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ny!g. veze|ekműködésénekle|téte
hanem
á|iományÚak
áídekVédeImének
éídek. c s a k s a i á t , ' ó í ö m ü k r e ,i,e v é k e n y k e d n e k , sége's kerenemcsaka hadseÍeg,
számáÍais pé|daéÍ
képviseIetének
VáL|a|ásál'
Az euÍópaikalo. hanem nagyíészthozzájáru|naka honvé. az egész|áfsadaLom
pé|dájára
nák szóvelségének
a BEoSZ deIem ÜgyénekszoIgálatához' eme||e|t tékke|bÍr|'a meg|évőgeneÍációkkózöt
je|en' ti ósszeíogásra
sÚrgelett'
kezdemény€ z ésére
1992januárjában
meg. egyes á||amife|adatokte|jesítesében
' megbéké|ésÍe
ezekhezaz igé
a|aku|laíÍunkavá]a|ók
o]da|án
a Honvéd. lős szelepet lö|tenek be az időskori prob' A BEosZ e|nÓksége,
LanacsaBEusz-^Esz érnákhe|yirnego|dásábanis'
nyekhezgazodva,
]992'októbeí17 18.
segrEroeKveoerm
(amaiHosZ) ésa HoDoSz Íészvéte|éVe
'
áranrgghrdetlea kü|önbözőkolszakokhoz,
ta|á|kozók tórténsIrri
eseményekhez
larlozó katona'
UgyanezéVápÍ|isábana|áiÍáslakerüt a A katonanemzedéki
nemzedékek
képvise
ői la á|kozó]ának
meg.
HonvédelÍrr
l'{n]szléÍ
um,a tr/lagyar
Hon.
Az eseményen
76 szervezel
Védség
éséldgkVédelmi
szervekközölti A BajtáÍsiEgyesÜetek országos szÖ. szervezését'
néhány
hónaposmÚ|iialahá|a (60|ársada|mi'
9 kalonai'4 |udományos'
sz€ Í ződéses megá||apodás,
me|yma is Vetségea|ig
A részt
vet|ekÍész|,
érvényben
van. Etló| kezdődóen érdek. mögöltje|entős kihÍváse|őltá||l.A rend. 3 egyházi)képvise|ői
Ío|yamalos.
időszakaa hadseregé|etében
is Vevó 180kÜldöti,de|egá|tiai
révén,
átfog.
képvise|e|i
levékenységünk
a szervá||ás
jogiköíü|rné. tör|énelmiléptékű
poIitlkai'
Vaamennyi(hazánkban
Vá||ozásokathozot|' ta lvagyarország
Változólálsada|mi'
rne|ya HoVÉTutódszer. másokIet|ek
a poIitikaköÍú|mények,
á1ren éskü Íö|döné|ő)katonanemzedékét'
nyeke||enére,

Búűr',k'^e

Az e|sőla á kozóÍésztvevőinek
a Magyar resenmegem|ékezik
a hazátszo|gá|óeő
Honvédség
kalonáihozintézelinyí|t|eve. deirő|ésbajtársairóL'
]ekjnyi|atkoztatta
a katonaneínzedéki
ta|á
kozik, a katonagenelációk
összeíogásá van mireépíteni
nakcé|já|:
átala'
,,Most,amiko|a honvédség
kítasával n egteren tjúk nemzeti haderőnk A BEosz a 25 éVeseredményeit
csak az
alapjaÍl,legyÚnk közösen cselekvő része a apíiókésaío]yama|osságotbiztosíló
utó'
sei hazánk denakratikus átalakításának' dok á]doza|osés önkéntesmunkájáva|
demokratikus j ogrendünk eó s íté
sének' leg. érhette
e ' Köszönette|ése|ismerésse|
ke||
nagyabbkincsúnk- hosszúidő után visz szó|nisiposGézaezredesbajtársése nök'
szanyen ÍÚggetlenségünk' meqvédésé' ségéneklagjai'
továbbáa Váasamánymun'
kájáró, akiktöbb mint16 éVigéstovább.

|a]ta
Íe|ahonvéde|em
ügyének
ésa táÍ
sada|om,íő eg a fiaia ok e|köle|ezettsé'
gének
erősítésé|'
a honvéde|ernélr
Va]ófeie.
|ósségíe|ke|téséi'
KÖszÖne|
i]letiazokataz
egyesü|etekel'
am€ | yek a nehézkörü|rné'
nyeke||enéÍe
megőriziék
közÖssége
ketés
hűségesen
ragaszkodnak
bajtársaikhoz
és
a honVédséghez'
Az újszervezelie]emek'az 1997.benlét'
íehozoti
régiók bevá|tva
a hozzájukíűzött
ÍeményeketösszekÖileiési
biz|osítanak
az egyesü|elekésaz e|nÖkség
közöti, a
javításáiszo]gáják'
működésife|téle|ek
Az érdekvéde|m]
munkában szoíos
együttműködés
a]aku|i
ki a Hosz.sza ésa
HoDoSz.sza|.Köszöneiet érdemeI
a szo.
idariláséstámogatás,arney megnyi|Vá.
nut a BEoSZ sza|az érdekvéde|rnirnUn.
ka soÍán.Az éÍdekképvise|eilerüleién
kö|
csönös kapcso|ata|aku|tki a megye]és
oíszágosnyugdías'érdekképVise|ei
szer.
vekke|,íőkénlatÖrVénya|kotás
során' a
kózös konzuilác]óban'
Szé|es
kóÍűVé
vá taka kapcsoaioka hon.
Védeem ügyét
szo|gá|ó
társada]miszer.
Vezetekke],
ameIyektóbb kózös |endez.
A tények
az|mutatták,
hogya rendszen ra is szo|gá|ják
a közössége|.Erőíeszíté.Vénylámogatásábanis megnyi|vánU|iak.
Vá|tásÍo|yama|ában
a [,'|agyaí
Honvédségseik réVén
t€ | jesedettkia szöVe|ségszer. Nemzetközikapcsoatainkjó szo|gá|]ák
a
haiékonyszöVetségesére
le|ta Bajtálsi Vezelislruktúmja'
nÖVekedeii|agsága'
[,'|eg. paÍtnercég
ügyéi'részét
képezik
a ''civi|
dip.
Egyesü|etekországos szöVetségében a apozoltakkáVá|iakműködésének
segí1ik
az országokközötti
iog. ]omáciának'',
abbana korszaka|koló
munkában'ame|y szabá|yiésgazdasági.technikai
Íe|iété|ei'
megéltésl
ésbaíátságol
a|apvelőíe|adaiának
tekintei|e
a generá. Né]küük nem nőheteltVo na i|yentekin.
A BEosZ ínegaIaku|ásáló|
kezdődően
ciók kózólti,,árkokbeternetését'',
azokél' lé|yes
szeNezetté
a B Eosz, mey hétrégi ío|yamatos
ésió kapcso|alot
ápo a szom'
am€ | yekel az e|mú|l
éVtizedek
soránleg. óban, szövetségeive|
€ g yÜti 110szeÍve. szédésrnáseurópaiországokhason|ó
szeÍ'
ná|ó hata|makhagy|akránkörökÜl- Nem zetle|ésköze| 10 000lagga|működik'
Vezeleive. A ,,civiI
diplomáciai''
eszkÓzeiveI
Vot o|yanegyszerűíe|adat
összebékíleni A HI'4me|és a HVK'Valfo|ytatot|
táF segítaz oíszágokközti bizaornésbará|i
azokai'akikkÖzé
o]ysokanéso|ysokszoí gyalásokeredményeképpen
szé|esedéttegyÜttműködés
íennlartását.
Ausz|r]áva|'
igyekez|ek
éketverni'Az eIső,,randeVún''képvise|eli
szeÍepea Honvédelmi
Érde. SzIoVénjáva|,
Sz oVákiáVa|,
BomániáVa|'
nyi|vánva|óan
nem|eheiett
előretudni,|át. kegyezletőFófumonésaz |dősügyTanács. újabban
szerbiáva|ésa vi|ágszervezetek.
ni' hogymi|eszenneka kezdeményez.Ás.
ban'a Hl/ LakásügyiBizottságban'
Je|en.
neka Végkimeneie|e'
A talá|kozósorán 1ós eíedménynek
tekintheiőaz ]dősügyi
pÍogramok,
közösen megé]t
események StÍatégia
mega|kotása'
BőVÜta hozzáta|. A jövő a fiata|oké
akalmáVa azonbana katonákgyoÍsan lozókÍakilerjedőszociá is rendszerkia|a.
megia|á]ták
a haza VédeImének
eszmei. kílása.RendszeÍessé
Vá|takaz 1992.ben A rnigeneíációnk
köte|essége'
hogyíehíVja
ségeta|aján
az 'azonosnye|Vet'''
ÚgytŰnk, megkezdetl
Nyugá||ományúak
Fórunrának a figyeIrnet
azokíaaVeszé|yekle'
ame|yek
az akkoÍiszeÍvezőknek
sike|i]||
a ',KézÍo. rendezvényei'
['{ewa|ósu|ta
szociá|is
segé. a társadarnaké]etében
ésa v |ágkú|ön.
gás a hon véde]néért'
Mindezekme|. bÖzőiérségeiben
kla|akuInak
éseszka|á
ie|szó jegyébenaz yezésintézrnényíendszere'
igazságíederíléséhez
vezető|egközvet etla Szövetségugyaniyenhangsúya|vál |ódhatnaksok tapasztaalotVonhalunk
|e
|enebbulatmegta|á|ni'
amijó|segíietie
az
a XX' századVlharostörléne|mébó|
éstra
éVlizedek
során kiaIaku
It,,homá|y,,
Íoko.
gédiáibi' me|yelEuíópaésa viág más
népeiismegé|lek,
lekintetle|
a katonákés
A ta|á|kozóksoraíeVá||a|ta
a háborúk.
az á||ar.poIgárok
veszteségeire'
llodeÍn
ban' harcokbane|esettkaionákésá do.
korunkban
a g|obaizáció képessé
tetleaz
zalokem]ékének
megőÍzését'
a ró ukVaó
emberiségei'
hogyóriásiíej|ődést
érj'^n
e|,
gondoskodásl'
kegye|eti
hagyománnyá
|el
de nemludottmego|dani
soktársadalmi
és
le a katonasírok,
temetők'hősiem ékmű.
gazdaságiprob|émát'
ame|yugyanakkor
Vek gondozását'példátieremivea teje.
magábanhordozzaa biztonság'a köÍ
pü|ések
Iakosainak
ésaíiata|oknak'
Ezen
nyezeii'gazdasági'a lársada|miésmás
tevékenység
ma máíátlerjeda határokon
ierÚ eieke VonalkoziÍenyegetés
számos
tÚkais.A BEosZa kalonagenerácjókla
ál
kockázatát'Az ernberiséget
beleíángat'
kozóinakhe|yszínén,
Ba alonkenesén
kia|a.
iáka ||'Vi|ágháborÚbaés
a kÜ|önbözőhe yi
kította
saját',Em|ékhe]yét,,
aho|rendsze.
hábolúkba'A íenyege|és
mlndeneke|őtt

