meg, amelyekkel 
messze megelőzték korukat. Ezekhez az 
eseményekhez fűződik a bajtársi szelle-
miség, a haza védelme iránti elkötelezett-
ség újragondolása, új alapokra helyezé-
se, a Ludovika-szellem felélesztése. 

Most már egyértelműen elmondhatjuk, 
hogy az első találkozó megszervezése 
történelmi tett volt, amit igazol az is, hogy 
még huszonkilenc követte. És most ér-

keztünk el a jubileumi harmincadikhoz, 
amelynek megszervezését azonban több 
körülmény is kedvezőtlenül befolyásol-
ta. A korábbi években a pandémia miatt 
kiadott korlátozások szinte ellehetetlení-
tették a rendezvény megtartását. A 2021. 
évi találkozót is csak korlátozott létszám-
mal, de végre megtarthattuk (hozzátéve, 
hogy minden hátráltató befolyásoló té-
nyező ellenére az egyik legkellemesebb 
légkörű rendezvényt sikerült megszer-
veznünk). 

Amikor végre véget értek a pandémia 
okozta korlátozások, az elnökség úgy 
gondolta, hogy a jubileumi 30. találkozó 
megszervezése elé már nem gördülhet 
akadály. Még a tavaszi-nyári időszakban 
megkezdődött az előkészítés. A Magyar 
Honvédség Rekreációs, Kiképzési és 
Konferencia Központ balatonakarattyai 
bázisán, a KNT-k szokásos helyszínén 
tartott bejáráson már minden részletet 
tisztáztunk a segítőkész helyi munkatár-
sakkal, amikor megszületett a döntés, 

hogy a rendezvényt 
az üdülő területén már 
nem tudjuk tartani, 
hisz a Katonanem-
zedéki Találkozó is a 
tiltásra kerülők között 
volt. Most mi legyen? 
– merült fel a kérdés 
az operatív elnökség 
ülésén. A közös el-
gondolás egyértelmű 
volt, mindenféleképpen 
meg kell tartani a 30. 
jubileumi találkozót 

nem lehet tovább halasztani. 
Egyértelmű volt, hogy az eredetileg 

kétnaposra szervezett rendezvény végre-
hajtására nem lesz lehetőség. Az elnök-
ség elgondolása szerint olyan programot 
kell biztosítani, amelynek keretén belül 
egyrészt lezárhatjuk a 30. évforduló al-
kalmával meghirdetett Nemzedékek Éve 
rendezvénysorozatot, másrészt méltó-
képpen meg tudunk emlékezni a jubile-
umról is.

Az időpont és a 
helyszín adott volt: 
2022. november 
28. 11.00, Stefánia 
Palota – Honvéd 
Kulturális Központ. A 
rendezvény előtt kikül-
dött meghívók utáni 
visszajelzések az 
elnökség várakozását 
felülmúló érdeklődést 
mutattak. Vendégeink 
nagy többsége, köz-

tük Gion Gábor, a Honvédelmi Minisztéri-
um stratégiai elemzésért és humánpoliti-
káért felelős államtitkára, dr. Lippai Péter 
dandártábornok, a Magyar Honvédség 
szárazföldi parancsnoka, a tanácsadó 
testület aktív tagja, a Szövetség mun-
káját segítő főosztályok és honvédségi 
szervezetek vezetői, a Honvédelmi Ér-
dekegyeztető Fórum munkavállalói olda-
lát képviselő szakszervezetek elnökei, és 
nem utolsósorban a Katonák Példaképe 
Díj ez évi díjazottjai, valamint a tagszer-
vezetek szinte mindegyike elfogadta a 
meghívást, jelezte részvételi szándékát.

A hivatalosan Nemzedékek Éve záró, 
és a 30. Katonanemzedéki Találkozó 
elnevezésű rendezvény programja – a 
Himnusz közös eléneklését követően 
– Lengyel Andrea zászlós szavalatával 
kezdődött. Hazuga Károly ny. altábor-
nagy, a Szövetség elnöke ünnepi beszé-
dében a következőket hangsúlyozta a ta-
lálkozók jövőbeli célkitűzéseire utalva: „... 
szeretnénk fenntartani azt a permanens 

T) a 
vet-
rott 
ves 

napi 
ak. 

ése-
zafi-
zeti 

kkel
z az 
elle-
zett-
zé-

juk, 
ése 
ogy
é

ogy a rendezvényt 
 üdülő területén már 

tük Gion Gábor, a Honvédelmi Minisztéri-
um stratégiai elemzésért és humánpoliti-

még huszonkilenc követte. És most 

keztünk el a jubileumi harmincadikhoz

ne
his
ze
tilt
vo
– 
az
ülé
go
vo
me
jub

nem lehet tovább ha

ér-
ho
az



5

Katonai pályámat 1969-ben kezdtem. 
1998-ig híradótisztként szolgáltam kisebb 
megszakításokkal Kiskunfélegyháza 
helyőrségben. Szervezeti változás miatt 
1998. augusztus 15. óta vagyok nyug-
állományú katona. (Feleségem szintén 
katona volt, egy napon lettünk nyugdíja-
sok.)

2001-ben lettünk mindketten a Pe-
tőfi Sándor Bajtársi Egyesület (PSBE) 
tagjai, és ettől kezdődően mindinkább a 
közösségi lét vált életünk meghatározó 
elemévé. Bajtársaim 2001-ben az egye-
sület titkárává, 2016-ban pedig elnökévé 
választottak.

Mivel a helyőrségben nincs katonai 
alakulat, a város valamennyi nemze-
ti ünnepnek, katonai hagyományápoló 
rendezvénynek részesei vagyunk. Az 
elmúlt évek során a PSBE a város kép-
viselő-testülete által elismert egyesületté 
vált, aminek nyomán elnökként 2021. 

augusztus 19-én Kiskunfélegyháza Város 
Hagyományőrző és Hazafias tevékeny-
ségért kitüntető díjat vehettem át.

2015 óta az Életet az Éveknek Bács-
Kiskun megyei egyesületének is titkára 
vagyok. Ez a megyei szervezet a környe-
ző települések 18 nyugállományú-klubját 
képviseli. 

2022. május 30-án lettem a Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetsége Dél-
alföldi Régiójának (BEOSZ DAR) elnöke. 
A tisztújítás során a Petőfi Sándor Baj-
társi Egyesület vette át a régió operatív 
vezetését. Célunk a DAR egységének 
megtartása, a közösségi élet színvonalá-
nak további emelése.

Úgy érzem, egyaránt élvezem „régi 
csapatom”, a PSBE tagjainak és a Dél-
alföldi Régió tagegyesületeinek bizalmát. 
Ez ad erőt a feladatok tervezéséhez és 
megvalósításához. Ezt követően a Petőfi 
Sándor Bajtársi Egyesület megalakulásá-

nak jubileumi 50. évfordulóját készítettük 
elő, amelyet 2022. november 18-án ün-
nepeltük meg.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: HIDEG ISTVÁN NY. ŐRNAGY, 

A BEOSZ DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓJÁNAK ELNÖKE

folyamatot, hogy akik sok tudást 
és tapasztalatot gyűjtöttek össze 
a pályafutásuk alatt, át tudják adni 
az utánuk következő generációk-
nak. Tudjuk, hogy a változó világ, 
a digitalizáció, a haditechnika fejlő-
dése olyan új elvárásokat támaszt 
fiatal bajtársaink elé, amelyekkel 
nem tudunk és nem is akarunk ver-
senyre kelni, de a technika mögött 
mindig ott az ember, aki cseleke-
deteivel a döntéseiben megmutat-
kozik. A döntést hozó katonának 
pedig vállalt felelősségével mindig 
egy cél irányában kell cselekednie 
és ez az, amit a nemzedékek át-
adnak, át kell, hogy adjanak egy-
másnak.”  Gion Gábor államtitkár 
a bajtársiasság fontosságát emelte 
ki, hangsúlyozva, hogy a honvéd-
ség az az egyedülálló szervezet, 
ami az összetartozás érzését a 
gondoskodással, az élethosz-
szig tartó törődés érzésével kapcsolja 
össze, és ebben a Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetségének történelmi, el-
évülhetetlen szerepe van történetének 
32 éve során. A beszédeket követően a 
jelenlévők meghallgatták dr. Kun Szabó 
István vezérőrnagy, a Köztársasági El-
nöki Hivatal Honvédelmi Igazgatóság 

igazgatója, valamint dr. Ruszin-Szendi 
Romulusz altábornagy, a Magyar Hon-
védség parancsnoka üdvözlő sorait. 
A rendezvény elismerések átadásával 
folytatódott. Először a nyugállományú 
katonák szervezeteinek működtetése, 
lelkiismeretes katonai hagyományőrző 
munkája, önzetlen, bajtársias tevekény-

sége és a katonanemzedékek 
együttműködése terén végzett 
áldozatos szerepvállalása elis-
meréseként miniszteri elismerő 
oklevelet adott át Gion Gábor 
államtitkár a Szövetség elnöké-
nek. Ketten-ketten részesültek 
honvédelmi miniszteri és Ma-
gyar Honvédség parancsnoki 
kitüntetésben, illetve emlék-
tárgy elismerésben. A szoká-
sos négy-öt jelölt helyett ebben 
az évben – tekintettel a jubile-
umi alkalomra – hat bajtársunk 
részesült a Katonák Példaképe 
Díjban, és most először adtuk 
át a Szövetség új elismerési 
formáit, a BEOSZ Közössé-
géért Érem arany-, ezüst-, 
bronzfokozatait, amelyeket 
32-en vehettek át.

A rövid zárszóval és a Szózat 
hangjaival záruló hivatalos rész 

után a Balassi Kórus műsorát hallgatták 
és tekintették meg a jelenlévők, amelyet 
követően állófogadással zárult a szin-
te egész napos, a termekben uralkodó 
hűvös hőmérséklet ellenére jó hangulatú 
rendezvény.

SZÖVEG: VILNER PÉTER NY. EZREDES

FOTÓK: HUGYECZ GYÖRGY NY. ALEZREDES

Feljegyzés önmagamról
(bemutatkozik a Dél-alföldi Régió újonnan megválasztott elnöke)
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2022. október 26-án tartott 
ülést a Bajtársi Egyesüle-
tek Országos Szövetsége 
(BEOSZ) Tanácsadó Testüle-
te a Hotel Hadikban, amelyen 
részt vettek Vilner Péter ny. 
ezredes és Esküdt Lajos ny. 
ezredes, a BEOSZ elnökhe-
lyettesei is.

Az ülést Végh Ferenc ny. 
vezérezredes nyitotta meg, aki köszöntötte a jelenlévőket és 
ismertette a napirendi pontokat. Ezután Csomós Lajos ny. 
vezérőrnagy, a testület elnökhelyettese vezette fel az első 
napirendet.  A Tanácsadó Testület 2024-ben ünnepli fennállá-
sának 20 éves évfordulóját. Ezzel kapcsolatban már korábban 
döntöttek arról, hogy egy kiadványban foglalják össze ered-
ményeinket. A kiadvány tartalmával kapcsolatban konszenzus 
született, majd szétosztottuk a különböző lektori, szerkesztői 
feladatokat, és meghatároztuk a fontosabb határidőket is. 

Rövid szünetet követően Huszár János ny. altábornagy, 
a stratégiai munkacsoport vezetője tartotta meg előterjesz-
tését A Szövetség tagszövetségeinek helye és szerepe a 
Szövetség rendszerében, a tagszövetségek és a régiók kap-
csolata címmel. Az alaposan kidolgozott előadást számos 

értékes hozzászólás, kiegészítés követte a témában. Mind-
annyian egyetértettünk abban, hogy mit tartalmazzon ajánlá-
sunk a BEOSZ részére, amit mindenképpen célszerű lenne 
megküldeni a tagszövetségek vezetői részére is. 

Harmadik napirendi pontként a Tanácsadó Testület 2023. 
évi feladattervét vitattuk meg és fogadtuk el. 

Tekintve, hogy egyéb napirendi pont nem merült fel, Végh 
Ferenc ny. vezérezredes megköszönte az aktív részvételt, és 
az ülést berekesztette. 

Találkozunk tavasszal, de addig is megkezdődik az anyag-
gyűjtés a kiadványhoz. Nem tétlenkedünk!

SZÖVEG: KÉKESI ANNA SZÁZADOS

FOTÓK: KÉKESI ANNA SZÁZADOS, VILNER PÉTER NY. EZREDES, 

ERDŐS LÁSZLÓ NY. EZREDES

2022. december 7-én megtartotta negyedik negyedévi ülését 
a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF). A megbeszé-
lésen az érdekvédelmi szervezetek vezetői közül Czövek 
János, a Honvédszakszervezet elnöke, Varga István, a 
Honvédségi Dolgozók Szakszervezetének elnöke, valamint 

Vilner Péter 
nyugállományú 
ezredes, a Baj-
társi Egyesüle-
tek Országos 
Szövetségének 
alapfeladati el-
nökhelyettese 
vett részt a mun-

kavállalók képviseletében, míg a Honvédelmi Minisztériumot 
Zsiga Tamás humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár 
képviselte.

Az ülésen a felek egyeztettek a HÉF 2023. évi munka-
rendjéről, az MH Egészségügyi Központból január 1-jén 
kiváló Honvédkórház helyzetéről, különös tekintettel annak 
dolgozóira, a 2022. évi béremelés tapasztalatairól, a rekreá-
ciós intézmények helyzetéről, illetve a különleges regeneráló 
pihenésről, amely minden munkavállaló számára lehetséges. 
Végül beszéltek a Magyar Honvédség segélyezési és szoci-
ális támogató rendszerének, valamint az Idősügyi Stratégia 
időarányos megvalósulásának helyzetéről is.

SZÖVEG: SZECSEY ISTVÁN 

FOTÓ: SZOVÁTHY KINGA 

Ülésezett a BEOSZ Tanácsadó Testülete

Tanácskozott a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum
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Elődeik emléke előtt tisztelegve ünnepel-
ték közösségük megalakulásának ötve-
nedik évfordulóját 2022. november 18-án 
a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Bajtársi 
Egyesület tagjai. A találkozó fővédnöke 
dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, 
a Magyar Honvédség parancsnoka volt. 
A védnöki teendőket Hazuga Károly 
nyugállományú altábornagy, a Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetsége 
(BEOSZ) elnöke és Csányi József pol-
gármester vállalták.

Az egyesület jogelődje, a Fegyveres 
Erők Nyugállományú Klubja tizenhat tag-
gal, 1972. november 16-án alakult. El-
sődleges céljuknak akkor azt tekintették, 
hogy a 7. gépesített lövészhadosztály 
törzsében és a helyőrségben állomásozó 
alárendelt alakulatainál szolgáló hiva-
tásos katonáknak, valamint a nyugállo-
mányba vonult bajtársaiknak tartalmas, 
közösségépítő elfoglaltságot nyújtsanak, 
hatékony érdekképviseletet biztosítsa-
nak. A klub 1999. július 24-én, az 1848–
49-es forradalom és szabadságharc 150. 
évfordulója tiszteletére vette fel Petőfi 
Sándor nevét. 

A jelenleg nyolcvankét fős kollektívát 
Hideg István nyugállományú őrnagy 
vezeti. Munkáját titkárként Paragi Lajos 
nyugállományú százados, gazdasági te-
rületen pedig Tóth Lászlóné nyugállomá-
nyú zászlós segítik. A vezetőség tagjai 
Kiss Lászlóné nyugállományú főhadnagy, 
Sárdi Tibor nyugállományú rendőr alez-
redes, Bódi Jánosné és Papp Józsefné. 
Az Orbán István nyugállományú őrnagy 
és Csík István alkotta felügyelőbizottság 
teendőit Hadarits Imréné nyugállományú 
főtörzsőrmester koordinálja.

A jubileumi találkozó résztvevőit Hideg 
István ny. őrnagy köszöntötte, aki fel-
idézte a közösség elmúlt évtizedek során 

elért sikereit, az eredményesen leküzdött 
akadályokat és a munkájukat meghatáro-
zó mértékben befolyásoló történéseket. 

Az egyesület által a katonai hagyomá-
nyok ápolása terén elért eredményekhez 
dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy 
levélben gratulált. „Köszönöm önöknek, 
hogy kopjafát és emléktáblát állítottak a 
doni hősök valamint a Kiskunfélegyházán 
szolgált, elhunyt katonatársak emlékére, 
emléktáblát avattak az egykori 7. gépe-
sített lövészhadosztály, a 34. huszárszá-
zad, a helyőrségben települt alakulatok-
nál szolgált katonák tiszteletére, továbbá, 
hogy ápolják Boconádi Szabó József 
tábornok emlékét... Kívánom, hogy ösz-
szetartó, baráti, családias közösségük-
ben leljék örömüket az együtt, hasznosan 
eltöltött eseményekben csakúgy, ahogy 
tették az elmúlt eredményekben gazdag 
50 évben is!” – fogalmazott levelében a 
Magyar Honvédség parancsnoka. 

A jubileumi évforduló alkalmából a hon-
védelmi miniszter, a Magyar Honvédség 
parancsnoka és az MH Katonai Igazga-
tási és Központi Nyilvántartó Parancs-
nokság parancsnoka emléklapot adomá-
nyoztak az egyesületnek. A honvédelem 
ügye érdekében huzamos időn át vég-
zett áldozatos munkája elismeréseként 

Sárdi Tibor nyugállományú 
rendőr alezredesnek a Hon-
védelemért Kitüntető Cím 
III. fokozatát, Varga Imre 
nyugállományú ezredesnek 
és Fórján Sándor János 
nyugállományú zászlósnak 
az Aranykor Kitüntető Cím 
bronz fokozatát adomá-
nyozta Szalay-Bobrovniczky 
Kristóf honvédelmi minisz-
ter. Papp Józsefné közös-
ségi munkáját pedig dr. 

Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy 
emléktárggyal köszönte meg.

A BEOSZ elnöksége emléklappal, em-
lékszalaggal és emléktárggyal gratulált 
a jubiláló egyesület tagságának, Hideg 
Istvánné nyugállományú zászlósnak 
BEOSZ-érmet, Bódi Jánosné és Hadarits 
Imréné nyugállományú főtörzsőrmester 
részére pedig emléktárgyat adományo-
zott. Az elismeréseket Sztanó Zsuzsanna 
nyugállományú őrnagy, a BEOSZ el-
nökhelyettese és Bíró László alezredes, 
az MH Katonai Igazgatási és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság törzsfőnöke 
adták át.

Az elismerések átadását követően 
a rendezvényen részt vevő nyugállo- 
mányú klubok és nyugdíjasszervezetek 
képviselői emlékszalagot kötöttek a 
jubiláló egyesület zászlajára.

Az ünnepi megemlékezés hivatalos 
része délután, a város főterén zárult. 
Miután Szikora István nyugállományú 
őrnagy elszavalta Petőfi Sándor Szülőföl-
demen című versét, a jelen lévő katonai 
és civil szervezetek képviselői megko-
szorúzták az egyesület névadójának a 
szobrát. A katonai tiszteletadással végre-
hajtott koszorúzás az MH 2. vitéz Vattay 
Antal Területvédelmi Ezred 38. Merász 
Mihály Területvédelmi Zászlóalja katonái-
nak, a Kiskunhalasi SzC Kiskunfélegyhá-
zi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium elsőéves kadétjainak 
és az MH 5. Bocskai István Lövészdan-
dár hódmezővásárhelyi helyőrségi zene-
karának a részvételével zajlott. Vezényelt 
Gömöri Balázs őrnagy. 

Az ünnepi programot Ökrös Tibor és 
zenekara színesítette.

SZÖVEG ÉS FOTÓK: GALAMBOS SÁNDOR  

(FORRÁS: HONVEDELEM.HU)

Fél évszázad a közösség szolgálatában
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„Új korszakot nyitó történelmi változá-
sok cselekvő részesei akarunk lenni!” 
– így szólt a Bajtársi Egyesületek Or-
szágos Szövetsége (BEOSZ) 1990 feb-
ruárjában elfogadott Alapító Nyilatkoza-
tának bevezető mondata. Ez a törekvés 
határozta meg az elmúlt évtizedekre és 
a jövőnkre is érvényes szellemiségün-
ket, tevékenységünket. Az alkotmányra 
tett fogadalmunkban vállaltuk a nemzeti 
függetlenség megőrzését, a hazasze-
retet ápolását, a hazánk védelmét szol-
gáló állami és társadalmi erőfeszítések 
megvalósítását. 

Tudtuk azt is, hogy mindez csak 
széles társadalmi összefogással való-
sítható meg az akkori geopolitikai kö-
rülmények között. Tanúi voltunk katonai 
és államszövetségek szétesésének 
békés vagy háborús körülmények kö-
zött. Szomszédunkban véres háború 
folyt – hasonlóan napjainkhoz. Tízezrek 
menekültek Magyarországra. A harci 
cselekmények hazánk területét is érin-
tették. Ez jellemezte 1992 őszét is.

Ilyen előzmények után fontosnak 
tartottuk, hogy – a honvédelmi politikát 
irányítók aggályai, de későbbi támo-
gatása mellett – 1992. október 18-ára 
összehívjuk a Katonanemzedékek I. 
Balatonkenesei Találkozóját Kézfogás 
a honvédelemért jelszó alatt. A ren-
dezvény résztvevői az új Magyar Hon-
védség, a volt Magyar Néphadsereg, 
a magyar királyi Honvédség katonái, a 

szabadságharcosok és 
az ellenállók, az üldözöt-
tek, a hadifoglyok és az 
emigrációból hazatértek 
voltak.

A történelmi és baráti 
beszélgetéseken a XX. 
század számos, addig 
ismeretlen politikai vagy 
katonai eseménye került 
sokszor új megvilágítás-
ba, hiszen az előadók 
maguk is a korszak 
résztvevői voltak. Sok 
relikvia, így a Ludovika, a Bolyai Aka-
démia megbecsült emlékei, a katonai 
helytállás jelképei, köztük a zászlók is 
hazakerültek. 

A találkozón sok kapcsolat jött létre a 
résztvevők között. Itt alakultak ki a szö-
vetségek alapjai a hagyományőrzők, az 
ejtőernyősök, a repülők, a tartalékosok, 
a tanintézetek és a BEOSZ, valamint 
a klubok és egyesületek, valamint az 
érdekvédelmi szervezetek között. Ez 
és a további 30 év alapozta meg a 
nemzedéki összefogást, mely máig és 
a jövőben is tartani fog.

Összefoglalva: a BEOSZ társadalmi 
és belső viszonyainak alakításában tör-
ténelmi jelentőségűnek tartjuk az 1992-
ben a Kézfogás a honvédelemért jel-
szava és gondolata jegyében megtartott 
Katona Nemzedéki Találkozót, melynek 
legutóbbi, harmincadik rendezvényét 

2022. november 28-án 
tartottuk – egyetértésben 
a mai katonanemzedé-
kek képviselőivel. Szán-
dékunk szerint példát 
mutattunk a társadalom 
és a fiatalabb generáci-
ók számára a haza és a 
honvédelem iránti elköte-
lezettségünkről, valamint 
az egymás iránti tisztelet-
ből.

Végezetül visszaidé-
zem Für Lajosnak, akko-

ri honvédelmi miniszternek a találkozó 
résztvevőihez 1992 októberében írt 
leveléből a ma is aktuális sorokat: „… 
Fontos ez azért is, mert most alakítjuk 
át honvédségünket, most teremtjük 
meg annak a nemzeti haderőnek az 
alapjait, amelynek egyetlen, semmivel 
sem pótolható feladata hosszú idő után 
visszanyert függetlenségünk megvé-
dése, Ebben a történelmi jelzővel il-
lethető feladatban kérem mindnyájuk 
segítségét, aktív közreműködését. Le-
gyen ez a mai nap a megbékélésnek, 
az együvé tartozásnak, a múlt megis-
merésének, a jelen megértésének és 
gyermekeink biztos jövőjének napja” 
– fogalmazódott meg 30 évvel ezelőtt. 
A jövőért viselt felelősségünk továbbra 
is közös ügyünk és felelősségünk.

KELEMEN JÓZSEF NY. ALTÁBORNAGY, 

A BEOSZ TISZTELETBELI ELNÖKE

Nemzedékek felelőssége

A keszthelyi Bethlen Gábor Nyugdíjas 
Klub tagjai 2022. szeptember 23-ára, az 
egykori MN 7. Légvédelmi Rakétaezred 
megszűnésének 25. évfordulójára baj-
társi találkozóra invitálták a valaha az 
alakulatnál szolgálatot teljesítőket. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy több mint 
százharminc egykori katonatársunk és 
számos érdeklődő vett részt az ünnep-
ségünkön. 

A volt laktanya területén megtartott 
ünnepség a valamikor volt alakulat 
csapatzászlójának bevonulásával 
kezdődött, amelyet a jogutód szerve-

zet, az MH 12. Arrabona Légvédelmi 
Rakétaezred katonái hoztak visz-
sza erre az alkalomra. Az ünneplőket 

Szirmai János ny. alezredes, a klub 
elnöke köszöntötte, majd Vozár Pé-
terné alpolgármester társaságában   

Kopjafaavató Keszthelyen
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leleplezték az alakulat tiszteletére állított 
emlékoszlopot. Az ünnepi megemléke-
zések sorát dr. Varga László ny. dandár-
tábornok folytatta, majd Könczöl Ferenc 
ezredes következett, aki hangsúlyozta:  
sokan lehetnek büszkék arra, hogy 
ennek a példás közösségnek lehettek 
tagjai.

Ezután következett a koszorúzás az 
újonnan avatott emlékoszlopnál, ahol a 
Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub, Keszt-
hely városa, az MH 12. Légvédelmi 

Rakétaezred, a keszthelyi 
rendvédelmi szervek, a 20. 
Hadkiegészítő és Toborzó 
Iroda, valamint a BEOSZ 
Nyugat-dunántúli Régiójának 
képviselői helyezték el a meg-
emlékezés virágait.

A kopjafa mellett csoportké-
pet készítettünk a csapatzász-
lóval, ezután megtekintettük az 
egykori laktanya területén lét-

rehozott Vadászati Múzeum 
kiállításait. Befejezéskép-
pen a Kaposvári Helyőrség 
Zenekarának szórakoztató 
műsora   következett. (Az 
ünnepséget keretező Him-
nuszt és a Szózatot is az ő 
előadásukban hallgathat-
tuk.)

A rendezvényünk utolsó 
részeként átvonultunk az 
Agrártudományi Egyetem 

Kollégiumának éttermébe. Németh 
István nyugállományú dandártábor-
nok pohárköszöntője után átadtuk a 
résztvevőknek a rendezvényre készült 
emléklapot és az emlékplakettet, majd 
elfogyasztottuk a finom ebédet, és késő 
délutánig tartó baráti beszélgetéssel zár-
tuk rendezvényünket.

SZÖVEG: SZIRMAI JÁNOS NY. ALEZREDES, KLUBELNÖK

FOTÓK: SALLAI GÁBOR 

A magyar vasút történe-
tének egyik, több katona 
életét követelő balesete 
1983. január 21-én történt 
Herend és Veszprém között. 
Egy bakonyi hadgyakorlat-
ról katonákat szállító vonat 
három személykocsija kb. 
130 kilométeres óránkénti 
sebességgel beleütközött az 
előtte haladó tehervonatba. 
Öt sorkatona – Zombori Ala-
dár és Steinmacher János 
őrvezetők, illetve Hidvégi 
László, Tóth Kálmán és Türk László hon-
védek – a helyszínen életét vesztette, 
többen megsérültek az ütközés követ-
keztében. Ennek emlékét hordozza az 
emlékkő a Bakony Harckiképző Központ 
területén, amelynek felállítását az első 
Katonanemzedéki Találkozón (1992) a 
Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsé-
ge (BEOSZ) elnöksége kezdeményezte. 
Azt a Honvédelmi Minisztérium, valamint 
a Magyar Honvédség segítségével, az 
alkotó művész adományozása révén, 
1993-ban állították fel a jelenlegi helyén. 
A rendezvényt követően azonban az em-
lékhely feledésbe merült, egészen addig, 
amíg Gráczki László ny. alezredes, el-
nökségi tag felvetésére a Veterán Repü-

lők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesü-
lete elnöksége a helyszíni bejárás során 
fel nem lelte. 

A BEOSZ elnöksége kinyilvánította, 
hogy eltökélt szándéka az emlékhely 
rendbetétele. Ennek megfelelően az 
emlékkő sorsával és a szükséges javí-
tási munkálatokkal a BEOSZ operatív 
elnöksége több alkalommal foglalkozott. 
A 2022. évi nyári helyszíni bejáráson dőlt 
el végérvényesen, hogy az emlékkövet a 
helyszínről elszállítani nem lehet, és nem 
is célszerű, annak rendbetételét helyben 
kell megoldani. 

A Veterán Repülők és Ejtőernyősök 
Veszprémi Egyesületének tagjai vállal-
ták a munka elvégzését, és az egyesü-

let nagyrészt saját erőből, 
pénzügyi forrás felhasználá-
sát mellőzve oldotta meg a 
feladatot. Ehhez segítséget 
kértek és kaptak az MH Ba-
kony Harckiképző Központ 
(MH BHK) parancsnokától, 
Oszlánszki Béla ezredestől 
és beosztottaitól, a VERGA 
Veszprémi Erdőgazdaság 
vezérigazgatójától, Ugron 
Ákos Gábortól és munkatár-
saitól, továbbá Soós Gyula 
alezredestől, az MH Katonai 

Igazgatási és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnokság 3. Toborzó és Érdekvédelmi 
Központ parancsnokától. Áldozatos tenni 
akarásuk és munkájuk meghozta az 
eredményét: az emlékkő és környezete 
megújult, és most már méltóképpen állít 
emléket a tragikus baleset áldozatainak. 

A Bajtársi Egyesületek Országos Szö-
vetsége operatív elnöksége köszönetét 
és elismerését fejezi ki a Veterán Repü-
lök és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesü-
lete tagjainak tevekénységükért. Megta-
láljuk az alkalmat arra, hogy az ismételt 
felavatás rövidesen megtörténjen.

SZÖVEG: VILNER PÉTER NY. EZREDES

FOTÓ: SOÓS LAJOS NY. ALEZREDES

Emlékhely a Bakony Harckiképző Központ területén
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Az egykori Thury (koráb-
ban Dózsa)  laktanyában 
szolgálatot teljesítő kato-
nák és közalkalmazottak 
találkoztak a Nagykanizsai 
Honvéd Egyesület és a 
Honvéd Hagyományőrző 
Egyesület szervezésében 
2022. október 22-én, a 
Nagykanizsai Honvéd Ka-
szinóban. A bajtársi össze-
jövetel előkészítését Pop-
rádi Zoltán ny. ezredes, az 
alakulat utolsó parancsno-
ka, a HOHE elnöke és Körtvélyessy Atti-
la ny. rendőr alezredes, a Nagykanizsai 
Honvéd Egyesület elnöke koordinálta. 
Az előkészítő munka már márciusban 
megkezdődött, hiszen az ország szinte 
minden megyéjéből és a fővárosból is 
hívtak meg egykori bajtársakat, kollé-
gákat.  

Az egybegyűltek reggel kilenckor he-
lyezték el a megemlékezés koszorúit a 
volt laktanya parancsnoki épületének 
falán elhelyezett emléktáblánál és a 
temetőben felállított kopjafánál. Ezt kö-
vetően a kaszinó emeletén fogadtuk a 
vendégeket, ahol a regisztráció után egy 
emléklapot és a Nagykanizsán Szolgál-
tunk című könyvet adtuk át részükre. 
(A kiadvány a Nemzedékek Éve alkal-
mából a BEOSZ támogatásával készült; 
a szerzők a nagykanizsai gépesített lö-
vészalakulat egykori katonái.) 

A Himnusz eléneklése után házigaz-
daként Halmos Ildikó, a kaszinó igaz-
gatója üdvözölte az ünneplőket, majd 
Körtvélyessy Attila ny. r. alezredes 
köszöntötte a vendégeket, köztük Cse-
resnyés Pétert, Nagykanizsa és térsé-
ge országgyűlési képviselőjét és Havril 
András ny. vezérezredest, az alakulat 
egykori parancsnokát, volt vezérkari 
főnököt. Javaslatára néma felállással 
emlékeztünk az elhunyt bajtársainkra. 
A honvédegyesület elnöke köszönetet 
mondott a Bajtársi Egyesületek Orszá-
gos Szövetségének, továbbá Horváth 
Ferenc és Szabadics Zoltán uraknak a 
rendezvény anyagi támogatásáért, Hal-
mos Ildikó igazgató asszonynak a hely 
biztosításáért, Pintér Ferenc ny. ezre-
desnek a Nagykanizsán Szolgáltunk 
című könyv összeállításáért, Keczer 
Imre ny. vezérőrnagynak a lektorálásá-

ért, Szakály Gábor ny. alezredes-
nek a szerkesztésért és a grafikai 
munkákért. 

A közös fotó az épület előtti 
téren készült. A helyek ismételt 
elfoglalása után a Honvéd Ka-
szinó Városi Színpad csodálatos 
műsorában gyönyörködhettek a 
résztvevők. A produkció után 
Pintér Ferenc felidézte a könyv 
elkészültének körülményeit, majd 
Poprádi Zoltán szólt az immár 25 
éve felszámolt alakulat múltjáról, 
és biztosította a jelenlevőket arról, 

hogy nem ez volt az utolsó ilyen össze-
jövetel. 

Az ízletes ebéd elfogyasztása  után 
kötetlen beszélgetéssel, az emlékek 
felidézésével telt a nap hátralévő része, 
amiben nagy segítséget nyújtott a 
Bajzáth László ny. polgári védelmi al-
ezredes és Tallai Péter ny. alezredes 
bajtársaink által összeállított képekből 
álló vetítés. 

A szervezésben és a lebonyolításban 
sokat segített Geiger László ny. rendőr 
alezredes, Zsálek József ny. alezredes, 
Hajduk Zoltán ny. őrnagy és Bődör 
László ny. százados. Köszönet a szer-
vezőknek, a támogatóknak, a kaszinó 
dolgozóinak és a megjelenteknek ezért 
a felejthetetlen napért!

SZÖVEG ÉS FOTÓ: HAJDUK ZOLTÁN NY. ŐRNAGY, 

AZ EGYESÜLET ALELNÖKE

A Kiskanizsai  Polgári  Olvasókör  meghívására   2022. októ-
ber 22-én   ünnepségre  és dalostalálkozóra érkezett a Marca-
li Bajtársi  Dalárda. A  Móricz  Zsigmond  Művelődési  Házban  

megtartott rendezvényre  nyolc  együttes  kapott  meghívást,  
melyen köszöntöttük az  olvasókört  fennállásának 152.  és  
a  helyi  Árvácska Dalkört  megalakulásának  16. évfordulója  
alkalmából.  

Balogh  László, a  város  polgármestere  üdvözölte  a  részt-
vevőket, majd Gábris  Jácint, a helyi  Oktatási, Kulturális, Ifjúsá-
gi és Sport Bizottság  elnöke  és  Kardos  Ferenc,  az olvasó-
kör elnöke  méltatta  a   két  egyesület  munkáját. 

A  meghívott   dalkörök   tízperces produkcióval köszöntöt-
ték  az  ünnepelteket.  A  Marcali Bajtársi  Dalárda  egy vidám  
katonadalcsokrot adott elő. Szólót énekelt  Koltai-Tóth  Árpád, 
tangóharmonikán  Tislér  István   kísérte  az   együttest.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: KŐRÖSI ANDRÁS NY. ALEZREDES

Bajtársi találkozó Nagykanizsán

A  Marcali  Bajtársi  Dalárda kiskanizsai fellépéséről
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A Miskolci Helyőrségi Hagyományőrző 
Egyesület (MHHE) 2022. október 23-án 
részt vett az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 66. évfordulójára rendezett 
ünnepi megemlékezéseken. A rendezvé-
nyek Miskolc város több pontján reggel 9 
órától délután 5 óráig tartottak. 