0
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a békéÍe
ésstabi|ilásra
még
ma is íenná|a nemzetiség]
és Va||ásiszé|sőségesek
közötl' valanrinta nemzetköz]
teríorzmusíészérő|'
FiatakalonaláÍsaink'
sze.
letnénk,
ha apáitokpé|dájá|
köVetve, magas hjvatásiu.
.
datla|és
Je készÜ]lséggelá
nálokhe|}tminden
nehézpi|.
Ianatban,
ameIyszo gá|ato.
toksoránadódhat'Nefeled.
iétekSzent Istvánnaklmre
íiáhozintézeti
intemeibő|a
köVetkezőkel:''llert az atyák

páÍbeszéd
se|et,ío|yaroatos
ésmegegye.
zésreVa ó töíekvés,a kü|ónböző éÍdek.
csoportokra
ésgenerációkafordított
oda
íigye|és
közösségük eÍe]ét'
KéÍem
]eIentik
onöket' hogyezt az előt láp á|iáklovább,
ezze|]ssegítvea honvéde|em
ügyeéÍde'
kében
Végzett
mLrnkánkat'
Legyenek
seqí|
A l,4agyarHonvéd. ségÚnkre
közös cé|jaink
kitűzésében
és
ségbenÍeha mozódot|
tudást' képességekel
fo yaÍnatosan
Íej|eszte
niésgondozni
kel|,de
nemcsak Ónmagunk [4AGYARORSZAGHONVEDELIVII
HATAROZATA
számáÍa,
hanemazér|' I\4INISZTEBENEK
És A HoNVÉDVEZÉBKAR
hogyát ehessenadni
azéÍt
atyák' hogyfiaikatgyámoítsák,a fiak az utánLrnkköVetkező nemzedékeknek' FóNoKÉNEK PARANcSA
EL|sMERÉsEKADoMÁNYoásÁRóL
pedigazérlÍiak,
generációkon
hogyszü eiknekszótÍogad. csak így,összeíogva,
átíVeVeésmindengeneÍációl
ínegszóítva|ehel
ianak."
|\,4agyaÍország
honvéde|mi
miniszteIe
a
AVi|ág éskörnyezeiÜnkVálságai'a rnosi Íej|ődni'
A mÚ|lismeíeléve|és
a je|enkihí
láísada|nri
szervezetekésa nyugá|lo.
a|aku|óÚjVi|ágíendsok Veszé|y|rejtegei Vásainakfe|isrneÍéséVe
|ehelépíleni
a jdvőt'
mányÚakegyesÜeteijavas|atara,
a Hlú
mindannyjunk
számáIa' EzéÍtmindenhe|y.
Az ünnepibeszédutána he|yeiies
á||am. Társada]íniVé|eményezőBizo|iság
zelben kalonai he|},iá||ásoioka|apját éseíe. tilkárhonvéde|mi
minisz1eÍi
eIismeréseke| lámogalásáVa|,
a n}Ugá||ományúakszeF
adohát a BEoSZ azontagjainak,
akikaz
vezetei'Va|amint
a honvédeem Úgye
emÚ|thuszonö1évbenmunká]ukka|
nagy' éÍdekében
huzamosidőnát végzettá|do.
ban segÍteiték
a BEosz
a szervezel működését' zatosmunk4ae ismeréseként
megaIaku|ásának25. évÍordu|ója
20í5.má|us6"a a|ka|mábó
a Hon.
vezérkarÍőnökiköszöntés
Védelemér|
Kitünteiőcím |.fokozatál
Dr.BenkőTiborvezéÍezÍedes,
a Hl,4Hon.
Takics |mreny. hőr. a|ezrédesnek
VédVezérkarfónöke LeVé|ben
köszÖntÖi.
teaz Ünnepség
ésa kalonanemzedéki
talá
a Honvéde|eméÍt
KitiinletőcÍÍnl||'foko.
kozó részfuevőit'
Mé]tatta
az evÍordu
ó jeLen
Íőségét
éstovábblsikeÍekel
kívánlaSzö
vi|nérPéierny. ezledesnek
Veiségszámára'Többek között ígyírt:
HanuskaMik|ós ny' alezledesnek
széchenyiIstvánszavaivalszeretném sáanó zsuzsanna ny. őrnagynak
jéta bajtáÍsiösszeiariozás képezze'Ezen megköszönniÓnökneka hazaésa hon'
MagyarErzsébetúrhö|gynek
munká|kodjatok
a|díV
kaionaként
ésha e|jön Véde
emiíántie|köte|ezettségúket
mun.
','''
az AranykorKi|Üntető
cím aranyfoko.
az ideje,,,obsitoskén1',
is'
ká|ninagyban,sha nen lehet'nunkálni
A legnehezebb pillanaiokban se felejl kicsiben'de nunkálninindig, s násban
Kacsó Lajos ny. ezredesnék
sétekjeLszavunkat ''A haza mindene őii''I csak akkor keresni elmaradást,nikor már
rajtunknen núh,s mindenekföIöftkóte
az AranykoíKiiüntetócím ezÜstíoko.
A BEosz megtartóerő
lességetteljesiteni,ha más nemteljesÍtiis'', zalát adományozza
Köszönöín, hogyaktívanmunká|kodnak
a
Dr. Kovács György ny. ezredesnek
Az elnöki megnyitótkÖVeiőenKUnszabó magyaí
törléneImi
éskalonaihagyományok Gróf Ferenc ny. a|ezíedesnek
lstvánvezéÍőrnagy
eme kedettszólásra, ápo|ása,megőrzése'éserősítéseérde
hogyü nnepibeszédéVe
kÓszÓntsea szö. kében'E isrnerés
éstisztelet
i||elionökela Em|ékpIakenet
adományoz
Vetség
lagjail.A he|yeilesá |amtjtkáriÖb. Katonanemzedékek
Ta|á|kozóiának
é|et Tó|h Lász|ónény. zász|ósnak
bek között e|mondta:
A Baitársi Egyesü. re híVásáért,
me|y]mmáí24' a]ka|omma
Em|ékiapot
adományoz
|etekoíszágosszövetségemár huszon. nyÚjtehetőséget
az eszrnecseíére
' közös
öt évehidat képeza civil szféraésa íegy. cse|ekvésre,
a geneíációkközötti bajtáÍsi Kiss Lász|ó Ká|mánny. ezredésnek,
veíes|estü|e|ekközött. BendkívÜ|
össze. szoIldarltás
íennlartásáía
ésmegeÍősíté sáÍközi JózseÍ ny' ezredesnek'
sz|uk |stvánny' őínagynak'
tett,sokrétű
ésszépfe|ada|oiVá||a||
magá.
Kocsis sándor ny. századosnak,
Íaa BajtáísiEgyesü|eiekországos szÓ.
Umber|oEco szerint''aV/ágotnemcsu'
ésa kaposvádNosz|opyGáspár Hon.
vetség'A'
Az ak1ív
szo|gá|at
a|attmeqszeF pán a sokféleségbenrcjlő egység teszi
védNyugá||ományúak
Klubjának.
zelt képességek
fenntartásaéstovább. széppééserőssé' hanen a2 egységben
adása me||elteg},íaita
hidalképeza civ!| rejlő sokféleségis,,'ABEtársj Egyesü e
Tovabbilevékenységükhöz
soksikerl'
szíéraésa íegyverestestü|e|ekkÖzÖ|t- tek országos szöVelségenegyedszáza
eÍőt'egészséget
kívána halározatol
mutalottÍáa Honvéde|m
i lvlinisz|ériu
m iáF da Íogössze számostagszeíVezelet'
PéL ésa parancsota|áíró:
sadaImikapcsoIalokért
ÍeIe]ős
he yeties daér|ékű
egyÜltműködésük
kuIcsa,hogy
miniszier
áLlaínlitkára.
képesekIegyőznimindazongátakal és HENDE cSABA honVédeImi
Kunszabó |stvánkieme|le:a
BEoSzla
kÚlönbségekei'
ame|yeka sikeresmunka DR. BENKo TlBoR Vezérezredes
Vezérkar
főnök
kalonatáísada|om
igényehozta|élre'Az útjátá||hatnák'
Érdekegyezietés
ésképvl. Honvéd

Bútíts1/,L,!

aktíV,
a tartaékosésa
nyugá||ományú
katonák
egyült Vesznek részt
ebbena munkában,ez
az igénypedigazótais
íneglartóerő a szeÍVe.

Megőriznia tetteket
15 éveVagyokegyViszony|ag
íia|a|okbó|
á||ókÖze|100Íősegye.
sÜ|ele|nöke'12 éVeirányítorn
Íégiót
ésveszek
az Észak.a|íö]di
részla szöVelsége|nökségének
munkájában'
Eddigkéta|ka|om.
ína volt|ehelőségem
kiadvá.
sze|keszteniakerekéVíordu|ós
nyainkal(20és25.éves)'A
végzett
közösségi'köz.
"Jőá||ásban,,
hétköznapjai
étetimunka
soránaz embeíe|vésza rész|etekben,
törekvésekben.
s az óhatat|anu|
beköVetkező
a iobbílószándékú
kudarcokban.
de a sikerekben
is.
számomra'a kü|önböző közösségekbenVégzeltmunkasok
|aDaszta|a|oi
eredménvezett
s a ka mataz összehason|ításra'
A
szeíkeszlőmunkáksorán' min|he|ÍörlénelikulalásokatVégző
pub|icista
is' é|ménykénté|lem
mega BEosZ énéheremtő.'
for.
má|ó.,megőrzómUnkajának
íe|tárását.
csokorbaszedését
ésköz.
kinccsé
téteéi'A nagyszerÚa|apíióésazóta bekapcsoódóbaj.
társak'szervezetekönzet en munkáiaérték|eremlő
eÍőVe|bíÍt'
Áz éÍdekvéde|em
kétéúlzede'
a katonanemzedék
la|ákozókés
a hagyományápolás
negyedszázadosÖsszegzései
bizonyítják
az e|köle|eze|tséget,
sokszínLjséget'
a kreativitás|'
a bátoÍkér
désfe|vetéseket
s a bennÜkmegíoga|mazódó
ér|ékeket'
KétéVti
zedenkeresztü|m
ndlgnapirenden
Vo|ta'hogyan
továbbBEosZ?.
kérdés,
s ta|á||unk
ÍásikeresVagykevésbé
sikeresvá aszoka|'
A kérdéseke|
í€ | tennirnasem időszerűt|en'
szÖvelségÜnk
egyidősa rendszervá|tásnak
nevezetlkorszak
zűftavaros'éÍtékkereső
korszakáVa|'
|gyekeztúnk
egyÚttműkod' zott.Azonbanvannákmégósszegzésíe
érdemes€ k ,a kÍónikás
nia honvéde|em
Úgyét
szo|gá|ó
éstársada|mi
szervezetekke]'nak ésaz ér|ékteÍemtőknek
is é|mény|
nyúj|ók'
Vannaks Vo|tak
á||ami
Nemzetközikaocso|atalnkban
Vo|tunk
bajláÍsak'ak k beír|áknéVjegyükeI
a szÓ.
oédaadókésmásoktólis közötlúnk e|íeIede|t
tanu|n]
képesek'szerveze|Ünke|gazítot|Uk
a vá||ozókÓVe|e|' Vetséq
tÓÍténe|ébe'
|V|é|iat|anná
Válunka bajtáÍsijezőre'ha tet
ményekhez'
Vo||aktevékeny,
e kó|e|ezett
éskÍealíV
Vezelőinks teik'em|ékük
a íe|sdés
homá|yába
vész'
kevésbé
i|yenek'Akcióink'Íendezvényeink
t0bbsége
íe|do|go'
TóTHsÁNooH