Egyesületünk több helyen rótta le tisz-
teletét és helyezett el koszorút. A Romek-
emlékoszlopnál a közösen elénekelt Him-
nusz után Szarka Dénes önkormányzati 
képviselő mondott ünnepi beszédet, majd 
a megemlékezés koszorúinak elhelye-
zésére került sor. Az egyesület részéről 
koszorút helyezett el Czél Judit, az egye-

sület elnöke, Bartekné Frank Judit, Kun 
László ny. őrnagy vezetőségi tagok. Az 
ünnepséget a Szózat eléneklése zárta. 
Ezzel egyidejűleg történt megemlékezés 
az 1956. október 26-ai miskolci sortűz 
áldozatainak emlékére állított emléktáb-
lánál. Egyesületünk részt vett a szirmai 
első világháborús emlékműnél megrende-
zett ünnepségen, ahol koszorút helyezett 
el Fekete Dénes ny. alezredes, Feledy 
Péter, Gera Sándorné. A következő hely-
szín a Petőfi tér volt, ahol ugyancsak a 
Himnusz eléneklésével indult az ünnepi 
műsor, majd ünnepi köszöntőt mondott 
Veres Pál, Miskolc Megyei Jogú Város 

polgármestere. Ezt követően 
a város vezetői, szervezetei, 
egyesületei rótták le tisz-
teletüket a téren található 
Petőfi Sándor-szobornál. Az 
egyesület részéről koszorút 
helyezett el Czél Judit, az 
egyesület elnöke, Derján 
Géza ny. zászlós, Lőcse Ig-

nácné egyesületi tag. A rendezvény itt is a 
Szózat eléneklésével fejeződött be.

SZÖVEG ÉS FOTÓK: 

MISKOLCI HELYŐRSÉGI HAGYOMÁNYŐRZŐ 

EGYESÜLET  VEZETŐSÉGE

MEGEMLÉKEZÉS
a forradalom és szabadságharc 66. évfordulójáról Miskolcon

Napsütéses, kellemes őszi időben került 
sor 2022. szeptember 10-én, Taszáron 
a Magyar Veterán Repülők Somogy 
Megyei Egyesülete idei találkozójának 
megtartására. A Himnusz meghallgatá-
sa után Karancz János nyugállományú 
alezredes, a taszári repülőtér utolsó 
parancsnoka köszöntötte a rendezvény 
résztvevőit. Egyperces néma felállással 
emlékeztünk meg az időközben elhunyt 
volt bajtársainkról. Ezt követően Varjas 

András polgármester úr üdvözölte a je-
lenlévőket, majd Kothenczné, Irma néni 
szavalatát hallgattuk meg.

A program koszorúzással folytatódott 
a hősi emlékműnél, majd a sétát a helyi 
repülős emléktárlat, illetve a parkban kiál-
lított repülőgépek megtekintésével folytat-
tuk. Az emlékek felelevenítésére vágyók 
a nagyteremben pogácsa, zsíroskenyér 
és vörösbor mellett folytathatták a nosz-
talgiázást.

Búcsúzáskor mottónk maradt a régi 
„Jövőre veletek, ugyanitt”!  

Köszönjük a toborzóközpont parancs-
nokának és Taszár község polgármeste-
rének önzetlen támogatásukat.

FOTÓ ÉS SZÖVEG:  KOPPÁNY ZOLTÁN NY. SZÁZADOS,

A MAGYAR VETERÁN REPÜLŐK

SOMOGY MEGYEI EGYESÜLETÉNEK ELNÖKE

Baráti találkozó – 2022
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Sikeres rendezvényt tartott 2022. 
szeptember 4-én, Kiskőrösön a 
Helyőrségi Nyugállományúak Klubja. 
Közeledik hazánk egyik legnagyobb 
költője, Petőfi Sándor születésének 
200. évfordulója. Ebből az alkalomból 
országos Petőfi-évet rendeznek, ami 
Kiskőrösön, a költő szülőhelyén külö-
nösen nagy becsben tartott esemény.

Az idei szüreti és szlovák nem-
zetiségi napok háromnapos műsor-
folyamában (szeptember 2‒4.) is 
hangsúlyos szerep jutott a Petőfi-bi-
centenáriumnak. A kiskőrösi nyugállomá-
nyúak is csatlakoztak az eseményekhez, 
amikor meghívták a régió szervezeteit, 
a Petőfi nevét viselő alakulatok, klubok 
tagjait, valamint a katonanemzedékek ta-
lálkozóinak képviselőit. A meghívást szép 
számmal el is fogadták (amit – reménye-
ink szerint – nem is bántak meg). 

A vendégeket a hódmezővásárhelyi 
katonazenekar fogadta. A rendezvényt 

a Szarvas étteremben tartották, ahol 
Fadgyas István elnök mondott ünnepi kö-
szöntőt. Ebben kiemelte az előttünk járó 
nemzedékek áldozatos munkáját, amely-
lyel lehetővé tették azt, hogy Kiskőrös 
városa, amely nemrég ünnepelte fennál-
lásának 300. évfordulóját, ma ilyen szép 
és élhető, szerethető település legyen.

A köszöntés és elismerések átadása 
után a résztvevők a Petőfi-ház udvarán 

Turán István történész Petőfi Sán-
dorról szóló előadását hallgathatták 
meg, különös tekintettel a költő ka-
tonai szerepvállalására, Bem tábor-
nokkal való kapcsolatára. Ezután 
került sor a haditechnikai park meg-
tekintésére, ahol emléket állítottak 
azoknak az alakulatoknak, amelyek 
Kiskőrösön állomásoztak a laktanya 
bezárásáig.

Ebédig még maradt idő néhány – a 
főtéren zajló – műsorszám megtekin-
tésére, hiszen a színpadon nonstop 

zajlottak az események. A kiadós és 
ízletes ebédet pedig követte a szüreti 
napok egyik leglátványosabb eseménye: 
a szüreti felvonulás, amiben szekerek, 
hintók, kocsik és lovasok vonultak látvá-
nyos menetben végig a város főutcáján. 
Este tűzijáték zárta a háromnapos ren-
dezvényt Kiskőrösön.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: SCHILLER KATALIN

Szüreti napok Kiskőrösön
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Három évtizede alakult meg a Határőr Nyugdíja-
sok Soproni Egyesülete. Ebből az alkalomból 
szép számmal gyűltek össze a nyugdíjas 
határőrök az egyesület jubileumi ünnep-
ségén, 2022. szeptember 24-én a GYIK 
rendezvényházban. „1992-ben alakult meg 
az egyesületünk. Harminc év hosszú idő, 
ezalatt rengeteget éltünk meg együtt, szinte 
már úgy működünk, mint egy család. Nagyon 
sok programot szervezünk a mai napig, amelyen 
80–100 fő általában mindig részt vesz. Gyakran kirán-

dulunk, koszorúzásokon 
veszünk részt, zenés-
táncos összejöveteleink 
vannak” – mondta el 
köszöntőjében Mihályi 
Ervin, az egyesület el-
nöke.

A rendezvényen a 
103 nyugdíjas határ-
őr  mellett részt vett a 
Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetségé-
nek (BEOSZ) elnöke 
és alelnöke, a Soproni 
Rendőrkapitányság ka-
pitányságvezetője is. 

„Szívből gratulálok a Határőr Nyugdíjasok Sopro-
ni Egyesületnek ehhez a kerek, harmincadik év-

fordulóhoz. A mai napon is találkozhattak a régi 
határőr nyugdíjasok és a rendvédelem nyugdí-
jasai. Úgy gondolom, hogy a határvédelem, a 
rendvédelem egyre nagyobb szerepet kap Eu-
rópában, egyre nagyobb a fontossága. Régen 

is kiemelt szerepe volt hazánk szempontjából, 
és ezek az emberek, akik ezen a területen dolgoz-

tak, az életüket a haza szolgálatának szentelték, ezért 
minden megbecsülést megérdemelnek. Örülök annak, hogy 
egy nagyon jó beszélgetés alakult itt ki, és a résztvevők 
fel tudták idézni emlékeiket” – emelte ki hozzászólásában 
Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője.

Az Országos Rendőrfőkapitány a Határőr Nyugdíjasok 
Soproni Egyesülete megalakulása 30. évfordulója alkalmá-
ból Szent György-emlékérmét adományozott László Attila 
ny. alezredesnek, a BEOSZ Nyugat-dunántúli Régió vezető-
jének. Az emlékérmét az ünnepség keretében Sopron rend-
őrkapitánya, dr. Herczeg Zoltán rendőr alezredes adta át. 
Szintén az ünnepségen olvasták fel azt a belügyminiszteri 
határozatot, ami alapján Mihályi Ervin ny. rendőr alezredest, 
az egyesület elnökét a belügyminiszter nyugállományú rend-
őr ezredessé léptette elő.

FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

(FORRÁS: SOPRONMEDIA)
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Szűk körű megemlékezés
Több mint egy évtizeddel ezelőtt az MH 
Ruházati Ellátó Központ (MH REK) egy-
kori munkatársai Emlékbizottságot hoz-
tak létre abból a célból, hogy a dolgozók 
adakozásából egy emléktáblát állítsanak 
a valamikori Daróczi úti raktár épületé-
nek falán. Az elhatározás sikerrel járt, és 
2011-ben felavatták azt az emléktáblát, 
amelynek felirata a következőkről tanús-
kodik az utókor számára: 

1905–2005 KÖZÖTT EBBEN AZ 
ÉPÜLETEGYÜTTESBEN MŰKÖDTEK 
A MAGYAR HONVÉDSÉG RUHÁZATI 
INTÉZMÉNYEI.

A MAGYAR KATONÁKAT SZOLGÁL-
TÁK BECSÜLETTEL BÉKÉBEN ÉS HÁ-
BORÚBAN.

E táblát emlékül emelték a Magyar 
Honvédség ruházati szolgálatának dol-
gozói. 

Az elmúlt évek rendezvényei mindig 
ünnepek voltak, és elsősorban örömteli 
találkozók a régi intézetek egykori dolgo-
zóinak. 2018-tól a Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetsége (BEOSZ) vállalta 
magára e rendezvény megszervezését, 
levéve ennek terhét az Emlékbizottság 
válláról. 

Tisztelettel kell megemlítenünk Ujvári 
Mihály ny. ezredesnek, az MH REK volt 
parancsnokának, az Emlékbizottság el-
nökének nevét, aki a megemlékezések 
és az emléktábla elhelyezésének meg-
álmodója, és aki a 2022. október 10-ei 
megemlékezésen betegsége miatt sajnos 
nem lehetett jelen.

Az elmúlt évtized utolsó évei kedvezőt-
lenül alakultak a megjelentek létszámára, 
ami egyrészt az idő múlásának, másrészt 
a járvány okozta korlátozásoknak tud-
ható be. A most egybegyűltek egyértel-
műen kinyilvánították azt a szándékukat, 
hogy a megemlékezés ünnepségét nem 
lehet és nem szabad abbahagyni. Ez 
a katonai hagyományok ápolásának, a 
hagyományőrzésnek, a közösség meg-
tartásának, a kollektíva szellemisége to-

vábbvitelének lényege és eszköze. Ezért 
gyűltek össze a katonai ruházati szakma 
és az egykori központ dolgozóinak kép-
viselői október 10-én a Daróczi úti objek-
tum udvarán. Ahogy Hazuga Károly ny. 
altábornagy, a Szövetség elnöke hangsú-
lyozta: „… a mai nap alkalom arra, hogy 
ismételten találkozhatunk, emlékezhe-
tünk, és felidézhetjük az intézet falai kö-
zött eltöltött éveink legszebb pillanatait.”

A megemlékezés koszorúinak elhelye-
zése előtt a jelenlévők egyperces néma 
főhajtással megemlékeztek az elhunyt 
bajtársaikról. A kegyeleti megemlékezést 
követően Hazuga Károly ny. altábornagy, 
a BEOSZ elnöke, Vilner Péter ny. ezre-
des, a BEOSZ alapfeladati elnökhelyet-
tese és a ruházati ellátó központ valami-
kori parancsnokhelyettesei helyezték el 
a megemlékezés koszorúit. Majd Böröcz 
Ferenc ny. ezredes, az MH Ruházati 
Szolgálatfőnökség, Radosiczky Péter 
ny. alezredes és Sütő Lajosné polgári 
alkalmazott, a REK dolgozói, Bakó Antal 
ezredes, a Magyar Logisztikai Egyesü-
let, és végül Márki Miklós alezredes, az 
MH Anyagellátó Központ parancsnokhe-
lyettese a központ munkatársai nevében 
koszorúzott.

Zárásként a jövőre tekintettek a je-
lenlévők, kiemelve a reményüket, hogy 
a Ruházati Ellátó Központ létrejöttének 
jövő évi, egy évszázados jubileumát nyu-
godtabb viszonyok között és nagyobb 
létszámban ünnepelhetik.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: VILNER PÉTER NY. EZREDES
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SZLOVÉN VENDÉGEK NAGYKANIZSÁN

2022.10.17-én a maribori és muraszombati rendőr nyugdí-
jas-egyesületek tagjait látta vendégül a Határőr és Rendőr 
Nyugdíjasok Nagykanizsai Egyesülete. A Honvéd Kaszinó 
nagytermében Balogh László polgármes-
ter köszöntötte szlovén vendégeinket, 
kiemelve a Nagykanizsa földrajzi adottsá-
gából eredő példamutató együttműködést 
a hármas határ térségében.

A tízórai elfogyasztása után Bali Vera 
idegenvezető mutatta be városunkat, 
melynek során koszorút helyeztünk el az 
első világháborús hősi emlékműnél. Ven-
dégeink megtekintették a Thury György 
Múzeumot, majd egyénileg is megismer-
kedtek a várossal.

A Kaszinó étteremben elfogyasztott ebéd után Berke 
László r. ezredes, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság 
vezetője köszöntötte a nyugállományú rendőröket, hang-
súlyozva a kiváló nemzetközi együttműködés jelentőségét. 
A szórakozásról a Kaszinó diákszínpadának tagjai, vala-
mint Bacskay Zoltán barátunk gondoskodott. Vendégeink 

is éltek egy kis meglepetéssel, 
amikor előkerült a tangóhar-
monika és tánccal folytatódott 
a program. 

A rendezvény – amelyen 
mintegy 60 fő vett részt – erő-
sítette a szlovén és magyar 
egyesületek között 5 éve 
fennálló együttműködést.

SZÖVEG ÉS FOTÓK: BÍRÓ LÁSZLÓ
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„Sárgarigók Vonulása 2022” elnevezés-
sel ismét meghirdette rendhagyó járőr-
bajnokságát az MH 2. vitéz Vattay Antal 
Területvédelmi Ezred. A maga nemében 
egyedülálló, kizárólag tartalékos katonák 
részére szervezett háromnapos, a közös-
ségek bajtársi kapcsolatát is erősítő, kul-
turális programokkal színesített versenyt 
idén is a lengyel válogatott nyerte.

A háromnapos járőrbajnokságon mérték 
össze elméleti és gyakorlati felkészültsé-
güket, erejüket, gyorsaságukat, ügyessé-
güket és szerencséjüket az MH 2. vitéz 
Vattay Antal Területvédelmi Ezred 101. 
Fekete Imre Területvédelmi Zászlóalja 
által szervezett nemzetközi versenyen a 
Magyar Honvédség, Németország és Len-
gyelország tartalékos katonáinak csapatai. 

A bajnokság az A−B EXPO Kiállítási 
és Rendezvényközpont területéről indult, 
majd a békéscsabai repülőtéren és a 
Póstelek-erdőben folytatódott. Az úgyne-
vezett „gyorskör” állomáshelyein egy teszt 
kitöltése után a katonáknak harcászatból, 
egészségügyi ismeretekből, fegyver szét- 
és összeszerelésből kellett bizonyítaniuk 
a felkészültségüket, majd következett a 
kézigránátdobás, az épületharcászat, az 
ellenőrző-áteresztő pont üzemeltetése, 
a túlélési felada-
tok megoldása, az 
akadálypálya leküz-
dése és az airsoft 
lövészet. A Póstelek-
erdőben rejtett te-
reptárgyakat kellett 
felkutatniuk, a záró- 
feladat pedig egy 6 
kilométeres erőltetett 
menet végrehajtása 
volt – teljes menet-
felszerelésben.

Lipták József alez-
redes, a 101. Fekete 
Imre Területvédelmi 
Zászlóalj parancsno-
ka, a bajnokság főszervezője elmondta, 
hogy a tartalékos állományú katonák ki-
képzettségének felmérésére, valamint a 
bajtársi kötelékek erősítése céljából Sár-
garigók Vonulása néven első alkalommal 
2019-ben rendeztek versenyt. Ezen még 
csak az MH 2. vitéz Vattay Antal Terület-
védelmi Ezred alegységei vettek részt. A 
következő évben ‒ a koronavírus-járvány 
miatt ‒ a bajnokságot nem tudták megtar-
tani, tavaly viszont már az MH 6. Sipos 

Gyula Területvédelmi Ezred csapatai 
mellett Lengyelország katonaváloga-
tottja is jelentkezett a megmérettetésre. 
Idén az egyéb szolgálati feladatok miatt 
a két ezred állományából csupán tizenöt 
magyar csapat tudott részt venni a ver-
senyen, viszont a lengyelek mellett már 
Németország is képviseltette magát.

A tartalékos katonák bajtársias küz-
delme – a tavalyihoz hasonlóan – idén is 
lengyel győzelemmel zárult: a bajnokságot 
a lengyel területvédelmi erők krakkói 11. 
Könnyűlövész Zászlóalja nyerte. A kép-
zeletbeli dobogó második fokára a Békés 

megyei 101. Fekete Imre Területvédelmi 
Zászlóalj csapata léphetett fel, a bronz-
érmeket pedig a Bács-Kiskun megyei 38. 
Merász Mihály Területvédelmi Zászlóalj 
tagjai vihették haza.

A tereptani verseny különdíját a Vas 
megyei 83. Poppr Emil Területvédelmi 
Zászlóalj érdemelte ki. Kézigránátdobás-
ban a Tolna megyei 69. Horváth József 
Területvédelmi Zászlóalj tagjai voltak a 
legeredményesebbek, elsősegélynyújtás-

ban a Győr−Moson−Sopron megyei 19. 
Szalontai Ferenc Területvédelmi Zászlóalj 
tagjai remekeltek, a harcászat kategóri-
ában pedig a német területvédelmi erők 
csapata bizonyult a legjobbnak.

Lövészetben a férfiak mezőnyében Keő 
Balázs tartalékos szakaszvezető, a höl-
gyek közül Szirova Georgina tartalékos 
főtörzsőrmester érték el a legtöbb kör-
egységet. Fegyverismeretben a lengyelek 
voltak legyőzhetetlenek: Kwiatkowski Piotr 
Pawel és Wesolowska Anna Katarzyna 
érdemelték ki a különdíjat. A német 
Heimatschutzkompanie Brandenburg és 

a lengyel 11. Malopolska 
Brygada Obrony 
Terytorialnej csapata 
tagjainak a részvételét 
pedig barátsági díjjal 
köszönték meg a szer-
vezők.

A járőrverseny fővéd-
nöke dr. Takács Árpád, 
a Békés Megyei Kor-
mányhivatal főispánja 
volt, a katonai védnöki 
teendőket pedig Baráth 
István vezérőrnagy, az 
MH Tartalékképző és 
Támogató Parancsnok-
ság parancsnoka vál-

lalta. A díjakat a bajnokság védnökei, a 
Magyar Tartalékosok Szövetsége, a HM 
Zrínyi Nonprofit Kft. Zrínyi Kiadója, vala-
mint a területvédelmi ezredek biztosítot-
ták.

Az érmeket és a tárgyjutalmakat átad-
ták: Baráth István vezérőrnagy, az MH 
Tartalékképző és Támogató Parancs-
nokság parancsnoka, Szegedi Balázs, a 
Békés Megyei Önkormányzat alelnöke, 
dr. Rákóczi Attila tartalékos ezredes, a 

Sárgarigók vonulása
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Az idősek világnapját ünnepeltük ok-
tóber elsején Keszthelyen, a Bethlen 

Gábor Nyugdíjas  Klubban. A zalaeger-
szegi Hevesi  Sándor Színház művé-

szei, Debrei Zsuzsanna és 
a keszthelyi származású  
Hertelendy Attila vidám, 
színvonalas műsora ala-
pozta meg az egész este 
jó hangulatát. A klub saját 
táncegyüttese, a Népek 
Tánca Tánccsoport tagjai 
irodalmi műsorral és izgal-
mas táncokkal készültek a 
világnapi rendezvényre. 

Az ünnepségen köszön-
töttük a kerek évfordulós 

klubtagokat: a 80, 75, 70 és a 65  esz-
tendősöket. A legidősebb klubtagunk, 
Fölföldi Rezső ny. őrnagy  90 éves, 
napjainkban is aktív tagja a társaság-
nak. Kiemelt tisztelettel köszöntöttük mi 
is, és a héten vette át a polgármester 
úrtól Orbán Viktor emléklapját és fogad-
ta jókívánságainak tolmácsolását. 

A finom vacsora elfogyasztása után 
kötetlen baráti, bajtársi beszélgetése-
ken idéztük fel a sok régi, mostanra már 
megszépült közös emléket.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: SZIRMAI JÁNOS NY. ALEZREDES, 

KLUBELNÖK
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Békés Megyei Kormányhivatal főigazgató-
ja, Babák Mihály, Szarvas polgármestere, 
Nagy Ferenc, Békéscsaba alpolgármes-
tere, Kónya István, Gyula alpolgármes-
tere, Huszár Ferenc alezredes, az MH 2. 
vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 
parancsnokhelyettese és Kecskés Zsolt 
alezredes, az MH 6. Sipos Gyula Terület-
védelmi Ezred parancsnokhelyettese.

A tartalékos katonák fáradhatatlan, pél-
damutató szolgálatát levélben köszönte 
meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvé-
delmi miniszter és dr. Ruszin-Szendi Ro-
mulusz altábornagy, a Magyar Honvédség 
parancsnoka. Abban szóltak a tartalékos 
rendszer létjogosultságáról, hangsúlyozva 
a tartalékos katonák helytállását, akik az 
elmúlt években jelentős létszámmal vettek 
részt a koronavírus-világjárvány okozta 
veszélyhelyzet elhárításában, valamint a 
járőr- és a határvédelmi feladatok ellátá-
sában. Kiemelték, hogy a tartalékos kato-
nák önként, szabadidejük terhére, mun-
kájuk mellett vállalják és végzik ezeket a 
feladatokat. A közvetlen környezetünkben 
zajló események, a szomszédságunkban 
dúló háború és az illegális migráció erő-
södése okozta veszélyhelyzet kapcsán 
hangsúlyozták a haderőfejlesztés fontos-
ságát. A nemzeti politika és a korszerű 
technika mellett azonban szükség van a 
magasan képzett, jól felkészült tartalékos 
katonák létszámának további növelésé-
re is. Ennek érdekében a jövő év elején 
gödöllői, szolnoki, szegedi, kaposvári és 
győri székhellyel, öt új területvédelmi ezre-
det alakítanak ki.

A verseny ünnepélyes eredményhirde-
tésen a Magyar Tartalékosok Szövetségét 

(MATASZ) dr. Szaló Péter tartalékos őr-
nagy képviselte. A tartalékos honvédek 
napja (október 4.), a Szövetség kezde-
ményezésére került a katonai ünnepek 
sorába. A MATASZ alelnöke az angol filo-
zófus, Gilbert Keith Chesterton gondolatát 
idézve gratulált a versenyzők által elért 
eredményekhez: „… az igazi katona nem 
azért harcol, mert gyűlöli, ami előtte van, 
hanem azért, mert szereti, ami mögötte 
van.”

A bajnokság hivatalos részének zárá-
saként Baráth István vezérőrnagy is elis-
merését fejezte ki a tartalékos honvédek 
egész évi fáradhatatlan, példamutató szol-
gálatáért, azért, hogy szabadidejüket felál-
dozva vesznek részt a kiképzéseken. „… 
Az ilyen járőrversenyek, mint a Sárgarigók 
Vonulása, kiváló lehetőséget biztosítanak 
a katonák gyakorlati ismereteinek felméré-
sére, a megyei területvédelmi zászlóaljak 
szakmai felkészültségének az összeve-

tésére, hiszen a feladatok az önkéntesek 
kiképzési tematikája alapján lettek össze-
állítva. Tartalék nélkül pedig nem létezhet 
ütőképes haderő, ezért fontos, hogy az 
ország valamennyi járásában rendelke-
zésre álljanak jól felkészített tartalékos ka-
tonák” – mondta az MH Tartalékképző és 
Támogató Parancsnokság parancsnoka.

* * *
Sárgarigók „becenéven” hajdan a csá-

szári és királyi 101. gyalogezred katonáit 
emlegették ezredparolijuk kénsárga színe 
miatt. Az érintettek az elnevezést nem sé-
relmezték, hiszen a sárgarigó rejtőzködő, 
ügyes, furfangos madár, mely szeptember 
végén délre vonul.

SZÖVEG: GALAMBOS SÁNDOR 

FOTÓ: GALAMBOS SÁNDOR ÉS DINYA MAGDOLNA 

TARTALÉKOS FŐTÖRZSŐRMESTER 

(FORRÁS: HONVEDELEM.HU)
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Kivonási tünetek
„A hazánkban ideiglenesen állomásozó 
szovjet katonák átvették öröklakásai-
kat…” Emlékeznek még a sajtóhírre, 
amin Hofi Géza időzött el némely elő-
adásán? Micsoda kérdés! Hát hogy ne 
emlékeznénk. És arra, amikor az utolsó 
szovjet katona elhagyta hazánk területét? 
Na, és arra, hogy épp harminc esztende-
je pont került ama bizonyos nullszaldós 
megoldásért folytatott ádáz, tárgyaló-
asztal melletti vita végére? Idézzük fel a 
hírlevél hasábjain a világpolitikával is át-
itatott „magyar kivonási tünetek” néhány 
részletét!  

„A jelen Szerződés életbelépését köve-
tően minden Szövetséges fegyveres erőt 
90 napon belül Magyarországból vissza 
kell vonni…” A második világháborút le-
záró 1947-es párizsi békeszerződés eme 
passzusához nevüket adták a részes 
államok, köztük a Szovjetunió. A francia 
fővárosban tető alá hozott dokumentum 
idézett 22. cikke magyar szempontból 
reményt keltő szövegrész volt. A passzus 
azonban így folytatódik: „… mindazon-
által a Szovjetuniónak fennmarad a joga 
magyar területen oly fegyveres erők tar-
tására, amelyekre szüksége lehet ahhoz, 
hogy a szovjet hadseregnek az ausztriai 
szovjet megszállási övezettel való közle-
kedési vonalait fenntartsa.”  

Az osztrák államszerződés aláírásáig, 
1955. május 15-éig állt fenn a nemzet-
közi paragrafusok diktálta helyzet. Egy 
Moszkvában folytatott tárgyaláson Auszt-
ria kötelezte magát a svájci típusú sem-
legesség kimondására, s ennek fejében 
vállalta a Szovjetunió, hogy csapatait az 
államszerződés hatálybalépéséig Auszt-
riából kivonja. Zsukov marsall, a Szovjet-
unió akkori honvédelmi minisztere 1955. 
július 31-én, az osztrák államszerződés 
hatálybalépése után nyilvános parancs-
ban közölte: „Valamennyi, Ausztriában 
állomásozó szovjet csapatot 1955. ok-
tóber 1-jéig a Szovjetunió területére kell 
helyezni.” 

A „sógorok” területéről távoztak a ké-
retlen vendégek, csakhogy a csapatok 
egy részét – Zsukov idézett parancsával 
ellentétben – Magyarország területén 
„felejtették”. Az ideiglenesség ismét jogi 
alapok nélküli „végleges árnyalatot” ka-
pott. S hogy el ne feledjük: az 1956-os 
forradalom és szabadságharc leverésé-
hez is bevetették az „ideiglenes” szovjet 
katonai erőt. A szovjet intervenció utáni 

két hétben is létező forradalmi Magyar 
Honvéd írta november 3-án: „Az elmúlt 
huszonnégy óra bővelkedett események-
ben. Talán a legaggasztóbb hír, amely 
újabb szovjet csapatok beözönléséről ad 
számot. Amikor a Biztonsági Tanácsban 
a szovjet delegátus arról nyilatkozik, 
hogy nincs tudomása szovjet egységek 
bevonulásáról, megbízható forrásból 
szerzett értesüléseink szerint a keleti 
országrész jelentős részét megszállták 
a szovjet csapatok. Birtokukba vették a 
vasútvonalakat és a stratégiailag fontos 
pontokat. Ugyanakkor nemcsak az újon-
nan érkező szovjet alakulatok végeznek 
hadmozdulatokat, hanem a már régeb-
ben Nyugat-Magyarországon állomásozó 
egységek is.” 

Szabadságharcunk leveretése után né-
hány hónappal, 1957 márciusában egy 
moszkvai tanácskozásról jelent meg a 
hír: a két fél megegyezett, hogy a közel-
jövőben tanácskozásokat folytat a szovjet 
csapatok magyarországi tartózkodásá-
nak, létszámának és állománya megha-
tározásának, valamint elhelyezésének 
céljából, és egyezményt köt. Íme, a Bu-
dapesten aláírt „végeredmény”: 

„…A Magyar Népköztársaság Kormá-
nya és a Szovjet Szocialista Köztársa-
ságok Szövetségének Kormánya… ren-
dezni óhajtván a szovjet csapatoknak a 
Magyar Népköztársaság területén való 
ideiglenes tartózkodásával kapcsolatos 
kérdéseket… az alábbiakban állapodtak 
meg:

két hétben is létező forradalmi Magyar Szabadságharcunk leveretése után né-

gy g g
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A szovjet csapatok ideiglenes tartózko-
dása a Magyar Népköztársaság területén 
semmiképpen sem érinti a magyar állam 
szuverenitását; a szovjet csapatok nem 
avatkoznak be a Magyar Népköztársaság 
belügyeibe…” 

Vajon az 1956-os követeléseken kívül 
hivatalosan fel sem merült a szovjet ka-
tonák részleges vagy végleges távozá-
sának igénye? A választ egy levéltárban 
fellelt feljegyzés adja meg. Hruscsov 
szovjet pártfőtitkár 1958 májusában fo-
gadta Kádár Jánost, és tárgyalás közben 
felajánlotta a szovjet csapatok kivoná-
sát. Ekkortájt amúgy jelentős szovjet 
csapatcsökkentéseket hajtottak végre, 
Romániából például végleg hazamentek 
a szovjet katonák. Az MSZMP főtitkára 
az ajánlatot visszautasította, mondván, 
Magyarországon még nem érett meg a 
helyzet erre… Ebben az „éretlen hely-
zetben” javában zajlott már Nagy Imre és 
társainak koncepciós pere… 

A 80-as évek utolsó harmadáig sok víz 
lefolyt a Potomac és a Moszkva folyókon, 
mígnem Mihail Gorbacsov pártfőtitkár 
1985 márciusában hatalomra került. Ber-
linben, 1987 májusában a Varsói Szerző-
dés (VSZ) Politikai Tanácskozó Testülete 
Gorbacsov javaslatára elfogadta a szö-
vetség új, védelmi jellegű katonai doktrí-
náját. Újabb meglepetésként Gorbacsov 
1988-ban az ENSZ közgyűlésén beje-
lentette, hogy az európai területeken ál-
lomásozó szovjet katonák számát félmil-
lióval csökkenti. Itt meg kell jegyeznünk: 
a második világháború végén három és 
fél millió amerikai katona volt Európában, 
ennek túlnyomó része, 3,1 millió 1946 
márciusáig hazatért az Egyesült Államok-
ba. Az öreg kontinensen végül mintegy 
400 000 katona maradt, s nagy részük 
mindvégig (Nyugat-)Németország terüle-
tén tartózkodott. 

A közvélemény 1989 decemberében 
„egyszer csak” arról értesült, hogy a 
magyar parlament honvédelmi, valamint 
külügyi bizottságainak az akkori tapolcai 
rakétadandár országgyűlési képviselő pa-
rancsnoka (a 2013 májusában elhunyt), 
Sebők János vezérőrnagy javaslatára 
került napirendre immár a teljes csapat-
kivonás ügye, nemkülönben a Varsói 
Szerződés megszűntetésében való ma-
gyar közreműködés. Eltelt újabb néhány 
hónap: a magyar és a szovjet külügymi-
niszter Moszkvában aláírta a teljes szov-
jet csapatkivonás kormányközi egyezmé-
nyét, melynek értelmében március 12-én 
13 órakor futott ki a hajmáskéri vasútál-
lomásról az első, 40 vagonos szerelvény 

a Veszprém ben állomásozó gépesített 
lövészhadosztály harckocsiezredé nek lö-
vészzászlóaljával.

Íme, néhány adat. Az egyoldalú (rész-
leges) kivonás kezdetéig, 1989 áprilisáig 

110 000 fős szovjet jelenlétről lehetett 
számot adni. A Déli Hadseregcsoport 
100 helyőrségben települt, mintegy 6000 
– köztük 2000 magyar állami tulajdont 
képező – objektumot használt. A szovjet 
csapatok 27 146 külön féle harcjárművel 
és gépjárművel rendelkeztek. A mint-
egy 560 000 tonna különféle anyagból 
230 000 tonnát tett ki a lőszer, 100 ezer 
tonnát pedig az üzemanyag. A hadi-
technikai eszközök kiszállításához 950, 
az egyéb anyag szállításához 652, a 
személy szállításhoz 117 szerelvényre 
volt szükség. A tapolcai rakétaalakulattól 
néhány tíz kilométerre, Nagyvázsony, 
illetve Tótvázsony térségében, mozgó 
rakétabázison tárolt atomtöltetű rakéta-
fejeket a Déli Hadseregcsoport a rész-
leges csapatkivonások során, még 1989 
őszén elszállította hazánk területéről.   

Nos, 1991. június 16-án indult el az 
utolsó katonavonat, az utolsó szovjet 
katona, Viktor Silov altábornagy, a Déli 
Hadseregcsoport kivonását levezénylő 
parancsnok pedig 1991. június 19-én 
15 óra 1 perckor a záhony–csapi hídnál 
lépte át a magyar határt. 

A kivonást követő pénzügyi elszámo-
lás közel másfél évig húzódott. A null-
szaldós megállapodást 1992. november 
11-én írták alá. Ezzel végképp lezárult 

a szovjet csapatok csaknem fél évszá-
zadig tartó ideiglenes magyarországi 
jelenléte.

Végül álljon itt néhány sornyi idézet. 
„2001. évi XVII. törvény…
 Az Országgyűlés az ország szuve-

renitása visszaszerzésének emlékét és 
jelentőségét törvényben örökíti meg.

1991. június 19-ének, az utolsó idegen 
megszálló katona hazánkból történt eltá-
vozása napjának emlékére június 19-ét 
nemzeti emléknappá nyilvánítja.

Szabadságküzdelmeink vívmányának, 
a kivívott szabadságnak tiszteletére 
június hó utolsó szombatját a magyar 
szabadság napjává nyilvánítja.”

„237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet… 
a nemzeti gyász: a társadalom egészét, 
illetve annak jelentős részét érintő – a 
nemzet érdekében végzett munkássága, 
közéleti tevékenysége okán kiemelkedő 
személy halála miatt vagy a társadalmat 
mélyen megrázó katasztrófában elhuny-
tak iránt érzett – megrendülés és az ezt 
kifejező kegyeleti megemlékezés.