A legkedvesebb
em|ékem
FeIedhetet|enek
azoka szövelség]'egye'
súet rendezvények,
me|yeke.la|á|koz
halokazokka]a lanílómestelekke,pá|ya
táÍsakka.
balálokka|'akikkeLégyüllkezd
lúka haza szo|gá|atát'Vannak' akikke|
nincsis módunkmásképpen
egymást|át.
ni' hiszenaz oíszágegészÍnásíészén
é|nek.
KözlükVannak
mamáí80'90éVen
1Ú|iak
is' o|yanjó ta|á]kozni
Ve|ük'Íeldézni
a mú|1a1'
a tapaszta|atokat'
a közös em|é.
keket,a liszle|elel,a kószónetolszemé
Az együvélartozásaz egyik|egcsodá'
De nagyonjó az s' hogy
alosabbérzés.
]ltegyÜttVannakaz egymáslköVető nern'
zedékek,ak]kke|Ugyanúgyíé|szavakbó|
is éíljük
egymást.igyaaán együtlje|enítiÜk
meg a katonamÚ|lat,de 1a|ánegy kicsit
a jövőt is.lvjndenrendezvényután'
abban'
reínényben
köszönÜnk e|' hogyjöVóréis
lálhaliuk'megö e heljÜkésÜdvözö|hel.
jÜkegymást'
HoMoLA csAM

NY. DÁNDÁBTÁBoRNoK

Bcltíts|rhá,l

A talá|kozások
A |egszebbélményeim
közöit órzöm a pa|otai|őtérés a ma máÍ rnuzeá|isértékű
Honvéd
BaíátiKö/'tagjainak,
az
''FehéÍVári
osszhadeÍónemi
Parancsnokság
láborno. Az óssze|ariozás|egszebbj-"|e,hogyaki.
kainak'vo|tVezetőinekta|á
kozójái'oröm nek egészségeengedj' egy híVószóra jön
ha||gatni
azokai a Visszaem|ékezéseket'
és örÓmme talá kozik a régibailá.sakka|'
meyeketaz egymáslköVetőparancsnokok' Ennek házjgazda, rendező szeíepétszi
vezetőbeosztasúszerné|yek
déznekV ssza VesenVá||a|taajeenIegiparancsnok'Fucs.
az itttöltött kalonaé
etükrő|'
ku sándo r Vezérő rnagy' de köszónő sza.
['4egszépü|t
gondonakaÍa a Va]bana régibajtársakkatöriénőta|á|kozás
eÍnékként
bajlárskózösségre,ame|yektagjai
a harc öÍómét nyiVánítoila ki Borsi|s Lász|ó ny'
készü|lségi'
k képzési
íe|adalok
VégÍehai V e z d s ' é s P r e i n i n g e Ar m b r u sn y ' a | t b g y ' '
tásában segítetlék
egymást' l.,{áÍ
csak a baráti köÍ Vezetőjeis'
em|ékkéntjönneke
óa hajdaniriadók,
a Vár
JoBBÁGY ANTAL NY. EZFEDES

Az összekovácso|ódás
A Íég]ó
az egyesÜ|eti
e|nökök éshozzátartozóik
részvéle|éVel
1998'
óta megrendezi
Va|anre]yik
íegenerá
ó közponlbana kÓzÓsségÓssze.
kovácsoó tréningekel'
Az egyheiesprogrammindgjó a|ka]mat
biztosít
az e|ózőéVimun'
kaértéke|ésére'
a szöVetség,
ar egyesüeteke|őttá ó Íe|adatok
átie'
kin|éséIe'
a tapaszta|atok
megvitatásáÍa,
anribenmindg számíi
haiiunka szöVetségVezelőineksegítségéíe
is'
A Vá lozó he]yszÍnek.
Debíecen,
Eger,Hajdúhadhaz'
sárospaiak'
sib'. |ehetőséget
nyÚ]tottak
a környéknevezelességeinek
megis.
merésére
is' AzeÍnékelmben
a píaktikusság
me ett'a sok sok kedVeséménykÖzÚ|mégis
azéneme|tern
eztki,mertazegyesú|etiVeze
tők igazánili ismerték
megegymást,kovácso|ódtak
köZösséggé,
ititudaiosul' hogymindg szánríthatnak
egymássegílségéíe,laná
csára'A rendezvényen
résztVettekfeeségekis, akikbeavatotlab
ban' a hétköznapokon
ls ]obbanmegéítellék
az egyesúelie|Íog
|atsábó adódó táVo|étünket,
sőt |egíóbb
segítőinkké,
támaszank
ká Vá|taka munkában'
DEL JózsEF NY' ÉzHEDEs

Békét
teremteni
A Baj|ársiEgyesÜ|etek
országos szöVet. tan mesé|lék
a Íronl,vagyegy egy
ségenegyedszázadostörténetében'
az nagygyakor|até|ményejt'
N,4egta
egyik|egmaradandóbb
éményeín
az e|só |á|tákegymástaz azonoshaderőKatonanemzedéki
ta álkozóhaz Íűződik' nemné|,
fegyvernemnél
szo gá|ók'
Hadiönénészek'
a T|B'a PoFoSZ ésaz 56 ésrdgtönludtakaz e tet éVek,
a techos szervezetekközreínűkódéséVe|,
nagy n ka korszeÍűsödése
el enére,
szak'
izgaomrnakészü|tÜnk
yen
aía, hogya kü|ön. maid skulzusokatÍo}tatni' |\'4é
böző időszakokban
szo|gá|t
katonákat,,egyőízöm em ékembenaz edd g át
asz|alhozüL|essüK,.
szatraszembená||ókegymásarcá
A katonasorcgyorsan
fe oLdoita
a kezdel ra nroso|yl
csa ó beszé|getéseit'
feszü|isége|'
az egymássaaddlgszóba seín
l,4a s azt gondolom,hogy a
á |ó kaionákharnaregymásrata|á|tak
és BEoSZ löíténelének
egyikIegna
a MagyalKlrá|yiHonvédség,
Nép. gyobbletteaz Vo|t'hogya más más
a [,,|agyaí
hadseregésa nrostmál a l,4agyarHon. dőszakbanszolgá|ókalonákközötl
Védség
kalonáigyorsanmegismerkedtek'képesVol békétteremteni'
Az eddigszembená||ókatonatársak
moso.
|yogvanyújtoliak
egymásnakkezeiéso|dol
GALLó |sr"r'ÁN
NY.Ezos'

S1ttturn
",

Hetvenévehunyte|vitéz
SzurmaySándor
Koszodzássa| egybekötött megem|ékezéstmi ál|amlitkárránevez|ékki'
lartottakvitézuzsokibáró szuÍmaysán. majd novemberben harctéri
ha|álánakhe|Venedik szo]gá atra je en|k€ z et| és
dor Vezérezredes
Budapesten,
a Buda. átvei|ea 38' honvédhadosz.
éVfordu
ójaa|ka|mábó
tá|yparancsnokságá|'
örsi Úti Petóíisándor|aklanyában'
szur.
Az |\,4H
Vitézszuímaysándor Bldapesl may had|es|enovember|ó|
Dandár(tr/lH
He|yőíség
BHD)díszkenjébendécember
5. g az Uzsoki.
meglartotl
isrneriették
a hágóná|megá||itotta
megem|ékezésen
az orosz
E]hangzoil: betÖrést'
Ezen|ettéér|
a |eg.
dandá|néVadójának
é|etÚ|já|'
19.én, magasabbkatonaiki|Ün|e.
szurmaysándor1860'december
BoksánbányánszÜle|et|.
18a2'benkato. |ésben'
a katonail.4ária
Teré.
naipá|yára|épellésszo|gá|atat
a Lugosi1a. zia.íendlovagkereszljében
Honvéd
zász|óa|jná|
kezd|emeg'A LUdo. részesÜ|1'
továbbá Káro|y
vika Akadémiatisztképző
éVío|yamainakkiftí|yló|
megkap|aaz 'uzso.
elvégzése
után'1884.benhadnagyiÍend' ki''bárói rango|'1917Íebru'
íokozatban
csapa|tisz|i'
maidsegédtiszti áíábanKáro|ykirá|ymagyar
szo|gálato|
|e|jesi|etl'
1887és1889kÓzÖtl kirá|yihonVédeImi
minisz|erré
nevez|eki'
e|Végezte
a bécsicsászáriéskirá|yihadi' 1921.benvon!|tvisszaaz aktívszo|gá|al
lsko|á|'
Az osárák-Magyar|\lonaÍchia
nagy ió|'éssajátkö]|ségén
|élrehoáa
a szurrnay.
étszárnú
hadsefegében
is hamaÍki|űn| a|apot,
amelya hadiárváka|és
a háborÚÍok.
tehe|ségéVe|'
beosz|áshoz kantjaittámogat|a'
1941.benmagyalkirá|y
amiVezérkari
Azonban
nemcsak
i|t
bizonyí|o|t:
Vezérezredessé
épte||ék
e|ó'Vitézuzsok
]U|tat|a'
osztat|an
tisztee|etvívott
kiNagyváradon
a bárószuÍmay
sándoÍnyuga]Ínazo1t
magyar
4' gya|ogezredné|'
zász|óaljparancsnokként,
kirá|yiVezéIezÍsdés
1945'március26.án
gya- hunyte| Budapesten'A rendezvényen
továbbáNagykanizsán
a 20' honvéd
a
parancsnokakénl
|ogezred
]s- Viiézszur. HonVédeImi
|\,4inisztérium
nevében
koszo.
maysándort1914ok|óberében
honvédel Íút
he|yezet|
e| Kunszabó |stvánv€ z érőr

nagy'a |áÍca
társada|mi
kapcso|alokért
íe|e.
|őshe|yet|es
á |am|i|kára'
Va|amin|dr-Tó|h
Gerge|yszázados'a HM Társada|miKap.
cso|atokésHáboÚs Kegye]etiFőosaáy |ár.
sadaIrnikapcsoIa|ok
íőiiszije'
osz|á|yának
Az lvH BHD parancsnoká||ornánya
nevé.
benPirosot|ó ezÍedss'
a dand* megbízotl
paÍancsnoka
koszorÚzot|'
A |ak|anya
meg.
emékezés
e|őttmegkoszoruaák
Vi|éz
szuF
maysándorsírjáta Fiumeiú|isÍrkertben'
TAKAcsVMEN,FoÍT:szÁBTLA]os