A Kormány október 6-át (aradi vérta-
núk napja) és november 4-ét (szovjet 
intervenció emlékezete) nemzeti gyász-
nappá nyilvánítja.”

(Felvételeinken a csapatkivonás né-
hány mozzanata, és 1956 novemberé-
ben a pesti utcán egy szovjet tank lát-
ható.)

M. T. GY.

FOTÓ: HONVEDELEM.HU ARCHÍVUMA, WIKIPEDIA
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A katonák kognitív képességfejlesztésé-
nek kérdései címmel rendezett tudomá-
nyos konferenciát a Magyar Tudományos 
Akadémia  2022. november 14-én, Bu-
dapesten, a Stefánia Palota – Honvéd 
Kulturális Központban, amelyet Sándor 
Zsolt altábornagy, a Magyar Honvédség 
parancsnokának helyettese nyitott meg. 

Sándor Zsolt altábornagy megnyitójá-
ban hangsúlyozta: nagyra tartja azokat 
a kutatásokat, amelyek a humán erő-
forrás megfelelő kiválasztását és szak-
szerű felkészítését segítik. Elmondta, a 
konferencia módot ad arra is, hogy az 
érdeklődők bepillantást nyerje-
nek a nemrég megalakult MH 
Haderőmodernizációs és Transz-
formációs Parancsnokság tevé-
kenységébe is.

Zsiga Tamás László, a Honvé-
delmi Minisztérium humánpoliti-
káért felelős helyettes államtitká-
ra előadásában kiemelte, hogy a 
humán faktor esetében kiemelten 
fontos területnek számít a kog-
nitív képességek vizsgálata és 
fejlesztése, és igen hasznosak 

az olyan tudományos konferenciák, ahol 
az összegyűjtött ismereteket, tudást, 
tapasztalatot és a feltárt lehetőségeket 
bemutatják. Az ilyen események lehetővé 
teszik a tárca vezetői számára, hogy pro-
aktívan is részt vegyenek a modernizáci-
ós folyamatokban, a fejlesztésekben és a 
kutatásokban.

Az egész napos rendezvényen a kog-
nitív képességfejlesztés pszichológiai le-
hetőségeiről, neurológiai hátteréről, tech-
nológiai következményeiről, a világnézeti 
alapú lelki gondozás szerepéről, az ún. 
kognitív hadviselésről, a teljesítőképes-

ség fokozásának irányairól, vala-
mint a kognitív rezilienciáról (ti. a 
megismerésen alapuló rugalmas 
ellenálló képességről) hallhattak 
előadásokat az érdeklődők.

A rendezvény levezetőelnöke 
dr. Hajdú Ferenc ezredes, az MH 
Haderőmodernizációs és Transz-
formációs Parancsnokság osz-
tályvezetője volt.

SZÖVEG: NAVARRAI MÉSZÁROS MÁRTON 

FOTÓ: HORVÁTH SZTANISZLÁV 

(FORRÁS: HONVEDELEM.HU)

A jövő képlete: folyamatos átalakítás és 
rendszeres képzés

az
az
tap
be
tes
akt
ós
kut

A
nití
het
no
ala
kog

Nem szokványos összejövetel részesei 
lehettek a Nyírbátori Határőr Igazgató-
ság Nyugdíjasai Egyesületének tagjai 
2022. szeptember 6-án. A megszokott 
napirendek után köszöntöttük a szep-
tember hónapban név- és születésnap-
jukat ünneplő tagtársainkat: a Máriá-
kat, a Mihályokat, a 70. születésnapját 
ünneplő Gyenes Józsefet, aki sajnos 
személyesen nem lehetett jelen 
a rendezvényen, a 80. születés-
napját ünneplő Harascsák Györ-
gyöt. A rendezvény csúcspontja 
a 90. születésnapját ünneplő 
Dankó Lajos nyugállományú ha-
tárőr főtörzszászlós köszöntése 
volt. Lajos bácsit, akit két lánya 
kísérte el az ünnepi rendez-
vényre, az egyesület emléklap-
pal, szerény ajándékkal és egy 
reprezentatív tortával lepte meg. 

Ugyancsak emléklappal és ajándékkal 
köszöntötte őt Máté Antal, Nyírbátor 
város polgármestere, dr. Balogh János 
országos rendőr-főkapitány személyre 
szóló ajándékát pedig Szomor Péter 
rendőr ezredes, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 
Humánigazgatási Szolgálat vezetője 
adta át. 

A rendezvény ezt követően jó ízű 
estebéddel és beszélgetéssel, szóra-
kozással folytatódott és zárult.

S : J  János ny. h ő  

F : K  F

Különleges egyesületi összejövetel
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Terepjárót vontattak, gázálarcban kúsztak a nyílt 
kiképzési napon
Lőttek, kúsztak, futottak, gránátot is dob-
tak annak a hat középiskolának a diákjai, 
akik iskolánként egy-egy csapattal vettek 
részt a 83. Poppr Emil Területvédelmi 
Zászlóaljnak a szombathelyi repülőtérre 
szervezett honvédségi nyílt kiképzési nap-
ján. 

Páli Zoltán ezredes, az MH 6. Sipos 
Gyula Területvédelmi Ezred parancs-
noka köszöntötte a diákokat, továbbá a 
Vas Megyei Közgyűlés, a megyei védel-
mi bizottság, a tankerületek, az iskolák, 
a társszervek és a Magyar Honvédség 
meghívott alakulatainak képviselőit. Re-
ményét fejezte ki, hogy a versengő diákok 
felejthetetlen élményekkel és elégedetten 
mennek majd haza. Vámos Zoltán főis-

pán, a rendezvény fővédnöke arról 
beszélt a gyerekeknek, hogy 20‒25 
évvel ezelőtt maga is szívesen vett 
részt hasonló honvédelmi versenye-
ken, és azokról jó emlékeket őriz. 
„Nagyon jó helyen vagytok, mert 
egy ilyen verseny azokat a képes-
ségeket – a fegyelmet, a kitartást, 
a csapatban való gondolkodást – 
fejleszti, amelyek szükségesek az 
életben ahhoz, hogy sikeres felnőtté 
tudjatok válni” – mondta a főispán. 

Sásdi Imre alezredes, az MH 
83. Poppr Emil Területvédelmi Zászlóalj 
parancsnoka elmondta, tavasszal kapták 
azt a feladatot, hogy a honvédségről szóló 
ismeretek terjesztésével célozzák meg a 
fiatalokat is. Molnár Tamás őrnaggyal azt 
találták ki, hogy bővítik a kapcsolataikat a 
középiskolákkal és a diákokkal. Első kör-
ben a megyeszékhelyre koncentráltak, de 
a továbbiakban szeretnének a megye más 
városaiban is tartani ilyen versenyeket. 

A szervezők kialakítottak egy akadály-

pályát a repülőtéren, amelynek állomá-
sai játékos kihívások formájában ízelítőt 
adnak a kiképzési foglalkozások tartalmá-
ból. Az iskolaigazgatókat Molnár Tamás 
őrnagy kísérte helyszínről helyszínre, 

hogy tájékoztassa őket, hol 
mi zajlik. Láthattak katonai 
testnevelést, laposkúszást 
gépkarabéllyal, célok leküz-
dését fedezékből fedezékbe 
rohanva, élménylövészetet 
airsoft fegyverekkel. Az 
egyik állomáson kötéllel 
kellett elhúzni egy 1850 ki-
logrammos terepjárót. Egy 
másik helyen vegyi csapás-
sal sújtott veszélyes terep-

szakaszt imitálva zöld füstjelző gyertyát 
dobtak a gyerekek elé, amire reagálva 
gázálarcot kellett felvenni, és abban kúsz-
ni át a hatalmas álcatakaró alatt. Megint 
másutt a gyakorló kézigránátot legalább 
tíz méterre kell elhajítani. Az Ural–4320 
nehéz gumiját csak négy gyerek együtt 
tudta odébb hurcolni, és az SZD–9-es vi-
torlázó-repülőgép leszerelt szárnyának 
cipeléséhez is össze kell fogni a csapatok 
tagjainak. 

Tamás Dániel önkéntes tartalékos 
főhadnagytól megtudtuk: a gépkarabély 
szét- és összeszerelése nagy kihívás 
volt a diákok számára, mert mindenkinek 
először volt a kezében ilyen harceszköz. 
Bodnár Erika önkéntes tartalékos őrmes-
ter tapasztalatai szerint nagyon élvezték 
a középiskolások, hogy airsoft fegyverrel 
lőhettek. 

Varga-Kaisler Bársonyka, a Kanizsai 
Dorottya Gimnázium 11. osztályos diák-
ja elmondta: otthon rendszeresen edzi 
magát, és ez a felkészültség itt el is kelt. 
Számára például a laposkúszás volt az 
egyik legnagyobb kihívás, amelyben meg 
kell feszíteni az egész testet, viszont 
maga a testhelyzet lassítja a mozgást, és 

szokatlan volt, hogy eközben 
az alkarján fegyvert is kellett 
vinni. 

A versennyel párhuzamo-
san Almási László alezredes, 
a Honvédelmi Minisztérium 
Ifjúságstratégiai Osztályának 
vezetője tartott prezentációt a 
kadétprogramról az iskolaigaz-
gatóknak. Az intézményveze-
tők közül ketten is fontolóra 
vették, hogy indítanak az isko-
lájukban ilyen osztályt. Hollósi 
Éva, a Vépi Mezőgazdasági 

Technikum és Szakképző Iskola igazga-
tója elmondta: a hazafias, honvédelmi 
nevelés kiemelt terület az intézményben, 
a kadétprogramot pedig nagyon jó lehe-
tőségnek tartják. Korábban is tudtak erről, 
de ilyen sok információt még nem kaptak 
róla, mint itt, a repülőtéri nyílt kiképzési 
napon. 

SZÖVEG: MERKLIN TÍMEA ÖNKÉNTES TARTALÉKOS 

TÖRZSŐRMESTER

FOTÓK: CSEH GÁBOR
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1918. november 11-én 11 órakor az első világháború had-
színterein véget értek a harcok. Befejeződött, a Nagy Háború, 
ahogyan a kortársak nevezték. A Krajczáros Alapítvány 1993-
ban indította el hagyományteremtő szándékkal nemzetközi 
gyertyagyújtási kezdeményezését, amely felidézi a világhábo-
rúban elesett katonák küzdelmét, áldozatát. 

A Miskolci Helyőrségi Hagyományőrző Egyesület (MHHE) 
2021-ben csatlakozott a Krajczáros Alapítvány nemzetközi 
gyertyagyújtási programjához. 2022. november 11-én 11 óra 
11 perckor piros pipacsot viselve idéztük fel ismét világhá-
borús hőseink emlékét. (A sok piros pipacs mellett a fehér 
pipacsot is megjelenítettük, amely az egyetértést, egymás 
megbecsülését, a szeretetet, az  embertársaink iránti tisztele-
tet és a békét szimbolizálja.)  

A megemlékezés 10.30-kor trombitaszóval és a vendégek 
– azok sorában Mezei Zsuzsa, a Krajc-
záros Alapítvány képviselője, Varga And-
rea, Miskolc Megyei Jogú Város alpol-
gármestere, Rácz Mihály ny. ezredes, a 
régió vezetője, Molnár Sándor százados 
és Visnyoczkiné Gyöngyösi Zsuzsanna 
zászlós, a területvédelmi zászlóalj kép-
viselői, Barát Tamás zászlós, a toborzó-
iroda munkatársa és Lukács-Pete Mária, 

a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségének megyei elnöke 
–, valamint a megjelentek köszöntésével kezdődött a miskolci 
Hősök terén. A Tapolcai Kerek Kórus műsora után az egyesü-
let elnöke, Czél Ferencné mondott ünnepi beszédet. Ezt kö-
vetően egyesületünk tagjai, Petheő Lászlóné, Mihály Jánosné 
és Veres Ferencné verseket szavaltak, majd meggyújtottuk a 
mécseseket. A megemlékezést a Szózat közös eléneklése és 

Lendvai Péter hadnagy trombitajátéka 
zárta. Végezetül Varga Józsefné, egye-
sületünk tagja, megköszönte mindazok 
megjelenését, akik megtisztelték hagyo-
mányőrző rendezvényünket. Reményét 
fejezte ki, hogy 2023. november 11-én 
legalább ennyien találkozunk ismét.

SZÖVEG ÉS FOTÓK: A MISKOLCI HELYŐRSÉGI 

HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE

Megemlékezés az első világháború katonaáldozatairól 
a miskolci Hősök terén

November 11. a harcokban elesett kato-
nák iránti tisztelet és az emlékezés napja. 
A Krajczáros Alapítvány tizenhárom évvel 
ezelőtti kezdeményezésének köszönhe-
tően ez a novemberi nap a gyertyagyúj-
tási akció napja is. A Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetsége (BEOSZ) évekkel 
ezelőtt csatlakozott a kezdeményezés-
hez, és tagegyesületeink ezen a napon 
országszerte több településen szervez-
nek megemlékezéseket. 

A Szövetség elnöksége immár hagyo-
mányosan a budapesti Városmajorban, 
a tábori vadászok emlékművénél rója le 
tiszteletét. Ebben az évben is Németh 
István ny. ezredes, a Krajczáros Ala-
pítvány kuratóriumának elnöke és több 
köztiszteletben álló, védnöki szerepet 
vállaló személy, valamint a budapesti 
nyugállományúklubok tagjainak és a 
BEOSZ képviselőinek részvételével zaj-

lott a megemlékezés.  Az idei rendez-
vény talán a szokottnál is közvetlenebb 
hangvételű volt, mivel a megjelentek kö-
szöntése után először – megragadva az 
alkalmat – Bródy János előadóművész 
vehette át a Pál Dávid által készített 
festményt. Ezt követően Hazuga Ká-
roly ny. altábornagy, a BEOSZ elnöke 
mondta el emlékező szavait, majd dr. 
Gulyás András, a Göncz Árpád Alapít-
vány elnöke fogalmazta meg néhány 
szóban gondolatait. A rendezvény 
színfoltja volt a Tóth Tibor előadásában 
elhangzó, katonadalokból álló blokk, 
amely az első világháború korát idézte 
fel. A megemlékezés Jákob János dan-
dártábornok, protestáns tábori püspök 
imája után koszorúzással, virágok és 
mécsesek elhelyezésével folytatódott, 
majd végül a Magyar takarodó elhang-
zásával zárult. 

SZÖVEG ÉS FOTÓ:

SZTANÓ ZSUZSANNA NY. ŐRNAGY, 

A BEOSZ SZERVEZÉSI ELNÖKHELYETTESE

Emlékezés – gyertyagyújtás
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Mennyi? – Harminc. – Mi harminc? – Mi 
mennyi? (Hofi Géza után szabadon.) 
Hát ennyi, vagyis 30 (!) a BEOSZ által 
megrendezett Katonanemzedéki Talál-
kozók száma!

Egy közösség életében a 30. év-
fordulós rendezvény ragyogó tett! És 
nekem különösen jó érzés volt látni, 
hogy a „maiak” továbbviszik a talál-
kozók fő céljait: a katonanemzedékek 
közös múltjában keresendő hazánk 
iránti hűséget, a meghatározó jelen 
üzeneteit. Ezekről szólt a jubileumi 
rendezvényen a Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetsége (BEOSZ) elnöke, 
erről beszéltek a meghívott vendégek, 
ezekről írtak bajtársaim a Szövetség 
kiadványaiban, újságjában, honlapján. 
Okosan, szépen, intően és reménykel-
tően. 

A találkozók történetét már többen 
megírták, s akik ezt megtették, azoknak 
szívből köszönöm! A találkozók törté-
nete ugyanis akkor él, ha azt elmesélik, 
különösen, ha ennyire összetett, fontos, 
tanulságos maga a folyamat is, amely 
mindannyiunkat érint, akár tetszik, akár 
nem. E találkozók, beszélgetések, kö-
szöntések történetét ma is írják, amit 
nem szabad úgy megtenni, mintha be-
fejeztük volna! 

A Katonanemzedéki Találkozókra 
felkészülni, azokat megrendezni, majd 
azok tapasztalatairól írni nemcsak szel-
lemi erőfeszítést jelent, hanem „kifize-
tődőnek” is bizonyul. A szervezet elnö-
keként 16 alkalommal köszönthettem 
a résztvevőket, miközben én is sokat 
tanultam e rendezvények programjai-
ból. Jobban megértettem például, hogy 
a BEOSZ hogyan jutott el a jelenbe. 
Számomra ez már önmagában is azt 
jelentette: megérte!

A tapasztalataim, amiket a 30. évfor-
dulós rendezvény is megerősített:

Voltak fordulatok (nem pálfordulá-
sok!), sikeres hullámhegyek és kevésbé 
kudarcos hullámvölgyek, nagyszabású, 
máig ható történések, amelyek éven-
ként vitték előre a BEOSZ történetét, 
s amelyek különböző módokon ugyan, 
de gyakorlatilag a Szövetség minden 
egyesületére, minden tagjára, a ve-
lünk együttműködőkre voltak hatással. 
A programokon részt vevők arcán lát-
tam, hogy feltették és meg is válaszol-
ták a kérdést: mit jelent a Katonanem-

zedékek Találkozója, mit jelent e nagy 
közösséghez való tartozás? 

E találkozók a BEOSZ meghökkentő-
en sikeres programjai lettek, maradtak, 
egyben igényeltek és támogatottak is! 
A katonák nemzedékei találkozóinak 
témái néha nagyon is különböztek egy-
mástól, azonban a rendezvények 30. 
évfordulója is azt bizonyította, hogy 
azokat együtt, folyamatként kezeljük. 
Azonos hivatást művelő, tartósan 
együtt dolgozó, esküjükhöz hű embe-
rekről beszélek, akiket összekötnek a 
szokások, a katonai kultúra, a honvédő 
hagyományok, az egyenruha. Egysé-
ges egészet alkotó, összetartást és 
összefogást valló emberek bajtársi kö-
zössége ez.

Elfogultságom abból is adódik, hogy 
átéltem e találkozókat, ez a 30 év 
egybeesik saját életem nagy részé-
vel. Emlékeim tehát éppúgy lehetnek 
pontatlanok, mint amennyire tényeken, 
tapasztalatokon nyugvóak. Ezzel azt 
is érzékeltetni akarom, hogy a rendez-
vények fontosságának megfelelő érté-
keléséhez nemcsak alapos ismeretek 
szükségesek, hanem bizonyos időtávlat 
is kell hozzá. 

A találkozók mindegyike azzal a 
közös akarattal fejeződött be, hogy 
azokat folytatni szükséges a BEOSZ 
jövője szempontjából is! Nincsenek két-
ségeim afelől, hogy amíg a BEOSZ mű-
ködni fog, addig meg fogja rendezni ezt 
az évenkénti, hagyományosan sikeres 

programját. Azt, hogy a kihívásokkal 
hogyan fog megbirkózni a szervezet, 
nehéz megmondani, de a Szövetség 
jövője jelentős mértékben magukon 
a tagszervezeteken, a tagokon múlik! 
Jobban teszik tehát, ha a veszélyes vi-
zeken hajózva a „konvoj” együtt marad, 
nem sodródnak el egymástól. (Csak 
emlékeztetőül: háború a terror ellen, 
a globalizáció Janus-arca és politikai 
kihívásai, a migrációs válság, a nega-
tív irányú klímaváltozás gyorsasága, 
az EU próbatételei, a Brexit, a „putyini” 
agresszió, egy világjárvány és a gaz-
dasági válság stb. − ezek mind, mind 
a bizonytalanság új korszakát jelentik.)

A Szövetség alapítói és a maiak 
is kiváló mesterek, akik e csodálatos 
programot kitalálták, megcsinálták, 
akik folytatják! Ahol mesterek vannak, 
ott vannak és lesznek tanítványok is, 
aki ellesik a fogásokat, azokhoz újakat 
tanulnak, és a sajátjaikkal egészítik ki 
azokat. Éltetik a szakmát, megőrzik a 
tudást, hűségüket.

Még én is lőttem a D−20-assal, Te 
is, de Te már kipróbáltad a PzH 2000-
seket is. Tüzérek vagyunk mindketten. 
Én elhiszem Neked, hogy fel lehet épí-
teni egy modern magyar haderőt, sőt, 
ezt kívánom és támogatom is, de Te is 
hidd el, hogy mi is mesterei voltunk a 
szakmának! Ti is megtanultátok a „bo-
zótharcot”, de mi már a bozótot is is-
merjük. (Lőrincz Kálmán vezérezredes 
egyik hozzászólásából.) És csak semmi 
nagyképűség: a turulmadár sohasem 
fog fészket rakni a Himalája csúcsán. 
Azt is tudjuk, hogy a nemzedékeket 
összefogni még egy-egy családban 
sem egyszerű feladat! Másképpen szól-
va: mire az ember rájön, hogy az apjá-
nak igaza volt, addigra már van egy fia, 
aki szentül hiszi, hogy az apjának nincs 
igaza. 

Egyetértek, és örülök a honvédelmi 
miniszter alábbi szavainak, aki egy 
angol mondást idézett, miszerint „A fi-
atal szem élesebben lát, az idős szem 
messzebbre” (Obsitos III. évfolyam 
4. szám).  Közös hivatásunk az egyik 
legnehezebb és legnemesebb hivatás, 
amihez minden bajtársamnak erőt, 
egészséget kívánok!

SZÖVEG: SIPOS GÉZA NY. EZREDES, 

A BEOSZ TISZTELETBELI ELNÖKE       

FOTÓ: HONVEDELEM.HU

A Katonanemzedéki Találkozókról jutott eszembe
p
h
n
jö
a
J
z
n
e
a
k
t
a
a
d
a

is
p
a
o



22

Két év kényszerszünet után, immár tizen-
egyedik alkalommal, rendezte meg 2022. 
december 14-én, a Stefánia Palotában a 
Magyar Veterán Repülők Szövetségének 
(MVRSZ) elnöksége, együttműködésben 
a Szövetség budapesti tagszervezeté-
vel a Repülők Karácsonya elnevezésű 
baráti összejövetelét. A rendezvényre 
Budapestről, Kecskemétről, Miskolcról 
és Veszprémből jelentkező és meghívott 
vendégek folyamatosan érkeztek és már 
délután három óra körül várták a rendez-
vény kezdetét. 

Kevéssel négy óra után elhangzott 
megnyitójában Gál István ny. repülőez-
redes, a Szövetség elnöke hangsúlyozta, 
milyen nagy jelentősége is van annak, 
hogy a repülőszakma jeles képviselői 
ismét tudnak találkozni, hisz a pandémia 
okozta korlátozó rendszabályok ezt két 
éven keresztül nem tették lehetővé.

A megnyitó után elismerések átadásá-
ra került sor. Először a tagszervezetek 
vezetői vették át a Szövetség elnöksé-
ge által adományozott MVRSZ asztali 
zászlókat, majd az egyéni elismerések 
átadása következett. MVRSZ arany 
emlékérem elismerésben részesült a bu-

dapestiektől Benkó György, Erdei Imre, 
Kovács István, Nemecz Ervin, a kecs-
keméti tagszervezet részéről Bordásné 
Keresztes Márta, a miskolciaktól Kele 
Tamás és Bodnár József, Veszprémből 
Halász Mária és Horváth Alajos bajtár-
sak. Kellemes és váratlan színfoltja volt 
az összejövetelnek, hogy Kovács Dániel 
Tibor ny. alezredes, a Szövetség szer-
vezési alelnöke emléktárgy átadásával is 
köszöntötte a 80. születésnapját nemrég 
ünneplő elnököt, Gál István ny. repülő- 
ezredest.

Pohárköszöntőjében Esküdt Lajos ny. 
ezredes örömét fejezte ki, miszerint az 
MVRSZ már több mint másfél évtizede 
folyamatosan öregbíti nemcsak a saját, 
de a BEOSZ jó hírnevét is.

A rendezvény a vacsora elfogyasztá-
sával és az emlékek további jó hangulatú 
felidézésével zárult.

SZÖVEG: VILNER PÉTER NY. EZREDES

FOTÓ: MOGYORÓSI ATTILA NY. ALEZREDES

December 14-én, a Görgey-laktanya művelődési otthonában 
tartotta adventi évzáró rendezvényét a szentendrei Kossuth 
Lajos Nyugdíjas Klub. A családias hangulatú délutánra meg-
hívást kaptak a laktanyában települő alakulatok parancsnokai 
is. 

Horváth Jenőné, a nyugdíjasklub vezetője évzáró beszédé-
ben értékelte az elmúlt évben elért eredményeket. A klub ak-
tivitását jól példázza, és büszkeségre ad okot, hogy a tagok 
száma folyamatosan növekszik és a rendezvényen a kilenc-
ven évnél idősebb tagok nagy része is megjelent.

Dr. Sticz László vezérőrnagy, az MH Helyőrségtámogató 
Parancsnokság (HTP) parancsnoka beszédében kiemelte az 
olyan szervezetek jelentőségét, mint a Kossuth Lajos Nyug-
díjas Klub, amely példásan végzi feladatát és fogja össze 
a nyugállományú katonákat, aktívan szervez programokat, 
tartalmas időtöltést és közösséget biztosítva tagjainak. Kiss 
Zoltán alezredes, az MH Szentendrei Helyőrségtámogató 
Parancsnokság parancsnoka elmondta: „… a nyugdíjasok a 
jövőben is számíthatnak az alakulat támogatására, ahogyan 
a Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság további-
akban is számít a nyugdíjasklub jelenlétére, rendezvényeire. 
Hiszen a klub minden rendezvényére a pezsgő vidámság, a 

jókedv jellemző. A megalakulásának ötvenedik évfordulóját 
tavaly ünneplő nyugdíjasklub céljai és értékei nagymértékben 
hozzájárulnak a tagok tartalmas, közösségépítő elfoglaltságá-
nak szervezéséhez.”

A rendezvény ajándéktárgyak átadásával zárult. 
Az ünnepi műsort a nyugdíjasklub Ezüstfény együttese és 

Kapi Gábor „Nótás kapitány” adták.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: DÉVÉNYI VERONIKA 

(FORRÁS: HONVEDELEM.HU)

Évzáró a szentendrei Kossuth Lajos Nyugdíjas Klubban

Repülők Karácsonya
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Szeptember 23-án, Budapesten, a báró 
Hazai Samu laktanyában adták át a 
2022. évi honvédelmi táborokkal kapcso-
latos elismeréseket. Az ünnepi állomány-
gyűlésen részt vett dr. Ruszin-Szendi 
Romulusz altábornagy, a Magyar Hon-
védség parancsnoka és Baráth István 
vezérőrnagy, az MH Tartalékképző és 
Támogató Parancsnokság parancsnoka.

„Az önök által ezen a nyáron elvégzett 
feladat az egyik legfontosabb a Magyar 
Honvédség számára” – mondta az elis-
merésre felsorakozott katonákhoz 
fordulva Ruszin-Szendi Romulusz 
altábornagy, majd így folytatta: 
„A társadalom a több mint három-
ezer gyermeken, azok tapaszta-
latain keresztül is megismerheti 
a katonák mindennapi munkáját. 
Ehhez pedig a parancsnokaik ve-
zetésére és az önök munkájára 
volt szükség. 2022 nyarán nem-
csak a táborokban részt vett háromezer 
gyermeket érték el így – sokkal többet 
tettek. Elérték a családokat, a szülőket, a 
nagyszülőket, a testvéreket, a barátokat 
és a barátnőket.” 

A Magyar Honvédség parancsno-
ka szerint a táborlakók motivációja 
elismerésre méltó: az ünnepségen 
bemutatott kisfilmben egy-két alaki 
fogás, mozdulat végrehajtása ugyan- 
olyan fegyelmezett volt, mint a hi-
vatásos állomány katonáié. „Ezt az 
önök segítsége, irányítása mellett 
annak is köszönhetjük, hogy a fiata-
lok eljöttek a honvédelmi táborokba, 
ahol közösen oldották meg a felada-
tokat, valamint élték át azt, amiről 

eddig csak elképzeléseik voltak” – hívta 
fel a figyelmet az altábornagy.

A hetvenkilenc, elismerést átvevő kato-
nát és honvédelmi alkalmazottat köszönt-
ve Baráth István vezérőrnagy hangsúlyoz-

ta: 2016 óta jelentősen nőtt a Honvédelmi 
Táborban részt vevő fiatalok száma. Az 
április elsején megnyitott előjelentkezési 
felületen egyetlen nap alatt betelt a meg-
hirdetett férőhelyek közel nyolcvan szá-
zaléka. Volt olyan tábor, melynek minden 
helyét alig 50 perc alatt lefoglalták. Az MH 
Tartalékképző és Támogató Parancsnok-
ság parancsnoka hozzátette: a 2016 óta 
megrendezett táborok résztvevői közül 
– tapasztalataik és benyomásaik eredmé-
nyeként – már többen választották a hiva-
tásos vagy szerződéses szolgálati formát.

SZÖVEG: TRAUTMANN BALÁZS 

FOTÓ: KERTÉSZ LÁSZLÓ 

150 éves a honvéd altisztképzés cím-
mel nyílt kiállítás 2022 szeptemberé-

ben, a várpalotai Thury-vár lovagter-
mében, amelynek létrehozója az MH 

Altiszti Akadémia állományában szolgáló 
Kollár László főtörzszászlós. 

Kollár főtörzszászlós a megnyitón 
számos, kivételes ritkaságnak számító 
tárgyi emléket is bemutatott és két, a 
harmincas években, a gyakorlótéren 
zajló katonai tevékenységet ábrázoló 
korabeli térképet adott át ajándékként 
Oszlánszki Béla ezredesnek, az MH 
Bakony Harckiképző Központ (MH 
BHK) parancsnokának.

A megnyitóünnepségen az MH BHK 
személyi állománya mellett részt vettek 
a helyi társadalmi szervezetek és kö-
zépiskolák képviselői, valamint a Hon-
véd Kadét Programban érintett diákok 
is.

SZÖVEG: MH BAKONY HARCKIKÉPZŐ KÖZPONT 

FOTÓ: PINTÉR LÁSZLÓ 

(FORRÁS: AZ MH BAKONY HARCKIKÉPZŐ KÖZPONT 

FACEBOOK-OLDALA)

A siker munkásai

Kiállítás a honvéd altisztképzés 150 éves történetéről
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(Könyvismertető)

A szerzők azzal a céllal és szándékkal 
állították össze ezt a kötetet, hogy az 
MN 4730 gépesített lövészalakulatnak, 
Dózsa György, majd Thury György nevét 
viselő ezrednek, később pedig dandár-
nak méltó és maradandó emléket állít-
sanak. 

A könyvből az olvasók megismerhe-
tik az 1970-es évektől az 1997. évi 
megszűnésig az alakulatnál szolgálatot 
teljesítő tisztek, zászlósok, tiszthelyette-
sek, polgári alkalmazottak és közalkal-
mazottak beosztásaikban végzett áldo-
zatos munkáját és annak eredményeit. 
A kötet szerzői értékes, a maga nemé-
ben jelentős kordokumentumot nyújtanak 
át bajtársaiknak, kollégáiknak, az egykori 
és a jelenlegi katonáknak, a hadsereg 
iránt érdeklődő olvasóknak. A történeti, 
szakmai alapossággal megírt mű lapjain 
érzékletesen elevenednek meg a Nagy-
kanizsán eltöltött évek, a katonai hiva-

tás szépségei és nehézségei, a végzett 
munka sokrétűsége, a családi élet min-
dennapjai. 

A leírt eseményeket a szerzők baj-
társaikkal, kollégáikkal közösen megélt 
sikerei, küzdelmei teszik igazán ember-
közelivé, mindvégig arra törekedve, hogy 
hiteles korrajzot adjanak át visszaemlé-
kezésük során. Felelevenítik azoknak az 
éveknek az emlékeit, melyek számukra 
az életet, a szolgálatot, a haza védelmé-
nek őszinte hitét jelentették. 

A kötet igazi jelentősége abban áll, 
hogy a visszaemlékezések mellett a fia-
tal és a leendő katonák tanulhassanak, 
példát vegyenek e sorsokból. E könyv 
embert próbáló nehéz küldetésekbe, 
hétköznapokba enged bepillantást. 
Történeteiket olvasva betekinthetünk a 
Nagykanizsán szolgált elődök munkájá-
ba, mely nemcsak örömökkel, de áldo-
zatokkal is járt. Rátermettségükről tettek 
tanúbizonyságot szerteágazó és nagy 
kitartást igénylő feladatok végrehajtása 

során, így az elért sikerekre méltán le-
hetnek büszkék. Megérdemlik tehát azt, 
hogy munkájukat, életüket, küzdelmeiket, 
sikereiket megismerjük.      

SZÖVEG: MÉSZÁROS KÁROLY NY. ALEZREDES

FOTÓ: DR. BERTALAN GYÖRGY NY. ALEZREDES

Nagykanizsán szolgáltunk

Két év kihagyás után közel száz volt és jelenlegi 
katona gyűlt össze 2022. október 2-án, a szom-
bathelyi bajtársi találkozón, a Kisfaludy Sándor 
utca 1. szám alatti épület színháztermében. 
A találkozón, amelyet tizenegyedik alkalommal 
rendeztek meg, különböző nemzedékek talál-
koztak: itt voltak a nyugállományúak és ma is 
aktívak, eljöttek az egykori polgári alkalmazot-
tak is, de olyan szombathelyieket is vártak, akik 
máshol teljesítettek, teljesítenek szolgálatot. 
A megjelentek gyertyát gyújtottak elhunyt társaik 
tiszteletére, és egyperces felállással, csenddel 
adóztak emléküknek. 

A főszervező, Bondár György önkéntes mű-
veleti tartalékos törzszászlós úgy fogalmazott: a 
jelenlegi helyzetben még fontosabb az egykori 
katonabajtársak és a velük együttműködő polgári állomány 
kapcsolatának ápolása és összetartozásának erősítése. 
A rendezvényen felidézték: 1995-ben szűnt meg a dandár. 
Addig több mint négyezer katona szolgált Szombathelyen, 
majd a Savaria Kiképző Központban is több mint kétezres 
állomány volt, annak 2004. december 31-én történt bezá-
rásig. A találkozón képeket vetítettek a laktanya életéből és 
leszereléséről, valamint felmerült az ötlet, hogy a 2024-ben 
esedékes húszéves évfordulóra készülhetnének egy fesztivál-

méretű rendezvénnyel is, ha támogatná a kezdeményezést a 
város. 

A bajtársi találkozó napját régi hagyományokhoz vissza-
nyúlva választották meg. Olyan alkalmat kerestek, amely a 
naptárban közel van a magyar honvédelem korábbi ünne-
péhez: szeptember 29-éhez, a fegyveres erők napjához, és 
ehhez a jövőben is tartani kívánják magukat. 

SZÖVEG ÉS FOTÓ: MERKLIN TÍMEA 

ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS TÖRZSŐRMESTER

Bajtársi találkozó Szombathelyen
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A ceglédi Dózsa György Honvéd Nyugdí-
jas Egyesület tagjai nagy létszámban vet-
tek részt a többnapos októberi kirándulá-
son, a Balaton néhány szép helyén.  

A gazdag program része volt a Ti-
hanyi Levendula Ház Látogatóközpont 
megtekintése, ahol a gyógynövény szá-
mos jó hatását, felhasználását csodál-
ták meg nyugdíjasaink a régi történelmi 
időktől napjainkig. Az egyesület tagjai 
Balatonfüreden, a Jókai Mór Emlékház-
ban megismerték a nagy író életét és 
azt, hogy hogyan töltötték több évtizeden 
keresztül a nyári hónapokat feleségével, 
Laborfalvi Rózával a balatoni villájukban. 
A kirándulás résztvevői kisvonattal bejár-
ták a város olyan részeit is, melyeket a 
turisták, üdülők gyakran kihagynak, pedig 

a parti részen túl még számos gyönyörű 
látnivaló van. Csopakon nagy érdeklő-
déssel hallgatták a tájékoztatót a kenyér-
liszt és a takarmány őrlésének techno-
lógiájáról, történetéről a több száz éves, 
ma is működő vízimalomban. 