Szintehihetetlen

(azÉszak'
hanema |agságésszérvezelek
összeÍo benkeltővolte|táó a po|gáÍi
élettő|
gásának'egytöÍténe|mi
szÚkségszeÍűség
magyaÍoEzágies az Eszak"a|Íóldi)'
EÍdekes
diKá||ahe|yze|köveü(gzménye
vo||.Ez a kÚ| m'ídonkésőbb(néhányévlnÚlva)'az á||am'
delésluda|érvényésül|
a BEosz'nak a kóz igazgalás is a BEosz.struhÚÍá kóVette'A
éÍdekében
végzet|
tuda|osszeÍepvá||a|á'sz.'velség
mára réglókkia|akításakoÍ
tóre.
(aza|apve.
sában'a honvédség'
kü|ónbózőlestÜ]et€ i . kedettaÍra,hogyez a |es|tj|e|
ben.a H['4Érdekegyéz|ető
Fórumában'az tőeniIányíiási
íunkciója
e||enéÍe)
megórizze
js||emző
1990'íebruár
27.én.
18 egyesüetle|,
és2050 országos|dősÜgyiTanácsban
ésmáshazai a civiIszeÍVezetekei
dsmokatikus
lagga|zász ót bon|ot|
a Bajtáísi
Egyesüleiek ésnemzetkőzszéÍv6zél6kb6n
kifeilett
levé Vonásokat.
Ezérla tagszgÍVézetek
máguk
országosszöVstsége(BEosZ)' e|sőe|nö kenységében'
VáasaoMk meg.hogymé|yik
légióhozkíVán
(|ermésze|esen
ke dl' s monsándol a|áboÍnagy
Vol' A|ig
A BEosZ híÍének,
ismsrlségének
eÍő naktaÍ|ozn
acé|szeúséga
galási rendszeíhez
lel|e néhányhónap.ésmárisegyje|entős södése'Vaaminta ki|éncvsnes
éVekhad kÖzigaz
va|óigazodást
p€ d ig
kihíVás
e|ót|á||ta szerveze|'o|yandontés seÍ€ g sze.vezésé'
ésáz á|andó á|omány tartotia
|ogikusnak)'
a régióVezetóket'
szÚ etetl'hogyméghaláÍozó
szerepetVá é|etkoÍi
sajátosságaikövétkézlében
meg nemaz e|nókség(Vá|asz|mány
Vagyköz
|a|aháÍom
nagykalonaiközösség(l,agyaÍ növekedeltnyugdÚas|élszám
éÍeztetle
hátá' gyű|es)nevez|eki(i||efu€vá|aMolla)' hanem
KiÍá|yi
Honvédség'
Néphadse€ g ,|\/agyaÍsát a BEoSz tagszervezeleinek
éstagM. a régjótagszervezetein€kképvise|ói
vá|asz.
Honvédség)
közótt tény|egesen
meg|évő gánakgyarapodásábanis' Az év|izedvégé' loflák meg.l/áíe|ő| az opeía|ivi|ásiÍányá'
|eszü||ségek'
néze|kLj|önbségeko|dásában'
Íe,az ezÍedÍordu|óía
a tag|é|szám
máÍkóze ba mutatofiaz a koÍÚ|mény'
hogya Égiók.
enyhílésében.
Enneka nemesküldetésnek|Ített
a tízezeÍhez'
a tagszgrveze|ekszáma, nak nemvo|tv€ z e|ósége' a |e|adatok
az
egyikmegha|ározószín|ere
áz 1992€s ba|a pediga százhoz'Vi|ágossává|l,hogyezt e|nökségésa Íégióú|ésékgÓ
á régióká|ta|
lonkenesei
kátonangmzédéki
la|á|kozó
vo|l' a hata|mas,
olszágosmél€|űíé
duzzadtszer. meg|oga|mazottak,
e határczoflakszeíjntá||.
Ezenaz osomény€ n76 szervezet(601áÍ. Vezeletaz e|nókség'
a vá|asaÍnány
neínlud' lak össze' Vo|tugyankezdeményezés
a
sada|mi,9 ka|onai,4|udományos,
3 egy. ja hatékonyan
ésoperatÍVan
iíányilani.
EzéÍt régjó'Vezetőteslü
etmegváasaásáía' de ez
gyakoa|tá'
házi)képviselotében
m ntegy180 kü dött Velt igényként
íoga|mazódolt
megegyközbeeső nemVá|tá|ta|ános
Íésa'vagyisa2akkoÍil.étonatá€adaLorn
egé. Vezelőszefuezel'tostÜ|gt
|élrehozása'
EÍÍe
Amia légiókkonkíél
kiaakuásál l|eti'
szénekképViséle|é
m6gva|ósu|t'
aíe|adalra
a közigazgatásban|étezőíégi' 1999ószéna BEoSZ e|ntkségg4 régió
A mú|ónapok'évék,
aÍonlosabbná|íonókka hasonóságotmutató'az 6lnöléégés (Közép-magyaroÍszági.
Dé.a|íö|di'
Közép.
tosabbkihívásokban
tóíténőmeg|e]e|ésa lagszeÍvezetekközött összekölő kapocs. dunánlú|i
ésa Dé|'dunántÚ|i)
megaIakÍ1á.
nem kénlműkódőszeívezetrnutalkozolta|eg.sára let1iavas|alol.Ezek a tisztségviseők
bizonysággálelte'hogya SzöVelség|é1e
V|||'kaloegy''Íőnöki''
dönlésiszeszé|ye'
ésnemjs a alka|ínasabbnak'
Ezél(elószö| négy'majd máraz oKóbeí15_17.én
megtaí|ot|
A 7 régióeseté. nanemzedéki
la|á|kozónie|enVo|tak'Az
közrejálszásának
szü|eménye',,késóbbhélíégiójön |é|re.
'yé|el|enek

15évesek
a régiók
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elnökségiavas|atot
a SzöVelségközgyűé.
Az e|r.Ú t éVeksorán a |égókka kapcso.
se határczatban,
2000.máÍc|s 24 25.iÜé. la|banado|ogteímészeténé
|ogva,sok ked.
sénerősiteneíneg'A B Eosz továbbiszer Vező éskedvezőten Véeményse hangzoit'
gyarapodása
Vezet]
ésa lé9ókműködésé Egyesekame|e|t'kaÍdoskodlak,''
hogyszűn
Ve|kapcso
albanszerzetlkedvezótapasz jenek meg' mert'bonyoítjákaVezetés
ío|ya
la|alok
nyomán'
2002.ben
háíomÍé9
ú]abb
ó malol'', |\'4ásoképpe|enkező eg étjogo
(Eszak.a|Íö|d,
Eszak.magyaroÍszági'
Nyu su lságukal hangsúyozták,mlve|az e nök
galdunántÚ|i)
a|aku|l
nreg'Je|en|eg
is eza7 ségmáI réga''cs]||agokban'']árna'
haa régi
régiós
rendszerműködik'
Az e|mú|
évekgya. ók nem iérítették
Vo na a he]yes jrányba.
koraiábanÍo|yamatosan
iavut az e|nökség Mondták'hogyők azok,ak k szer.tóiszem
ésa iaqságközön dönléshozata|i
,,ménék ben,''éeiköze ben Vannak'ezélra gyakoí|at
aÍány',,
ésadÖniésekob]eKlvitása,
atagság levegóiéVeIielÍiikaz''irodákIeVegőjél,,,
az
korrekitáékoziaiása,
a sajátos,he|yiiníor. éppaktuá|istenniva|ókiránt]érdekődésfe|
mációkmegbízhaióálamása' a középszn ke|léséVe|
képesekarra hogyeÍősítsék
a |e|
tű'lé|ség
érdekképv
se el eíősödése,
Vaa ső Vezetésgyakoíatánaktartami és mód
minia szemé|ytapasztaalokéstechnika s z e r b ei e e m e i i 'N o s , a k á r h o g y a ni s v a n '
|etéte|ek
bőVü|ése'
az ké|ségleenÜ igaz, hogy a íéqók ''Íe

trdÍ)?qre
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nóttkoÍba',
iéplek,
AVitaa,,enni Vagynem
|enni,,
kérdésében,
nrirrdenÍé|eképpen
a rend.
szer műkodóképességét
íninósíti,
hiszen
nehézo|yasVaIamirő|
Véenrényl
mondani
A BEosZ küÖnbözótestüele ben,sz-.r
Veiben(ígyarégókbanis)anyagie||enszo|
gá taiás né|kÜ|
( gazi,'cVi]kénl,,)
tevékeny
kednekatisztségvseők'l/]unkájukai
az a
lirekvéshat]aát, hogya szöVetségelés
annaktagszervezetelt
társadamiIaghasz
nos,éÍlékes,
a lagságérdek
ódéséhez
köze
prograínokje
á||ó,VonzóÍe|adaiok,
emez
zékameynekmeghatarozó
e emeaBEoSZ
|o dra]zag és étszám|ag s nagykiterje
désűszervezetegységeiben
nreg|éVő
egyült
műkÖdés
éstapaszta|alcsere.szezési
|ehe
lőség.
A régiókimmároniöbb éVeÍoyómunká.
]ánakmégakárnagyVonaakbantö.énőálte.
k ntéseis i|yenszűkÍe
szabottkeretek
közótt
ehetel|en
Vá a|kozás'A mostanijubi|eurn
a|kaomVszonio|yan|ehetóség
az em é
kezésre,
a régiókka
kapcso|atosgondo
atok
ésazokmunkatársa
nakmegidézéséÍe,
amt
k Íelhaszná|ni
azza a cé||a|'
hogyajöVó.
ben ez a tevékenység
is foyamatosmeg.
Ú]hodáskózepetie'kÖznegeégedésre
foy.
jék|oVább'
FEKfiE |slr'ÁN NY' EzDs'
FEGOVEZETO

E|ső kézbő|

A katonaié|etpá|yamode|lrő|
2015áprIisában
a Ba|assiBá|intBa]iársEgyesú|etnyugá||ományú
kumentumot
letl Iea VK szenré|yügyj
katonának a seregiránlérdek|ődő
iagjainagyígye|emíne|
ha] csoporifőnöksége
a iörvénya|kolók
asz.
galtákVégigZsjgaTamás ezÍedes,nregbízolt
VK szemé|yzeii la áÍa'Az e|őadásbónregérreü
k,hogy
csoporlíőnökVetített
képese|őadásáta katonaiéelpá|yaésa a iöruényjavas|aiot
benyÚitóHonVéde|.
hozzákapcso|ódó] eiményrendszeí
töíVény]avas
at. e|óleliesz m]N,4
nisziérium
|onlose|emnektartja
lés|ényegéró
' A résztvéVók
ottszembesÜhekazza|,hogyez a a megéVő]Uttatásokmególzését's
kéldésköí
márkonká lÖrvényhozás]
ÍázsbanVan,Számunkra
igen azoknakabáz sán tönénőtovábbíei]eszlését
a szeÍzódéses
kato.
érlékes
iníormáció
Vo|ihogyegy átÍogóVa]amennylkatona
éet nákiÖVede|m
Viszonyainak
entős
nöVe|éséVe
iovábbá
az
a|lisz.
,
]e
pá|yára'Vertikás, valaminihorizoniáis éetÚtÍa
klteriedőaapdo' l éstisajkariÖVedelmi
Vlszonvanak is haláÍozott
díeÍenciáását
Úgy, lrogyaz ailisztekfizetésejs ie entősebber
fogeme]kedni'
Jó Vo|tha ani hogyez a bérezési
rendszermár20]5'iú|ius
e sejéveI
be|éphei
a kato.
náinkéeiébe'Az e|őadássoÍánszembesü|iünk
azza is, hogyméglovábbiá|ta|ános
ésarányos
bérnÖVekedés
köVetiazez éVbéfiej|eszlést.
egé.
szen201g.ig,Valamnta'
s, hogyam;nőség
Vzs
- Va|aínennyiíendfokozat
gákatkÖVetóen
kale
górában-lehetóség
|eszmég
négyéVente
Ún'hori'
zontá|sjöVede|emenre|ésre
s' Sz mpa|ikus
Vo|i
számunkraaz is' hogya töfuényjavasat
konkrei'
zá|jaaz a api||etnrény
gá|atidíi,
' a honvédségiszo
jutta
az i||e|ménypót|ék
ésa tejesitÍnényaÍányos
tás konkréi
iartamátis'
VÁMosJÁNos