Jól érezték magukat a nyugdíjas-kol-
lektíva tagjai a programokon kívül is a 
csopaki üdülőben, mert az egyesület ba-
ráti közössége garancia erre. 

SZÖVEG: KOROKNAY CSABA NY. ALEZREDES

FOTÓ: KARMACSI LÁSZLÓ NY. SZÁZADOS

Őszi kirándulás

Mindenszentek estéjén idén is méltókép-
pen emlékeztek meg a Szombathelyen 
végső nyugalomba helyezett hős kato-
nákról az állami és a katonai szerveze-
tek, nyugállományú-egyesületek, vala-
mint a város középiskoláinak képviselői. 

A mécsesek meggyújtását követően 
beszédet mondott Babos Sándor őrnagy, 
az MH Katonai Igazgatási és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság 17. Hadki-
egészítő és Toborzó Iroda irodavezetője. 
Babos őrnagy hangsúlyozta: „A XX. szá-

zad világháborúiból hazatérő katonákra 
vagy hősi halottakra már egyre keveseb-
ben emlékeznek azok közül, akiket ők 
szerettek, akik őket szerették… De ne-
künk, a mában élőknek, szent kötelessé-
günk sírjaikat rendben tartani, emléküket 
megőrizni.” 

Az emlékbeszédet követően a megem-
lékezők koszorúkat és emlékmécseseket 
helyeztek el a hősi parcella központi em-
lékművénél. 

SZÖVEG ÉS FOTÓ: DÉVÉNYI GYÖRGY FŐHADNAGY

Szombathelyi megemlékezés a hősi halottakról mindenszentek estéjén

Nagyszabású  rendezvényt  szervezett  a  
városi  tűzoltóság,  a  rendőrség, a men-
tőszolgálat  és  a  honvédség  bevonásá-
val   2022.  szeptember  9-én   a  Marcali  
Bajtársi  Egyesület (MBE) a volt honvéd 
sporttelepen.

A  civilek napja 10 órakor  vette kezde-
tét.  Először  Szentes István  ny.  alezre-
des, az  MBE elnöke köszöntötte a részt-
vevőket, majd dr. Sütő  László, Marcali  
város  polgármestere  nyitotta  meg  az  
egész  napos bemutatót.

Nagy sikert aratott a kaposvári hely-
őrségi zenekar műsora, melynek tagjai 
katonazenével köszöntötték a  város la-
kóit, a sporttelepre érkezve pedig  egy  
gyepshow-programot mutattak  be. Ez-
után  a tűzoltók, a rendőrség  és a men-
tősök  közös bemutatója szórakoztatta a 
közönséget, majd az MBE dalárdájának 
műsora  következett. Délután rendőrku-
tya-bemutatóra, majd makettkiállításra 

került sor. Szerencsére az idő is kedve-
zett  a jól megszervezett egész napos 
programnak.

SZÖVEG ÉS FOTÓK: KŐRÖSI  ANDRÁS NY. ALEZREDES

Civilek napja a Marcali  Bajtársi  Egyesület szervezésében  

p p

ő
k
k
g
u
tő
k
m
ty

került sor Szerencsére az idő is kedve



26

Derűs nap köszöntött 2022. szeptember 
23-án az egykor volt Zalka Máté Katonai 
Műszaki Főiskola, a Kilián György Re-
pülő Műszaki Főiskola és a Krasznodari 
Repülőtiszti Iskola 1972-ben, illetve az 
Egyesített Tiszti Iskola 1962-ben avatott 
tisztjeire. Ezen a napon vehették át jubi-
leumi arany- és gyémántokleveleiket a 
jogutód Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Ka-
rának dísztermében. (A Kossuth Lajos 
Katonai Főiskolán végzettek az előző 
napon kapták meg okleveleiket, ugyanitt.)

Ez az ünnepség róluk, hozzájuk szólt: 
az ő tiszteletükre vonult be a csapatzász-
ló, őket köszöntötte levelében a Magyar 
Honvédség parancsnoka és ünnepi be-
szédében a kari dékán, aki fontosnak 
tartotta hangsúlyozni e generációk hoz-
zájárulásának jelentőségét a honvédség 
hadrafoghatóságának megőrzéséhez. 

Az obsitosok a Himnusz eléneklése 
után egyperces néma főhajtással rót-
ták le tiszteletüket elhunyt bajtársaik 
emléke előtt. A vonatkozó határozat 
ismertetője hosszan sorolta a neveket, 
és vehették át egyenként okleveleiket 
az érintettek. (Jó volt látni, hogy a meg-

jelentek többsége még mindig katoná-
san, méltóságteljesen járult az elöljáró 
elé.) Ezt követően prof. dr. Berek Lajos 
ny. ezredes emelkedett szólásra az el-
ismerésben részesültek nevében. Az 
ünnepség hivatalos része a Szózat 
hangjaival zárult. 

A vidám hangulatú közös fotózás 
után egy baráti-bajtársi hangulatú ebéd 

következett, ahol lehetőség kínálkozott 
a régi-régi közös emlékek felidézésére.

Köszönet illeti a Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar mindazon mun-
katársait, akik türelmes, lelkiismeretes 
munkájukkal hozzájárultak a rendezvény 
igényes megszervezéséhez.

SZÖVEG: DR. BERTALAN GYÖRGY NY. ALEZREDES

FOTÓ: GYURICZA BARNABÁS

„Gaudeamus igitur…”

Abasáron szeptember 10-én, a Saári Kö-
zösségi Házban tartották meg az Abasári 
Honvéd Baráti Kör tisztújító közgyűlését. 
Szerte az országból mintegy félszázan 
gyűltek össze a baráti kör tagjai, hogy a 
17 évig elnöki funkciót betöltő és most le-
mondott Tóth Ferenc ny. ezredes helyett 
új egyesületi elnököt válasszanak.

A szavazás előtt Esküdt Lajos ny. 
ezredes, a Bajtársi Egyesületek Orszá-
gos Szövetsége (BEOSZ) koordinációs 
elnökhelyettese tartott tájékoztatót a 

Szövetség szervezeti fel-
építéséről, aktuális tevé-
kenységéről és a jelenlegi 
feladatairól. Az érdekes 
és tartalmas előadás után 
a tagság egyhangúlag tá-
mogatta a csatlakozást a 
honvédségi bajtársakat ösz-
szefogó szervezethez. Kö-
vetkező napirendi pontban 
ugyancsak egyhangúlag 
választották meg az Aba-

sári Honvéd Baráti Kör elnö-
kének Mádi János ny. ezre-
dest, az abasári dandár volt 
parancsnokát. Az új elnök 
röviden ismertette program-
ját, amelyben kaput szeretne 
nyitni a volt katonák, közal-
kalmazottak számára.

Ezt követően az Abasár 
központjában felállított grá-
nit emlékművet koszorúzták 

meg, felidézve az MN 44. Harckocsi 
Ezred emlékét.

Az esemény zárásaként igazi szüreti 
ebéd következett, amely után a jelen levő 
Kazsu Attila polgármesterrel közösen 
baráti beszélgetés keretében feleleve-
nedtek a régi katonatörténetek, de szó 
volt az Abasári Honvéd Baráti Kör soron 
következő feladatairól is.

SZÖVEG ÉS FOTÓK:

 LADISZLAJDESZ LÁSZLÓ NY. ŐRNAGY

Erősödik a szövetségünk
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A Kispesti Obsitos Fúvószenekar éle-
tében a nyári szünetet követően ismét 
változás következett be. Karmesterün-
ket, Nagy Zsolt Gábort − előléptetésé-
vel egy időben − kinevezték a Magyar 
Honvédség Budapest Helyőrségi Zene-
kar karmesterének. Szolgálati feladatai 
a továbbiakban nem teszik lehetővé a 
két zenekar vezetését, így szeptember 
hónaptól búcsút vett tőlünk.  

Az Obsitos Zenekar még fel sem vette 
a hangszerét, el sem kezdte a próbát, 
máris készülnie kellett a II. Kisbajtársak 
Találkozójára. Szeptember 5-én mutatko-
zott be Hoffer Tibor ny. százados, a ze-
nekar leendő karmestere. Egy hét múlva 
elkezdődött a közös próba. Szeptember 
17-én pedig már fellépés Pákozdon! Pa-
naszra nem volt oka senkinek, remekül 
vette a karmester és a zenekar is az 
akadályt. 

Megtiszteltetés és öröm volt szá-
munkra, hogy meghívást kaptunk 
a Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetsége (BEOSZ) által szerve-
zett II. Kisbajtársak Találkozójára. 
A rendezvény az esős idő ellené-
re remekül sikerült. Nagyszerű 
közönség, jó szervezés és remek 
hangulat jellemezte a találkozót.  Új 
karmesterünk a műsort úgy állította 
össze, hogy az minden korosztály 
számára szórakoztató legyen. 

Ismét eltelt egy hét, és következett 
egy újabb hétvégi fellépés! Szeptember 
24-én Kispesten, a Templom téren, a 
Mihály-napi búcsú rendezvénysorozat 
részeként ismét nagy sikerű koncerttel 

szórakoztattuk a megjelent érdeklődőket, 
elsősorban Kispest lakóit.

Ismét egy próba, majd október 2-án, 
telt ház előtt tartottuk meg önálló filmze-
nei koncertünket. Rendhagyó módon, 
mert közel három év együttmuzsikálás 

után, zenével is elbúcsúzott a zenekartól 
és közönségétől Nagy Zsolt Gábor őr-
nagy. Ezen a koncerten mutatkozott be 
új karmesterünk, Hoffer Tibor ny. szá-
zados a nagyközönségnek. A koncerten 
felváltva vezényeltek. Az Oroszlánkirály, 
a Lusta Dick, a Hét mesterlövész, a JAG, 
James Bond filmzenék mellett indulók, 
keringők is szerepeltek a műsoron. 
A hangulat remek volt, az új karmester 
a közönséget is bevonta a zenélésbe, a 
játékba, ezzel még szórakoztatóbbá téve 
az amúgy is vidám koncertet. 

Szenes Iván Nemcsak a húszéveseké 
a világ című dalának elhangzása után 
oklevél átadásával vett búcsút Nagy Zsolt 
Gábor leköszönő karmestertől a házigaz-
da, Gábor Ilona, a Kispesti Munkásotthon 
(KMO) Művelődési Központ és Könyvtár 

igazgatója. Kiemelkedő munkája 
elismeréséül a BEOSZ képvisele-
tében Koós Gábor nyugállományú 
alezredes, a Közép-magyarországi 
Régió vezetője emlékplakettet és 
oklevelet adott át Hazuga Károly 
ny. altábornagy, a BEOSZ elnöke 
nevében a búcsúzó karmesternek. 
Utolsóként az Obsitos Zenekar 
nevében Horváth György elnök 
köszönt el Nagy Zsolt Gábortól. 
Köszönetet mondott a zenekarért 
végzett közel háromévi szakmai 
munkáért, az együttmuzsikálásért, 

az örömzenélésért és nem utolsósorban 
a kiváló emberi és baráti magatartásáért.

Végül Goran Bregovic Bubamarájával 
(Macskajaj) búcsúzott el a zenekartól és 
a közönségétől.  Megható pillanatok kö-
vetkeztek, amikor a két karmester kezet 
fogott egymással és helyet cserélve át-
adta a karmesteri pálcát Hoffer Tibornak, 
aki Kenneth Alford Híd a Kwai folyón 
című filmzenéjével zárta az estét.

Az október hónapot meglepetéssel és 
örömmel  zárták a zenekar zenészei és 
munkatársai: kimagasló és önzetlen el-
nöki és zenészi munkája elismeréséül 
Horváth György ny. pénzügyőr száza-
dosnak, a zenekar elnökének nemzeti 
ünnepünk, október 23. alkalmából Ma-
gyarország honvédelmi minisztere a 
Honvédelemért Kitüntető Cím III. foko-
zatát adományozta. Az elismeréshez ez-
úton is szívből gratulálunk.

SZÖVEG: SEPCSIK SAROLTA NY. ŐRNAGY

FOTÓK: HUGYECZ GYÖRGY NY. ALEZREDES
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Jászberényi kisdiákok rendhagyó Rákóczi-vetélkedője

A Fegyveres Szervek Baráti Köre már 
harmadik alkalommal szervez vetélkedőt 
a jászberényi diákok számára. Ezek a 
vetélkedők nem hasonlítanak a hagyo-
mányos tanulmányi versenyekre, mivel 
a kiválasztott történelmi időszakból csak 
egy rövid periódust fognak át. A kiválasz-
tott kornak pedig a visszatükröződését 
vizsgálják meg részletesen a különböző 
művészeti ágakban. 

Az id én megrendezett, II. Rákóczi Fe-
renc életét és korát felidéző történelmi, 
kulturális és művészeti vetélkedőn a helyi 
általános iskolák 7–8. osztályos tanulói 
mérhették össze tudásukat. A verseny 
nem volt könnyű, ugyanis előzetes isme-
reteket kellett szerezni a témával kapcso-
latban. Nemcsak a történelmi események 
ismeretére volt kíváncsi a zsűri, hanem 
arra is, hogy ez a kor milyen lenyomatot 
hagyott az irodalomban, festészetben, 
szobrászatban, építészetben és zené-
ben. A feladatok esetleges egyhangú-
ságát színesítette a gyakran felhangzó 
villámkérdések sokasága. 

Amíg a zsűri a végső értékelését meg-
hozta, a diákok Kövér István ny. törzs-
zászlós citera-bemutatójában gyönyör-
ködhettek, és meghallgathattak néhány 
kuruc kori dalt.

Az eredmények ismertetése előtt közö-
sen átnéztük a feladatsort, megbeszéltük 
a helyes válaszokat, ezzel is bővítve a 
tanulók ismereteit. A vetélkedő csapatver-

senyének első helyezettje a Lehel Vezér 
Gimnázium 7. osztályának I. csapata, a 
második a Nagyboldogasszony Gimnázi-
um I. csapata, a harmadik pedig a Nagy-
boldogasszony Gimnázium II. csapata lett.

Az első három helyezést elért csapatok 
tagjainak lehetőségük nyílt elutazni 2022. 
október 22-én Kassára, a történelmi Ma-
gyarország egyik meghatározó nagyvá-
rosába. Az utazás során felelevenítettük 
a diákok számára II. Rákóczi Ferenc és 
bujdosótársai hamvai hazahozatalának 
történetét, Kassa történelmét, II. Rákóczi 
Ferenc és Márai Sándor életét. 

A délelőtt folyamán érkeztünk meg a 
városba és megkezdtük a helyi neveze-
tességek felfedezését. Az első műemlék, 
aminél megálltunk, Kassa címere volt, ami 
fogadja a Fő tér északi része felől érkező 
sétálókat. Ezt követően a Szent Erzsébet-
székesegyház altemplomában elhelyezett 
Rákóczi-kriptában róttuk le kegyeletünket 

az elhunytak földi maradványai előtt, majd 
elénekeltük a nemzeti Himnuszt. A továb-
biakban megnéztük a Szent Orbán-haran-
got, az Állami Színházat, az Immaculata-
oszlopot és a szoborcsoportot kerestük 
fel. Majd elsétáltunk a Rodostó-házhoz, 
hogy megkoszorúzzuk a nagyságos feje-
delem szobrát és megtekintsük törökor-
szági lakásának replikáját. 

Utunk következő állomása a Márai 
Sándor-emlékház volt, ahol megtekintet-
tük a város történetét és az író ott töltött 
éveit bemutató kiállítást. Ezután elsétál-
tunk Márai szobrához, ahol leülhettünk a 
művésszel „társalogni” az üres székbe. 
Az ezt követő szabadprogram után indul-
tunk haza, Jászberénybe.

A vetélkedő és a kirándulás nem jöhe-
tett volna létre a Bajtársi Egyesületek Or-
szágos Szövetsége hathatós támogatása 
nélkül. A diákok nevében is köszönjük!

SZÖVEG ÉS FOTÓ: JOÓSZ ATTILA NY. ŐRNAGY

2022. október 1-jén Kaposmérőn lépett  
fel a Marcali Bajtársi Dalárda, ahol a 
település  önkormányzatának meghí-

vására a szüreti felvonulási mulatság  
című rendezvényen  vett részt.

A hangulatos, vidám kulturális prog-
ramban egy új összeállí-
tású borosdalcsokrot adott  
elő az együttes. Szólót   
énekelt   Koltai-Tóth   
Árpád, Réti   Zoltán és   
Szvoboda László, saját   
versét Bognár   György   
mondta  el, citerán kísért 
Pintér József, vezényelt 
dr. Mágenheimné Tóth 
Ildikó.

SZÖVEG ÉS FOTÓK:  

KŐRÖSI  ANDRÁS NY. ALEZREDES

A  Marcali Bajtársi Dalárda hírei
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Balassi Kórus – 15 év, 100 fellépés
Századik fellépésével ünnepelte a 15. 
születésnapját a Balassi Kórus a Stefánia 
Palotában az október 28-án megtartott 
műsoros esten. A rendezvényt megtisz-
telték jelenlétükkel Zsiga Tamás humán-
politikáért felelős helyettes államtitkár, a 
XIII. kerületi önkormányzat képviselői és a 
Stefánia Palota vezetői, valamint számos 
egyesület és klub tagjai. Köszönet illeti 
a Székesfehérvári Honvéd Nyugállomá-
nyúak Klubjának Nőszirom Vegyeskarát, 
amiért vendégkórusként elfogadta a meg-
hívást és a Stefánia Palota – Honvéd Kul-
turális Központ vezetését, hogy egyesü-
letünk és kórusunk számára lehetőséget 
biztosított a rendezvény megtartására.