BcltóJÍs,k,L,a
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juttatásokról
Megál|apodtak
kívü|i
az il|etményen
A honvédségi
do|gozikcaÍeteria.juttatásairó|
írta|á meg.
álIapodást
HendeCsabahonVéde|mi
miniszter
a honvéde|miérdekképviseIeti
szervezeteke|nökeive|'
A megá||apodás
az i||etményen
kívü|i
juttalásoktékintetében
többékközött
kiterjed
a munkábajárásiköltségek50
száza|ékos
kompénzá|ására,
i |étve
az
ErzsébelutaIVányok
rendszéréle'
Az
gyermeket
isko|aköte|es
neveó hon'
védségi
doIgozóktovábbrais jogosul
(24500 maLaközalkamazottakÍészéle
ításihozzájáíu|ásra
70 000 Az országgyú|és
laklanéVind
ápri|isközépéndon.
íorinl)ésnéVe|ésitámogatásla(23
190 joíintösszégbén
íuházatikö|tsé91érílöt| a katonáki||etményének
eme|ésé.
foíint)'
va|amint
havi1o00Ío nl össze. léstbiáosít'ésmegá||apodtak
a kato- Íő|,ame|ynekeredményekénl
idén
gúbankszámla'hozzájáíu|ásra'
A hiva' naifuhíiali i||etmények
éVesósszegérő| augusaustó|át|agosan
30 száza|ékkaI
kalonákésközal ts_
tásos' szeÍződéses
nó a katonáki||etménye.
ame|yez köve.
kaImazottak
önkéntesnyugdíjpénzlári A2 a|áírás
utánHendecsaba e|mond. tően_201g'ig événte
újabb
5.5 szá.
ésönkén1es
egészségpén21ári
mun- ta:a honvédeImi
tárcarendkíVÜ|fon.
zalékkaIemeIkedik'
ká|talóihozzájáruLásban
részesü|nek tosnaktar|ja
a katonákésa honvédségi
HONVEDELEM.HLJ
jaVitását' FoTó: KFAszNA|.NEHFEBEczKY
201s'benis.A tárcaéviegya|ka|om.doIgozóké|etkörü|ményeinek
Í\lÁFIA

Kisvonatta|
Szúnyogvárig
A MaÍca|iBaj|ársiEgyesÜ|elDalárdája
hagyományosanl,,|esztegnyőnköszön'
tötle májusl.jét'AszeíVezőkszines,Vá|'
tozalosp|ogramokat
á| itotlak össze és
Várták a he]yieket'
Va|amnt az ide |áto.
galó Vendégekel'A .lúesztegnyői
Erdel
pÍog.
Vasú|Napja- ]\íAJÁL|S.. hivata|os
íamjaÚira 10.30.kor
kezdódötl az ünne.
pi köszön|őkkel' E|őször KövesdinéPanyi
Anlóniaa|po|gáÍmesleí'
főszeívezó'majd'
Zi|ahi.szabóBence' a SEFAG zít'Vasúl.
ÜzemVeze|ője,
későbbNagyLászló Péter

poIgáímesteí
köszöntötte aieIen]éVóket'
Ezulán szabó JózseÍ [,4ÁVíőtanácsos
köve|kezstt'
majdGa|ambos
Ferenc'mesz.
rÍegá|dotta
legnyó p|ébános
a je|enLéVókel
pÍogésa kisvasúlszere|vényeit'
A ku|tuÍá|is
ram solán a BailársiDa|áÍdaegy vidám
kalonada|csokíol
adotte|ő'cilera"éshaÍ.
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monikakísérette|'
A ínesnegnyőitemelő.
ben megemlékezés
Vo|ta ||'Vi|ágháborÚ
lriá.
niéVekbenhősi ha|á|thaLt16 tűzszerész
katonáró|'A 2008.ban fe|á||ított
em|ékiáb.
|áná|- a Himnusz e]ének]ése
Uián_Nagy
Lász|ó Péierpogármester és csurgó Atti.
|aezredes,az IVIH1' HonvédTűzszerész
és
Had hajós Ezred parancsnokaem|ékezett
az e|esettekíeés idézleíe|az akkoÍlese.
ményekei'A he|y!p|ébánosáta]Vezeieti
kÖzÓs]mádságoiköVeiően koszoÍút
helye.
po]gámes|ere' a iűz'
zeite a te|epÜ|és
szeÍészezredparancsnoka'a he|yipoigá.
óI egyesÜ|et,a Honi Hagyonányőző Egye.
sÜ|e| képviseője'a Marca|iBajtársiEgye.
sü|ei e nÖke és a mesztegnyői lakosok'
A megem|ékezés|a szózat e|ének|ése
zárta' KÖzbenaz erdei kisvasútájomásán
Ío|ytatódoti
a ku||UÍáis pÍogram' A ['4aF
ca iHárom Tenor s|ágeleiU|án,a Ba|aton
[,4&KíúVószenekaÍ
hangU|atos
zenesámai,
majd a lvlarca|il,4arcatoÜ|ősegyüttes |én.
dü etes produkc]ójakÖVetkeze|t.
EzU|án a
he|yi,honihagyományőrzőkszórakoz1at|ák

a kózönségei'maid',BUL|sTAVAszKo.
szÖNTÉs' ósz Gabriel|a
zenés,szóra.
koztaió Összeál ítasakövetkezeti' A nrajá'
IisonegésznaposprogÍamok|avánák
az
érdekődőkei'TÚÍavezeiés|,
madármegÍi.
gyeést,kirándu|ást']álékos'
csa|ád]sportveté
kedőt,fózőVersenyl'í]ászbemutalót
taF
toltak,de óíánként
indut a
Íneszlegnyó
á||omásÍó
a kis
VonatSzunyogvárig
ésVissza'
Egész napos büÍészoIgá|la
tássa|ésnagyonÍlnom,
ahe|yi'
ek áta| összeá |iloltebédde|
Várlákaz lde átogalókat'Sze'
Íencséíe
az idó is kitaílotl'kicsik
és nagyokis meglalá|lákaz
éídek|ódésüknek
megÍeIe|ő
programotl
KŐRos ANoRÁs

Megszűnta hadiÍogság
Helven éVe'hogy az Ideig|enesNemzeti
KoÍmány' 1945' máÍcius 4'én e|ső had.
oszta yként,a debreceni honvédkeü|€t i€Íü
leténmegalakítoltaa 6' honvédgya|og.
hadosziá|yt'Dé|e|őtt
a SzöVetséges E |e.
nőrző Bizottságmegbízottja
a PaviLon(ma
Bocskai)|ak|anyahadiíog|yait
ünnepi gyű.
ésenadta át a honvéde|mi
minisztermeg.
bízottjának'
széke]yLász|ó ezÍedes,a had
osaá y paíancsnokabeje|entette|
,'AVörös
Hadseíeg főpaíancsnoksága' a hadiÍo.

B.ltíI.|k,L,.r

go y|áboÍ|a mai napon átadta a magyaÍkor.
mánynak'A kormánymeqbízásábó|'mini a
6. honvédhadosztá|yparancsnoka' a Iak'
lanyát ezenne átveszem' A mai nappa]baj'
|ársaimhadiíogságamegszűnt.,'Ezt kÖVe'
tően örÖmÍva|gásnyomlae a palancsnok
szavaii' majd nyo|cezerembeÍéneke|ee]
a Himnuszt|l'{ajoÍosLász|ó ny' ezredes'
a Magyar E||ená||ókés Anlifasisáák szó'
Velségemegyei e|nökénekmé|latószavai
után koszoíút
he|yeaünke|a ]aktanyafa|án