Sokat készültünk rá, és izgatottan vár-

tuk a nagy napot, hogy ugyan megtelik-e 
a díszterem? Hát megtelt! És olyan hévvel 
tapsolt a közönség, hogy mindenki elfelej-
tette a 18 fokot, mert a szeretet (is) me-
legít… Egyesületünk elnöke, Galló István 
ny. ezredes köszöntötte a megjelenteket, 
majd Zsiga Tamás méltatta kórusunknak 
a katona- és népdalkultúra ápolása terén 
végzett 15 éves tevékenységét, amelyet 

jelképesen a kórus vezető-
jének átadott emlékplakettel 
ismert el.

A köszöntők után elsőként 
a Nőszirom Vegyeskar lé-
pett a színpadra. Szép kato-
nadalokat hallhattunk tőlük. 
Fellépésüket a Honvéd 
banda szól a Stefánián című 
örök slágerrel, és Demjén 
Ferenc Kell még egy szó 
című szerzeményével zár-
ták. A rendezvény meglepe-
tésvendége Deák Fruzsina 
énekművész volt, aki moldvai népdalokat 
énekelt kobozkísérettel, páratlanul szép, 
iskolázott hangon és fiatalos bájjal. Ismét 

sikerült megnyerni az est 
számára alapító tagun-
kat, dr. Kálmánffy Feren-
cet, s nem maradt el „az 
estharang” sem, amelyet 
csak az ő hangján tu-
dunk elképzelni (most 
sem csalódtunk). 

Majd elérkeztünk a 
100. fellépését ünneplő 
Balassi Kórus műso-

rához! A két karnagy: Naszvagyi Vilmos 
és felesége, Zsuzsanna asszony nagy 
hangsúlyt fektetett arra, hogy a választott 
dalokban megmutatkozzon a zenei sok-
színűség, s jelen legyen az egy- és több-
szólamúság is. A színes palettán mindenki 
találhatott a szívének kedveset: volt kato-
nadal, népdalcsokor, a soha nem hiányzó 
Nabucco, az El Condor Pasa, de gondos-

kodtak a közönség jó hangulatának eme-
léséről is. A két fergeteges szólóénekes, 
Kremsner József és Naszvagyi Vilmos 
most is, mint már oly sokszor örömet szer-
zett hallgatóságuknak. Természetesen a 
vacsora előtti három bordal ez alkalommal 
sem maradt el. A zenei kíséretet ezúttal is 
Ráthy József biztosította.

A műsor után elnökünk Balassi Bálint-
emlékéremmel köszönte meg államtitkár 
úr méltató szavait. Posztl Mihály, a szé-
kesfehérvári egyesület elnökhelyettese és 
Magócsi Zoltán, a kórus vezetője kölcsö-
nösen átadták egymásnak a köszönet és 
elismerés emléktárgyait. 

Mindezek után a zenétől kellőképpen 
elfáradt közönség méltán érdemelte ki a 
szereplőkkel együtt a kitűnő vacsorát, me-
lyet a Palota patinás éttermében költhettek 
el kellemes beszélgetések és koccintások 
kíséretében.

SZÖVEG ÉS FOTÓK: 

NAGYNÉ CSIZMÁS ERZSÉBET NY. ŐRNAGY

A keszthelyi Bethlen Gábor Nyugdíjas 
Klub ebben az évben is megtartotta a 
– fiatalabbak által sikeres csapatépítő 
tréningnek nevezett – hagyományos 
őszi bográcspartiját a Balaton partján. 
Az időjárás kegyes volt hozzánk, mert 
előző és következő nap is esett az eső, 
aznap azonban ragyogó napsütésben, 
bár szeles időben gyülekeztünk több 
mint félszázan, a Keszthely József 
Attila Vitorlás Sportegyesület (JAVSE) 
telepén. A szervezők már kora reggel 
elkezdték a munkálatokat (tűzrakás, 
krumplipucolás stb.), hogy a beígért 12 
órára elkészüljön a bográcsban rotyo-
gó, ínycsiklandó ebéd.

Jó hangulatban, jó étvággyal fo-
gyasztottuk el az ízletes pörköltet, még 
a bográcsot is kitörölgettük. Kötetlen, 
beszélgetős programmal folytatódott a 
délután, megkóstoltuk tagjaink pálinkáit 
és finom borait. Az idősebbek csak pi-
hengettek a gyönyörű környezetben, a 
fiatalabbak sétáltak egyet a vízparton, 
gyönyörködtek a most már csendes 
őszi Balatonban. 

Jövőre veletek, ugyanitt! – így kö-
szöntünk el egymástól az egyre nép-
szerűbb rendezvényünk zárásaként.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: SZIRMAI JÁNOS NY. ALEZREDES, 

KLUBELNÖK

Balatoni bográcsparti
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Tudományos tanácskozás a 150 éves nemzeti 
honvédtisztképzésről 
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2022. november 8-án rendezték meg a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 
budapesti, Üllői úti objektumának Széche-
nyi dísztermében a 150 éves a nemzeti 
honvédtisztképzés című konferenciát. Deli 
Gergely, az NKE rektora köszöntőbeszé-
dében elmondta, hogy az egyetem az 
egykori magyar királyi Honvéd Ludovika 
Akadémia épületeit, tereit használja, folya-
matosan megújítva és fejlesztve azokat. 
Az egyetem vezetőinek egyik legfonto-
sabb törekvése a honvédtisztképzés tradi-
cionális értékeinek átörökítése, gazdagítá-
sa. A jelen konferencia jelentősége abban 
áll – fogalmazott megnyitójában a rektor –, 
hogy egy olyan időszakban teremti meg 
a múlt megismerésének és a tanulságok 
levonásának lehetőségét, amikor a tiszt-
képzés új kihívások, feladatok elé néz.

Prof. dr. Csikány Tamás dan-
dártábornok, az NKE tudományos 
rektorhelyettese A magyar tisztképzés 
kezdetei 1808–1872 című előadásában 
feltárta azt a folyamatot, ami II. József 
1790-ben bekövetkező halálát követően 
jellemezte a nemzeti tisztképzés ügyét. 
Mondandójában kitért a Ludovika Aka-
démia létrejöttét megalapozó jogszabályi 
háttérre, a támogatók nemes felajánlása-
ira, valamint az akadályozó tényezőkre, 
különös tekintettel a napóleoni háborúkra. 

Dr. Balla Tibor ezredes  A magyar 
királyi Honvéd Ludovika Akadémia 
1872–1918 című előadásában bemutatta 
a Ludovikán folyó képzés három korsza-
kának (1872–1883: a hallgatók korsza-
ka; 1883–1901: a növendékek korszaka; 
1898–1918: az akadémikusok korszaka) 
legfontosabb jellemzőit. Kiemelte az intéz-
mény szerepét a magyar hadtudományi 
szakirodalom megteremtésében.

Dr. Szakály Sándor professzor, a 
VERITAS Történetkutató Intézet és Le-
véltár főigazgatója A magyar királyi Hon-
véd Ludovika Akadémia 1919–1945 című 
előadásában szót ejtett a trianoni béke-
diktátum Magyarországot a tisztképzés 
témakörében érintő következményeiről, 
a két háború közti időszak és a második 
világháború okozta kihívásokról is. 

Dr. Négyesi Lajos ezredes, a Hadtu-
dományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) 
egyetemi docense A magyar tisztképzés 
1945–1995 című előadását azzal kezdte, 

hogy 1945–46-
ban a fennálló 
rendszer egyik fő 
törekvése a volt 
ludovikásoknak 
a tisztképzésből 
történő kiszorítása 
volt. A további-
akban beszélt az 
1947–1949 között 
működő Honvéd 
Kossuth Akadémi-
áról és a politikai 
változások okozta 
tisztképzési anomáliákról. Elmondta, hogy 
a honvédség létszámát 1952-ig markáns 
növekedés jellemezte, amelyhez szükség 
volt a tömeges tisztképzésre, ezért 1949-
ben az Akadémia oktatói állományát nyolc 
fegyvernemi tiszti iskola között osztották 
szét. A továbbiakban bemutatta az Egye-
sített Tiszti Iskola (1957–1967), valamint 
a katonai főiskolák (1967–1995) működte-
tése során felhalmozott tapasztalatokat is.

Prof. dr. Padányi József vezérőrnagy, 
a Ludovika-történeti Kutatóműhely ve-
zetője A magyar honvédtisztképzés 
1996–2012 című előadásában áttekintet-
te az 1996. szeptember 1-jén két karral 
megalakuló Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem (ZMNE) létrejötte és az NKE 
HHK 2012. január 1-jén történt megszü-
letése közötti időszak legfontosabb tör-
ténéseit. Beszélt a NATO-csatlakozásra 
való felkészülés időszakáról, a nemzetközi 
katonai békefenntartó missziókban való 
magyar szerepvállalás tapasztalatainak 
az oktatásba való beépítéséről, annak az 
időszaknak a tapasztalatairól, amikor a 
ZMNE állományában az egyetemi karok 
mellett főiskolai kar is működött, a Had-
tudományi Doktori Iskola és a Katonai 
Műszaki Doktori Iskola jelentőségéről, va-
lamint az NKE megalapításának lépéseiről 
is. Utalt arra is, hogy a vizsgált időszakra 
jellemző volt a hadmérnökképzéssel kap-
csolatos szakok leépítése, az oktatói és a 
hallgatói létszámok csökkenése.

Dr. Pohl Árpád dandártábornok, a 
HHK dékánja A magyar honvédtisztkép-
zés jelene és jövője című előadásában  
arról a két alapvetésről beszélt, melyek 
minden korban jellemezték a ludovikás 
tiszteket. Nevezetesen arról, hogy a tiszt 

egyrészt legyen képes harci körülmények 
között feladatát bátran, hatékonyan ellátni, 
ugyanakkor legyen értelmiségi, aki képes 
befogadni, elsajátítani és alkalmazni 
mindazon műveltséget, szaktudást, amivel 
megfelel hivatása elvárásainak. A továb-
biakban ismertette az NKE HHK előtt álló 
kihívásokat és lehetőségeket, a honvéd 
tisztjelöltek új jogállás szerinti helyzetét, a 
képzési portfólió új elemeit, és beszámolt 
az új képzésekről is. 

Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára 
ezredes, a HHK egyetemi tanára a Lu-
dovikás hagyományok napjainkban című 
előadásában fontosnak tartotta hangsú-
lyozni e szakmai és morális örökség 1990 
óta tartó újraéledésének jelentőségét. 
Elmondta, hogy a Nemzeti Emlékhely 
és Kegyeleti Bizottság javaslata alapján 
2014-ben történelmi emlékhellyé nyilvá-
nították a Ludovika Akadémia épületét. 
A hallgatóság figyelmébe ajánlotta a 
Ludovika történeti kiállítást, amelynek 
rendeltetése azon tényezők bemutatása, 
amelyek révén a Ludovika Akadémián 
végzett tisztek a társadalom elismert tag-
jaivá váltak. 

„Ez a rendezvény méltó megemlékezés 
arról a százötven évről, ami eltelt, amely-
nek örökösei vagyunk. Ez a százötven 
év a miénk, továbbvitele kötelességünk. 
Ezt várja el tőlünk az ország vezetése, a 
társadalom, és úgy gondolom, jó úton 
járunk ahhoz, hogy ezt a célt el is érjük” 
– foglalta össze zárszavában az elhang-
zottakat Pohl Árpád dandártábornok, a 
HHK dékánja.

SZÖVEG: PÁHY ANNA 

FOTÓ: SZILÁGYI DÉNES 

(FORRÁS: HONVEDELEM.HU)

liákról Elmondta hogy egyrészt legyen képes harci körülmények
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Az MH 2. vitéz Vattay Antal Terület-
védelmi Ezred Honvédelmi Oktatási 
és Kulturális Központjának egyik köz-
kedvelt kezdeményezése az Adassék 
tisztelet a katonaeszménynek című 
előadás-sorozat. Ennek keretében tar-
tott előadást 2022. november 11-én 
Tartalékos katonák Magyarországon 
és a szabolcsi régióban címmel Polyák 
András ezredes, az MH Tartalékképző 
és Támogató Parancsnokság Területvé-
delmi Igazgatóságának igazgatója Újfe-
hértón, a honvédelmi sportközpontban. 
A rendezvényen a Kolping Oktatási és 
Szociális Intézményfenntartó Szervezet 
Szent István Gimnázium és Technikum 

pályaválasztás előtt álló diákjai vettek 
részt.

Polyák ezredes előadásában bemutatta 
a parancsnokság alárendelt alakulatait, a 
területvédelmi erők feladatrendszerét és 
alkalmazási területeit, majd ismertette az 
önkéntes tartalékos rendszer felépítését 
és működését. Ennek kapcsán kiemel-
te, hogy már több mint 11 ezren vállalták 
a haza szolgálatát valamelyik tartalékos 
szolgálati forma keretében. Szó esett arról 
is, hogy a tartalékos katonák miként áll-
tak és állnak helyt a déli határszakaszon, 
valamint a koronavírus-járvány okozta 
válsághelyzet során. A Honvéd Kadét 
Program kapcsán az ezredes elmondta: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében már 
nyolc intézmény csatlakozott a képzés-
hez. A program kiváló lehetőséget biztosít 
arra, hogy a fiatalok megismerkedjenek a 
Magyar Honvédséggel és annak társadal-
mi szerepével.

A területvédelmi ezred honvédelmi ok-
tatási és kulturális központja által szerve-
zett előadásoknak köszönhetően egyre 
több helyszínen egyre több érdeklődő 
nyer betekintést a Magyar Honvédség 
életébe és ismerkedhet meg a honvé-
delmi neveléssel, az önkéntes tartalékos 
rendszerrel.

SZÖVEG: SZIDOR VIKTÓRIA HADNAGY 

(FORRÁS: HONVEDELEM.HU)

VÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNYEK

A Honvédelmi Minisztérium a vásárlói kedvezményrendszer 
kiterjesztése érdekében felvette a kapcsolatot meglévő part-
nereivel. Ennek alapján a következő szervezetek vállalták a 
kedvezmények kiterjesztését a nyugállományú katonák és 
honvédségi nyugdíjasok körére is:

– InterSport (15%),
– Hervis (15%),
– Praktiker (10% kedvezmény minden hónap 2. hétvégéjén,     
   csütörtöktől vasárnapig),
– J. Press (15%),
– Danubius (15%),
– Kulcs Patika (5%),
– Stavmat Építőanyag (10%),
– Magyar Autóklub,
– Harmónia 99 Bt.,
– Formatex Kereskedelmi Kft. (Játéksziget),
– Zeller Zoltánné Ev. – Zeller Optika,
– Cívis P Kft. – Cívis Papír Írószer Bolt, FIGYELEM! ÚJ 
   ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ,
– Balatontourist Kemping,
– Fotohozman Műterem és https://fhdigital.hu webáruház,
– Flatco kedvezményes lakásbérlés,
– Balázs Sándor Ev. – Tavi Túra,
– Pátria Nyomda Zrt. – Pátria Papír,
– Spine Care Company Kft. – Gerinc Egészség 
    Központ – Evminov,
– Toyota Central Europe Kft. – Toyota Márkakereskedés 
    és Márkaszervíz,
– Balatontourist Kemping – Kedvezményes üdülési lehetőség,
– Tündérrózsa Hajókikötő – Új! Kedvezményes hajókirándulás,
– Fogászat – Lege Dentis Bt.,
– Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark, valamint a Fogadó  
   Az Öreg Préshez Hotel,
– Winner Gumi Kft. – Gumiszerviz,
– Budapesti Operettszínház (változó kedvezmények),

– 50% kedvezmény a zalakarosi Aphrodite és Venus Hotel 
teljes árú szobaáraikból,
– 15% kedvezmény a Magas-Hegyi Turisztikai 
   és Sportközpont Kft. (Zemplén Kalandpark) jegyáraiból,
– Margitszigeti Szabadtéri Színház (változó kedvezmények),
– 10% állandó és változó exluzív kedvezmény a budapesti  
   Átrium Színház előadásaira,
– Kedvezmények a Szépalma Hotel és Ménesbirtok 
   szolgáltatásaiból,
– a Budapesti Állatkert kedvezményei,
– 10% kedvezmény a KeS Papír üzletekben és online,
– 25% kedvezmény a Fővárosi Nagycirkusz jegyáraiból,
– 10% kedvezmény a székesfehérvári Diófa Étteremben és 
   a Kiskakas Vendéglőben,
– 5–15% kedvezmény a Regál Irodaszer Szaküzletekben 
   (Székesfehérvár),
– 10% kedvezmény a Salvator Étteremben (Székesfehérvár),
– 10% kedvezmény a Nebuló Papíráruház szaküzletben,
– 10% kedvezmény a Netamin webáruházban és üzletben     
   (Budapest),
– 15% kedvezmény a ProBody Stúdió és Akadémia 
    szolgáltatásaira (Budapest),
– 10% kedvezmény az Eldorádó Hangszerüzletekben 
   (Budapest) és Hangszer Webshopban,
– 20% kedvezmény az Aranybagoly Könyvszalonokban és 
    a Happily.hu online áruházban,
– 10%-os kedvezmény a Tisza Papír-Írószer Áruházban,
– 20%-os kedvezmény az Evminov Gerinc és 
   Egészségközpontban,
– 15% partneri kedvezmény a Herbaház szaküzletekben,
– Kedvezmény az Árpád Fürdőben, Székesfehérváron,
– 10 % kedvezmény a Netamin termékekre.

A kedvezmény igénybevételéhez való jogosultságot az 
érvényes honvédségi azonosító okmány (katonai nyugdíjas 
igazolvány, honvédségi nyugdíjas-igazolvány) felmutatásá-
val kell igazolni. 

(FORRÁS: HTTPS://WWW.BEOSZ.HU/CIKKEK/VASARLOI-KEDVEZMENYEK/)

„Adassék tisztelet a katonaeszménynek” – előadás-sorozat Újfehértón
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