|éVőem éktábán' l\lajoÍosezredes ba].
tarssal koszorú|he|yezette|cziberc ry' a|ez.
redes bajláÍs' a 6' gya|oghadosztá|yVoll
katonája'A Bocskai |stván Bajiársi Egye.
sü|et részéÍő|
koszorÚ| he|yezetle|:szar
kaJános ny' ezredes' e|nök és Kiss csa.
ba ny' százados, titkár'
A megem]ékezésa l'{agyar Takarodó
magasztosda||amáva|ér|Véget'
szÁuKÁJÁNos NY-EzuEDEs
ELNÖK
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Néhánygondo|at
a SzövetségújA|apszabá|yáró|
Nem kÖnnyűfe|adateéá|líto1laBa]társiHiÍlé ben tárgyat s2abáyok MiVe á tófuényheg'
bizoltságok|élrehozásának'
A Taná.sadó Tes
vé|szerkesaőb 2ottsága, amikoÍéc kk irásá€ fe|
hátáÍoztáá civ]|szefoézet|Tga mát (cVi szer
lü|elrek csak a vezetii keÍü|nek
a kfi|döngyi]|és
kértA szovetségú]Aapszabá|ya sokgTndÓ
Vézet á cV]lálsaság' a MagyaÍországonnyil.
á|1a|meqváaszlásra' Az E]|énórzőBizÓttság
kodás éssok munká éÍedmé.yeÁz e|nókségá|ta| V á n l a r l á s b a V e | i e g y e s ü l e l . a p á n k i v é l e é V e ,he yét Fe|Ügyé]őB]zotlság e1tés]elen1őse| pon.
a je|úvizsgá|atEk je ólt munkabzoltságe ólt kéi Va|amnl az a|apítvány),módositani ke |ett és
ehelóségá|t a |ehető|€ q kevesebb módosílás
az a|apilványok mint|ágságga .em lende'
Aszivetséq qazdákodásaóná| ólV Íé]ezelet
sa| mégfé|é|ni
a ]ogszábá y eLőirásoknakVagy kézószéNez€ l ek k kerú|tek
a szóVetséga|ap.
szerké2etébénéstada|mában
skoEzerűsi1enia tagszeryezeieikózü' Néhányponlositástónénl
Az V' íe]ézettartá|mázzaaz egyébrende.
szóvégélh kózben eső he|yen1ermészelesen a tagságiviszony ke etkezéseés megs2iinésé kezéseket']de kérn|teka szÓve|ség me9s2Ű.
az Ú]]ogszabá]yoknak
Va|ó megÍee|és
maÍadl' tekinle1éb€ n(n ncs Válaszhányi dóntés,pártÓ ó
.éséVe kapcsoalos szabáyok és a 2áró ren
A murkab]zottság- lpacs Józsei ügwezéló e nök
tagVá|aásajrásban a kÜdótgyű éskizáró hati'
'az U1óbbimégodás me]e1tdóntön,
ye i ics) Aljsz'
vezetéséVe|
rozataé|eníé|ébbezésnekhé
A |eNezei végegesiléséhezjé|éntósen
hoz
szerinlem hé|yesén'
Ugyanjsá 2003' éViA|ap
te]etbeitagokkózu kikerü|lalermészeiessze. zájárL|t'hogya tava|yápÍiis kÜdÓttgyűésl€ l óÉ
szabáLyzatjé
entős részbena koÍábbiakía
épü|t mé|y'mell szóVetségesetébena civl|loruény lénó ié|készü
és dőszakába.lÓbb észrevélet
ésmál megéreía szeÍkezeimegúju|ásra]s.
kápot1a m!nkabizoíság a kkübón teryezetré
E|ó]járóbanszerehém |és2ógezn ho9y bár
A ||' íéjezeta szóVetségszefuezet ie épílé' vonalkozóan i |etvekélbajiársunk.ak kószón
acime s megvá|lozolt A ápszabá|yzatbó|A|áp sélóLszó| LéTyegivá||ozás
aVá asamáry meg.
helóen megismerhexükaz aaps2ábá|y 1efue.
szabá|y ett ászóVetség Új ,A]ko1mánya'néfr szúnése'hjszer éven1ekdteezóen Van kü|dolt
zéli]ketkorábban
é|!|asilóbílóVégzésligymé9
qyű és' Meghalározásra kerü|1akiidöngyűés
Vá to2tát|ameg á 25 éwe eze]őlt |efek1etelte|V
lovább |ehe|őségVot a norhaszóVeg ponlo.
a apÓkal éscé|k]|űzésekel]
A vá lozások solában,
osszeléte|eés a szavazatijog: a kÜ|döltgyűést
az egyszerűség ke&ééri e őszór a szeÍkezet e e'
a laqszeve2elék laggyii]ésé.megvá asztotl kü|
A 2014 áprii5 30.a kü|diígyű|ésegyhangú
mekel lek n1sijkál KorábbanVo|takcimné|kÜ| dönéi (iagszéfoézetenkén1
egy íŐ)ésaz ehókség
szavazássa| e]joqadlaa be1er]esz1elt
módosj
je]ezeték,
tóbb fejézetis íogla|kozrltegy 1émá. alkolla Szavazall joggal renclelkeznek:
az alap
lásokatésaz egységesszéÍkezetbe
|og|al A|ap.
Va]slb' Az Újszerkezet a]ap]abanmegladva
|agszewezetek kü di1te és az élnókség,tanác
szabá|y't,
A FőválosiTÓfuényszék20]4auqusz.
a beváLtsorendei- áliekinlhelóbb|etl heyük'
kozás ]ogga vésznékrészt ápárloó ésliszle
lus 12'énke]|véqzése
az a apszabá|y,t
négyponl
re kerü|1eka do|gok(p ' a koÍábbanégypaÍa
élbe|itagszeNé2etekkÚ|dóttéj'Tanácskozás]]ogú
ban pontositaniÍende|leie|Vénni
aVezető tszl
graÍusonbelÜl1árgyat szavazás és határo2át
Íészlvevő a kü dóttgyű ésneka Fe úgye|őB zo1t'
ségvls€ ók nevét,akcimé| a FB tagjainak .éVét'
képésség
m ndéntestÜ
etné|
még]e|en]k
az ádotl
ság' az Úgyv Vők' a Tanácsadi Teslü|ei képvse ő
akcimét a lag k 2árásáná| b zlTsitani á védeszefoezetie|émmÚkódéséré
vona1kozóan)Az
kezés|ehélőségéttTvábbá az e|nókségné|
is sza.
á1széÍkesztés
teÍhészeteskóVelkezményekénl
Megvállozon a e nÓkség ó$zetélé é.és]é|en
bá yTznia hatáÍoza|képessé9et'
A végzésnek
akoÍábbbeszúÍásokm]ali',kényszerszámozás,lósen ponlosodlakafe]adatámegje|énte''ope. megie e|óen módosílotlAapszabál!,1aszovél
és11'skózóna 1o/As)
is megszűnt,Íative nökség.. azénókség kÚdóltgyű|ésá|ta ségrerdkivÜlikii|dóttgyÚ]ése
2014'novémbel19
{p|':]0'5
A |arla|mjVáhozások
átlek n1ésekicst bonyo|u. kózvet|enúmegváLaszlotlrésze,ame|ykél,le]
éneíogadta A FóVárTsiTóruényszék
az ismé.
jes'e|nókséq ü|ésközolt gyakoÍojaa jogokát' léténbétér]esz1eli
tabb|eladalAdotlvo 1az egyesÜlésjogÍó a kiz.
a apszabá|Í a 2015' márci'
lrasznú]ogá ]ásró|'va|aminla c V I szeru€ z eték
N4éqhatáÍozásra
kerÜ|1ék
á Vezetó szeÍVékbe Ushó 9 napjárk adoli13'Pk'62072]199a|32'
szá
műkódésérő|
éslámogalásáró| szó|Ó 2011' éVi Vá ózhatógig kóVétéményei:á szóve1ségVeze'
múVégzéséVe|,
20] 4 november19 éihalá|ya ia
clxxv lóeény, Iefue a 11/2012,( |'29')K|M
ló szeNe be Vá ászhá1ó a szóvetségVa amey
20]4' ápri|s 30'ai módosílásokrakitéÍjedőén
is)
rendelét41' mé|Lék|ete,
mey meghatá|Tzzaaz
a|áp 1agszeruezelé
nek |agykorúbünÍel|en
elő.
]óVáhag!,la,Az Új A|apszábá y hatá|ybaépésé.
egyesÜ etek a|ápszábá yánák ada1larla|má1 é|e1ű'
magyarál ampo gáÍ|ag]a,akimegÍelé|a vé|egyidéjÚ|eg
á 2008, május06.ár e]1ogado|t
Ugya.ákkola2014 ápÍ|is30-a]kÜ|dóígyű
ésidő.
P1k'vezető lisztségvseóve|szemben kóVete]
a mága dejébennagyon koEzerűnekszámi
pontjában már halá|yba épetta Po|gárl Tör
ményekÍé
és k záró okTkÍaVTnátkTzórcndek'". ló - koÉbbia|apszabáy hatályátVésáetlé'
vénykónwrószó|ó 2013 éVV'töfoény,igyannák zésének ésa szÖVetsé9 cé|kitűzéseir
ek ésa|ap.
osszességébenúgygondoLom'hTgy|e épi.
gadásán túvá||aja az azok kép
s m]ndenbenmégké|enjée n],Ennek hegfe.
szabá|yánake|Ío
lésében|o9ikÚsabb'szóVegezéséberaz újjog.
pontositásrake.Ütek az
e|óen az |'íéjézétben
vise eiéve jáÍó tevékenységel s
s2ábáLyokhÓzva ó gazitáson túimenőenpon.
a|apadalok(múkÓdéSteÍüei pecsá i||efuea meg.
UjÖnáló paraqraiusbakéri]|lek
áz é|nókség losabb |eí a szóVetséqú]Aapszabá|ya Ránk
ie|e|ő1óryényh]valkozások)' |dekerültát (a koráb.
mtnkájá1segitó ÜgyvVők jog]képvséLő'mun.
''csak' az maradt'hogy ennekszé|emébencse
bjAsz Véqéró|)
a éqyii'thÚkódés |ehelőségének kavá||aó.tszteLelbe|
enók,AÍégiókÍne|e1tmeg.
kmondásals'A ' fe]ezelbén
ósszéVTnásÍá
keíÚ| je]enteka1agszóVetségekÍevonaikozószabáiyok
MÁG@s zoLTÁNNY E2FEDES
tek á |agokrávTna1kozó koÍábbankél|ejezel. is, megma|adlaz e Vi|ehelőségealagozatok.
AMLrN$BzofiSAGTAGJA

Pápánjárta Balassi
A Ba|ass BálintBajtáÍs]
EgyesÚ|et1ág]ai
á mi.ap PápáÍa]álogatlak'hogymeg.
ismérked]enek
a dunánlú]iIe épi]]és
éméke]Vé|,
kivá tképpa katona]hagyomá'
nyokka,FogadiákóketapápábázisrépÜótélén'aho|tájékoztalástkap|akaza|a.
kua1múhjáró és jéenéÍő|.
megtékntettéka repÚ ó1é mÚzeufrol' ]ár|akaz
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gazdagtÖnénemé1mesé1e
e|számukra,Városnézősétakerélébén
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borná|Kerécsényzo|tán Peiőj pápai kólódéséttag|a|ó
szava]lkóvelően rÖVld
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kezdeményezés
Szociá|ismunka,tervszerűség,
egy reprezentatÍV
kör rnegkérde.
A szociálislevékenység'
szoclá|ishe|yzet kés2Ü|t
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össze.
zéséVe|'
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hogy
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érdekvéde]mi
iro.
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mégs más szenrüVegge| dák éVenieiöbb száz kérdőíVet
kü|denek
Visz.
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ke||gon.
már
adhat
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mun.
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Vá||oz.
ve|tern,
mondhaiorn,
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a|ka|mat'
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haszno.
IegÍiata|abb
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száínára.
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Vo|tak'
A BEoSZ ]992'benegyikkezdeménye. síthatoak
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zője és a|apítójaVo|laz akkoriéÍdeke.
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teitek
több
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ésez meghatározó]a
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és
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ie|en|eg]
kez
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hosszútáVúrnegá|apodásab]zlosít]a
az szerveknek
deményezője'
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Vég|eges
megoldások
érdekvédelmi
fe|adatok
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|ehe.
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Vá|a ója egyen'Ehhez
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|apítás
teíÜ|eién,
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igénybeVenni,
amiazéníontos'
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a
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gen
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med
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fe|
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o|yan
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|ehe
jók a szeméyes kapcso|atok
ésaíe]me. á|la|aiogosnakvét (nrástó|ha|]o|t)
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csak néhány
a lehe' segé|yezésíó|'
de az meg|epelt,
hogy
séséVeI
ke||ett
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Ahhoz' hogy
iőségekkózÜl'az egyreidősebbkoÍÚak' a BEosZ a támogatókközötl nemis sze.
ezekaVolt
katonák
ne
keseÍű
csa|ódása.
a rokkantVagyte|jesárvák,a csakozve- Í€ p e|'A BEosZ hon|apja mentségünkre
]kba
burko|ózzanak,
hanem
]ó szíWe|
gyinyugdíjbó|é|ők
eseiében'
de íeVeiőd' |egysnmondva mosl ettáta|akítva
ésa
pá|yájUkró]'
beszéljenekmesé|jenek
gondo|atok
heta nyugdíazás
kü önbÖzőidőszakaiban hon|apkeze ője nyitotlaz úi
kivi'
érjntettek
kérdése'
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mú|ik,
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zéka gondoskodáslésÍigye|mel'
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Bajtársita|á|kozőNagykanizsán
VeÍőÍényes
napsÜlésÍogadlaa bajiársl |a|á.
kozóra az ország minden Iájá|ó| éÍkező
résztvevőketNagykan|zsán'A Város dísz.
be Ö|lözÖtt'Az utcákon'aíótéren,az Erzsé.
bettérennagyVo|ta nyüzsgésJoígás'Neín
]ehetettrajtacsodá|kozni'h]szena Váíos.
ban fo|fak a VárosnaplÍendezvények'
Vár.
Va Várt nap Voi ez' Ugyanisa Dózsa.Thury
aKanyában az egykol olt do|gozoltrnUn.
katársakésszo|gá|tbajtársaktartottákaz
a aku|atukmegszÍjnés'Á
óta az ö1ödik la á.
kozójukat a Honvéd Kaszinóban. A nap
lovább nöVete, hogy az a|a
]e|entiségét
kulathafuanöt éWe]eze ótl, 1950.bena a.
kUtmeg' Ez a|ka|mat
adotta részfuevóknek
a2 ÜnnepéLyes
ern]ékezésre'
A HirnnuszhangjaieIhangzásautánTaÍ
Ernő ny' ezíedes,a Nagykanizsa Honvéd
EgyesÜ|ete nöke üdvözöte a résztvevó
ket és nyitottaínega lendezvény|.|vleg
eíntékezett
az e|h!nytakÍó|'A részlvevők
nérnaíe á|]assa|adóaak eín|éküke ótl' ['leg
tiszte|teata|á|kozót CseÍesnyésPéier,a
VáÍosoíszággyű|és]
képviseője és Dénes
Sándor,Nagykanizsapo|gármesiere'l,4]nd
a kettenkedves ésmeleg szavakka emé.
kezleka mÚ lÍa,mé|tatiáka honvédséq'
a
katonák szerepél a váÍos életében'saj.
n á | ] á kh
' o g y e r Í ó |m á r c s a k m ú t i d ő b e n
beszé|helünk
az a|aku|al
megszűnése
mia|i'
Aválos odaÍigye|aziii é|ónyugdíjaskalo.
nakózösségÍe'ésjó eól' egészséget
kíVán.
tak a nyugdíaséVekiarta|rnas
e|tö|téséhez'
RésziVetlata á kozón Havri|Andrásny.
VezérezÍedes'a V]agyarHonvédségVo t
parancsnoka, ileive az a akulat egykori
parancsnoka'MÚ tidézőbeszédében
hang.
sÚ yozla. a naqykanizsaiéVekrneghaláro.
zóak Vo tak az é|etében'aínita kalonai
pá|yán e|ért,az t |egnagyobbíészlaz ilt szeí
zetl tapasaabtoknak köszönhel]' Ezéd sze'
relette|gondo|V ssza az itte|tö lött időkíe'
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ketkíVánla résztvevóknek'
Az e hangzotibeszédek
utána szÍnpa'
dé|elia|őszerep'A közÖnségeta
Honvéd
Kaszinó énekkaÍa
Kárász Timea szó|ó.
énekesse|,
Ha|moslIdikóműVészeti
Vezető
VezényeiéVelkatonada|okka|
ésmagyar
népdaokkaszórakoztatta'Versel mon.
dotlGőcze |stvánné
ésGörcsi Frigyesné'
A műsoÍ
UiánÍoytatódot1az
Ünnepé|yes
mÚtidézés'
Bajzá|hLász|óny.a|ezíedesés
Ta||a]
Péierny' a|ezÍedes
á|ia az a]aku|at
éelébő|
Ósszeá||íioii
d]aÍl]m
VetÍtéséVe|
Íe|.
idéztÚkaz elmú|i
ha|VanötéVet,me|ytet.
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szetta íészlvev6knek'
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Ke|emenJózsef
je|en.
ny.a|láboÍnagy'
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mun.
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a2o1o.
éVbenmegkezdettegészsógmsgőízó
és
egészsegügyj
tijékoztalóprogÍam'át'
Enngk
Észekónl2015máÍciusában
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ELNTK

Bút,t.|kú"r/

ér|?"címa|at||arlottelóadását' A Íórum
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máció, hogya majorvosfudománymárs|juto|laía a szintíe'
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Kiá|lítás
Debrecenben
HetvenéW€| eze őttEurópában€|ha |gattaka fegyveÍek'
A legszebb
féÍ|ikorban'
kü|önböző Jrontokonharco|ókatonák'akik közÜ| sokan
po|gáh|akosok
nemtéÍhet|ek
hazaszerelteikhez'
továbbáártai|an
Vo|laká|dozatai
mindenidők Iegboza|masabb
történeImi
idósza.
kának.A Bocskai|sfuánBajta|siEgyesüetá|ta|az e|ÍnÚ|t
évbenmeg.
Íendezeli''Nagy
Hábonj'centenáriumi
kiá||ílás
sikerének
ha|asára'
aktivistainak
közreműködéséve]
egyújabb
kiálíiásmegrendezésé.
Ve|á||ílott
emlékela'zoknaka hős katonáknak'ártat|anpo gári |akos.
sáq'lak'a.i|.é|e|:hel
ádoádk Íe|akegyel|erhaborúban'
Ápri|is.
ban'az N,4H
Hadkiegészítő
ésKözpontiNy]Ván|artóParancsnok.
sag2. Kaionai|gazgatasi
Kózpon|bannyílimegaz egyesü|e|Ünk
szeF
vezésében
a ''VeÍsai]|esió
PáÍizsig,,című
em|ékkiá||ítás'
A debÍe.
ceniközpontmindigis kieme|kedő
figye|met
íoÍdí|ot|
a ku|túla
ésa
hagyományok
ápo|ásáÍa'
Enn€ k megi|e|€ | ően
a NagysándoÍ
József
|aktanya
számosa|ka|omma|adott
már otthonia mÚltegyeskie.
me|kedóeseínény€imegidéző
t
ká |ftasnakAz ünnepé|yes
megnyitón
- Ész
NagyZojtánmk'a|ezÍedes'
közpon|parancsnok
kíséIetében
vettVanyurTiborezredes,az |V|H
HKNYPparancsnoka'
akibeszé.
débenmegkdszónte
az a|kotókésa szervezőkmunkájál'aá az egyl]ti.
működést,amey léVénéllejóh€tetl a kiá|íias'
A megnyitónrésaVet továbbáDlót Lísz ó ezÍed€s,az l'{H5. Bocs'
kai|stvánLöVészdandáípaíancsnokhe|yettese,
Po|yákAndlás a|ez.
redes'a Honvédséo
ésTáísada|om
Baíái KöÍók debreceniszeF

Veze|ének
e|nöke,Rácz GabÍleLa'
|Mikepé|cs
a]pogáímeslere,
dr'
Pe|ő^o|i' a KÍatochvi
Káro|yHonvéd
szakközépiskoLa
ésKo||é.
g um neveőjeadjákjaiva|'szarkaJános ny' ezredes'a Bocskai
|stvánBaj|ársiEgyesü|e|e|nöke,Valamin|szárnosérdek|ődő'
A kiá||íiás
öl]e|gazdája'
o]áh Lász|óny' alezredes,
az egyesü|et
hagyományőrzésse|
nregbízott
Vezetőségi
tagjamegnyitojában
és
az EurópaBádiónakadot|nyi|a|kozaiában
is e|mondta|
részének'
esetenként
szü eiknekis igencsak
',Fiata|jainkje|en|ős
hiányosak
nemzeii'
lörténe|mi
isrnerete]k.
Kiál|itas!nknak
azéÍtadluk
a 'yeEai||esló|Párizsig,,círnet'
mertMagyarországa|apvetően
a Ver
(TÍianon)
sai||es.i
békeszeződés
köVelkezményeként'
a fasjszta
á||amszöVetség
csa ósakén|
ken]||
a másodikVi|ághtíboruba'
A magyar
löriéne|em
ezenidőszakaköze]ebbá| hozzánk'rnia]akitjuk'
nekünk
kel]a történe|rni
fe|e|ősséget
Vá|a]n]m ndenkori
cse|ekedeteinkérl'
Természetesen
a nemzetivonatkozásokai
nern|ehelk]szakÍlan
a
nemzetkÖz]
körÚ|ménvekből'''
Az egyhéten
át taÍiókiá|íiásitöbb isko|ascsopoÍ|'
a Hajdú.Blhar
|V|egyei
NyugdÍas
szóVeiségésegyesÜ|eiÜnk
iagjai,|önénészek'
Va|amint
ádek|ődőegyéniátogatókjeleniősszárnbantekintették
meg'EIismerővé|eményeikei
a kiá||íiás
VendégkönyVében
rögzí.
teliék'
Az em|ékkiá||í|ási
Vándorkiál|ításként
több he|yszÍnen
is bemu.
taljuk'Legköze|ebo
a Deb.eceril/jveódésiKö7porT
Kö7ös.
Ujheí|
ségiHfuában
a városisjmony].napok
kere|ében'
[,1ár
eddigis löbb
je]eáe igényé|
civi|szeÍVezel'bajtaÍsj
egyesÜ|et
a bemutatísáE'
o Áh LÁ'

o |!\ ' ALEZF.D.S

BqJ.ó.s|rkú,!

Hagyományőrző
ta|ákoző Misko|con
ImmáÍ
K|encedik
a|kaomma|rendeaükmeg negytaquzsÚÍido|qozofi,add|g a több ek lek ésborda|ok
hangzottak
e|' A zsű e|nö.
I'{isko]con
a BEosZ Eszak.Alíödi Bégióhon. íészéíe
lájékoaalóésszórakoaa|ó progra. ke,Németh
Lászó úr keÍlészmérnök'
BoF
Védhagyományőrzőta á|kozóját,benneku|. mok Votak szeÍVezve'Ennek keÍé|ében]ovagíendtag gratu]á|1
a terme|őknek,
tuÍáis programokka|,
borvelsennye|'
isÍnertették
a 2014es hadisíde|méÉs
Bor. majd8 alany',5 ezúsl és13 bÍonzhelye.
Az idénerÍemárcius26.ankenj|tsora l\,,|es. sod megyeitapasaahtaii,Juhász atyaVeze. zésrő|adott
át okeve|el'Fe|híúa
a figye|
terekétiermében,
kétrnegyeöt nylgdÍas. téséVe
megtekntetli]ka mindszentiiemp. meta szó|óbenVégzendő
lavasz munkákra

k|ubjának
részvéle
éve' PáÍszámadat:
51.
envo|tunk,
15VeÍsenyző
26 boÍa|nevezen'
A megje|enteket
FeketeDéneshazigaz'
da köszöntötle,a la á|kozótTóthsándolny'
ezredesÚí'légióVezeió
nyilot|a
meg'Ilíga

|omot'majdmegkoszoÍúziuk
a |V|indszeniésa lava]yiná|
termést
kíVánt
iobbíninóségű
iérenléVő|.Vi]ágháborús
em|ékműVei'
Az egyórássétautánjó|eseta íinom
ebéd' A rendezvény
a Versenyzók
boralnak
kós.
Amígkészü|tek
a2 ok|eve|ek'
addiga ku]iu to|ásáVa|'
i||efue
közös ének|éssel
záru|t'
rá|isb|okkban
szavaalok,]e]enetek'
operel.
FEKfiE DÉNES

E|őadóiest

A Kőbánya ÍlTkés Ki|lők EgyesÜ eie előadó] estel tanot mé|yen
a lagoksorábanje]énlŐs
számbanképvse|lelték
magukatakórzelbenakó nyugá]|o
mányúkatonák'i|]ofué
íe]eségeik'
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70 évetörtént

Európafelszabadítása

- a normandiai
_
partraszá||ás

Nehézhe|yzetben
Vanaz ember,ha meg a csendes'óceáni
GUada|cana|ig
' á|taiános
akaÍjahalároznia másodikVilágháború támadásbamentekát' sorozatbanfog|a|.
pontosidőponljátEuíópában'Az takVisszaa ném€tekésa japánoká|ta|meg.
Végének
azonna|ikapitu|ációt
május7.énínákaIá szá||i|erü|eteket,
egyree|kerü|heteleneb.
a némeiek,
Franciaoíszágban
ésaz ango|- béVáli a sztálin á||a|o|yrégótaköVelelt
szász országokban8.án ünnep|ik
a hábo- másodikÍrcntmegnyitása'
Báadásuloa.
rúVégét'
mígaz egykoriszovjetunióban szországnaka háborÚbó|Va]óki|épése,
a
jugoszlávésnyugaleurópai
májusg.le tették
a gyóze|emnapját.
el|ená||asi
rnoz.
1945'május7'énReimsbena német ga|makÍe]eÍősódése
iovábbsiettette
annak
kaionaie|i|
képvise|ői'
köaük Jod|táboínok' Íeismerésél'
hogye|jöttazidő ennekmeg.
a|áír|ákaz angolésaz amerikaikatonai |épéséle'
Vezetésképvise|őive|
az azonna|ikapitu.
1943. novemberVégénTeheránban
|ációt.sztálin,akinekmindigis Íontosak
Vo|. össz€ ü |Ve' szovjetnyornásra,
dönteneka
(ezénragaszkodott
taka lész|etek
hozzá' ||'Írontmegnyilásáró|és a szöVetsége.
hogyaszovjeicsapalokfog
a|jáke|Ber int' sek európaihaderejefőparancsnokának getle,hisz a szovjeteÍőketebbenaz idő.
ho|otierre
az amedkaiaknak
korábbanmáí kinevezéséÍól'
Eisenhower
amerjkai
tábor ben186németésVee szöVetségesál|am
IeliVo|naIehetóségÜk)'
e|íogadhatat|annak
nok szemé|yében'
Ezze| ehetőségnyí|ik hadoszláyaikötötték|e'Mintazt em ítei.
iaÍtoi|a'
hogya egmagasabbrangÚszov. aría,hogya szöVetségesek
po|itikai'
gaz. tern,a hadműveet megtervezéséi
Tehe.
je|iisztek,ígyZsukov,KonyevésRoko. dasági és katonaje|ejüket,hadműVe|eli ránbandönlölték el' főpÍobájaa Hus]ryfedő.
szovszkijnernVo|takie|enenné|
a kapilu. tevékenységeiket
összehangoIVamegle. neVűszicíliai
par|Íaszá||ás
Vo|t.Természe.
|ációná|.
Ezérie|rende|ie'
hogymá]us8.án íemtsék
a ||.vj|ágháborÚ
befejezésénekIeg.
tesena he yszíntnagyli|okÖVezte,
a hábo.
je|en|étében
zsukovrna|sall
a Hit|eÍhez
|eg. fontosabbfe|téte|él'
a nác]Németország íÚ |egnagyobb
á|cázásais ennekédeké.
köze]ebbál|ónémetka|onaiVezetők,
köz. Iegyőzését'
l'{intazt a koníerencián
han. benbrrént.
A fantomhadsereg
étrehozása
ÍükKeite|Vezértábomagy'
a|áírják
a fe|té. goztatták,
1944a döntő Íordu|at
éVeesz' ésannakirányításáaPat|onláboÍnok
kine.
le|nékü|imegadásró|szó|ó okmányt.A ber.
A partraszá||ás
megkezdéséi
1944nya. Vezéseis ezla cé|terősíl€ l te' A he|yszín
|iniKar|shoí
íőisko|a
épü|etében
a szelzó. Íáíatervezték
ésaz oVERLoRD (HűbéF klvá|aszlásais nagyonÍontosVo|i,hisz a
désa|áírása8.án
23 óra01 pelckortörlént' Ú0 Íedőnevet
kapia'A fe|ada|nagyságál kontinens
ésAngIiaközöi|i Iegkisebb
táVo|.
amirnoszkvaiidő szerint,nrárg.éreesetl' bizonyítjákchuÍchi
szavaiEisenhowerhez'ság ca ais.DoVeÍközóli vo|i'a németek
Természeiesen'hogy ez az esemény amikorazt mondlaneki,hogynagyobb At|antiía|a
is ittVo|la |egerősebb'
a nérne.
megiöÍiénhessen,
Visszake||rnennünkaz hatamatéserőt kapa kezébe,
min|Nagy lek ezen a szakaszonszámílottake|ső.
időben11 hónapot,hiszenazazesemény' SándoÍnak
Vo|l'
sorbana szöVetségesek
paÍtraszá||ásáÍa,
me|y1ő|
Hit er tábornokaim]ndig
is óVták
A íendszeíVá|tás
e őtti |örténe|em
ieÍ. rne|yetaz e|teÍe|ő
n]űVe|elek
is € z irány.
vezérljke|'Vagyisa kétfÍontos
háborÚ19,l4' rnészetesen
eínítést
tetla szóVetségesek ba lere|tek.
Az Al|antiÍa|2600
km.esVona.
június6'ára beköVetkezeti'
parlíaszá||ásáró
űrrné.
' de nem a maga nagy. |ána|igtöbb, ínnt2692db kÜ|ónbÓző
A szöVetségesek1943{ó|VaIamennyj sága ésÍontossága
szempontjábó|'
Nem retÚ|öVegeltudtak
3 éVa]atte|he]yezni.
A
hadszíntéren,
Észak.AíÍikátó|
szicí|lánát, Vé|elen,
hogysztá|inlöbb esetbenis sür' Várhali partÍaszá||ás
térségében
a Bomme
VezetteB HDScs' (Do||mann
7' hds-eés
sa]muth15'hds.e)38hadoszlá|yái
he|yez.
téke|' rne|ybő|3a beíendezel|en
partra.
szá||ásiöVezetbenhe|yezkedett
e]'Apán.
cé|oserőkel
tarta|ékban
a mögöt|es ierÜ.
|etekenhelyezték
e, me|yekíe]haszná|á.
sái csak Hit|erengedé|yezhette.
A Dé és
KÖzép.AngIiában
eIheIyezkedő
csapatok
ieÜes|étszáma
köze 3 mi||ióÍőttetl
ki' ]\,1iu.
ián az Ai|anljía|
|egeÍósebb
részén
vo|lVáí.
hatóa |egnagyobb
Veszteség,
ezéít
a had.
műve]e|
ieíVezőiNormandia
me|lett
döntö|
tek' me|yetelősegílettek
a ta|ajviszonyok
is' hisza némelek
|egyőzéséhez
sok haÍc.
kocsilaVo||szükségűk'Az időponlíneg'
Vá|asztásában
a VáÍhatóidőiáÍásis beío.
|yássa bírl'a iervezet|májuslidőpontol

WtőE'|k-h,d

többszöí s módosílolták.
Báljúnius6ía
viÍíadóanis heves viharlombo|la Csa'
toínán'de néhányóíára |ecsendesedés
VoItváíhaló,ígyEisenhoweíösszehív|a
a vezeló á||ománytés
kiadlaa paíancsot.
Június6.án megkezdődika történe|em
par|laszá||ása'
eddigiIegnagyobb
ahogy
EisenhoweÍ
mondla.a kelesz|esháboÍú
Euíópában.
A hadműve|el
kezdelére
az invázióseÍók
55 gyaogos.'25 páncé|os'
2 hegyi.és4
ejlőeínyős.,
összesen 86 hadoszlá|yl
Von.
lak össze' A leÍvszélint]75 000ember
szá||lVona paÍtlaaz é|ső24 órában']500
harckocsj'
10 000gépjáÍmű
ós 3000nehéz
íegyverkísérelében.
A |égieó3500nehéz

ö1 he|yeniÍányzolle|ő partÍaszá||ást'
A
caíentani.öbó|ben
kéto|da|l
az amerikai] '
hadsercge|ső|épcsóinek
kéthe|yen
ke||etl
paítía
szá||nia,
me|yhezkeIelíe
csa1|akoz
paítonaz oíneío|yóigaz
vaa noÍmandiai
ango|2'hadseÍegnek
ke|]ett
háÍomhe|yen
hídfó||étesítenie'
A hÍdÍók
nyugalÍó|ke|et
re: a UTAH (4. amerikalgyalogoshad(1' ameÍikai
gya|ogos
osztály)'az o|V|AHA
hadosaáy)'a GoLD (50.blitgya|ogos
had
osztá|y)'
aJUNo (3'kanadaigya
ogoshad.
osziá|y)ésa sWoB D (3'bÍilqya]ogos
had.
osztá|y)Íedőneveke|
kapták'
E hala|mas
|ú|e.ő
e |enéÍe'
a par|Íaszá.
|ílottcsapa|ok
|é|száma
a ig ha adjamega
Normandiában
ál|omásozónémetekét'
Az

tá|yfe|ada|a
i|taz utakbiztosíiása
Vo|i'A
82.hadosztá|y
némi|eg
be|j€ b b'ke|etebb'
paÍl'
re éÍÍó|det'ésa Meredetío|yómindkét
ján tisztoga|óakciókbakezd' Az ejlőeÍ'
nyősÖkazonbanszé|szór|csopor|okban
érnekÍö|det- a 101'hadosziá|yparancs.
nokaaz e|sónaponmindössze1100eínbe.
íeIett
rendeIkezik.
a teLjes|é|számotje]en.
iő 6600.bó ' Hata|masa kavarodás'és
gyakrankerü|soro]yan
he|yzeiekre'
hogy
50.60eÍnberbő|
csopor|ok
egész
Ász.
á||ó
|óa jakraméretezet|
'eIada|okVégrehaj.
tásárakényszerÚ
nek.Enneka káosznak
azonbanhasznais Vana szöVetségesek.
Íenézve,ugyanisa németek
soíaibanis
zavarl kell. Egy ilyenelszigelellcsoporl
meg|epiéscselepatéban
megö|ia némel
paÍancsnoká|'
91' hadosztá|y
ésígyez a
hadoszlá|y,ame|yetspeciá|isan
a2 e|Ien.
séges|égideszanlok
Íeszárno|ásaíaképez.
tek ki, parancsnokné|kÜ|
maíad'
Az arneíkai ejtőeínyősökIegnagyobb
Íegyvedénye
EgIsek]sváíos
a Sl' l'{ére
e fog|aása' Ezze|egy dőben,a szöVet.
ségesek
ba|szárnyán
az ango|6'eitőel.
nyős.hadosná],(Ve|e|ték
be' Az ango ejlő.
eínyósökíe|adata
az o|ne íolyohidiainak
(köztea hííessé
birlokbavétee
vá|tPega
sus hídé)'
ésa DivesÍo|yóhídiainak
fe|
íobbantása'hogy ezze|Védve|egyena
paÍtíaszá||ó
3' gya|oghadoszlá|y
ba|sá.
nya.Az ango|ejlőeínyósöksikeíesen
Vég.
rehajljáka Íe|adalaikat'
éségészen
addig
taÍlják
a pozíciójukal'
arnÍgmegneméíke.
bombázó,5500vadászgép
és2400szá| e | s ő h U | á m b a nh á l o m e j | ő e r n y ő s é
. sö l
zik az eíósitésa tengeípartró|'
Sikelesen
|ítóíepüőgépí€ | et|Íende|kezett'
gyaIogoshadosz|á|ytve|nekbe, VaIamint Íe|larlóztatiák
A szó
a némel2]' páncé]oshad
Velségesek
lengeli hadeÍeje
2 csa1aha néhánykommandós. és rangeÍaIegysé. osztá|ylészeil s, ésígya németpáncé
jóbó|,2 monitorbó],
get' A bÍités a kanadai szektoÍbanezen.
parl'
23 c íkálóbó|'105lor
losoknemtudnakaz ON,IAHAparlon
pedóíombo|Tbó|
és1076egyéb
haióbó|á1' ÍeÚ| méghárom páncé|osdandáf is a|ka|' raszá|ó arnerikaiak
len
Vonu|ni'
e
Ehheziölt ínég2700teheíha]óés2500 mazásÍakeÍü|'RóVidde|éjfé|
ulán kétame'
Az oVEBLoBD hadműVeet
e|sónap'
partlaszá||ó
(az
hajó'Az expedíciós
elók össz
ÍikaieitőeÍnyős.hadoszlá|yt,a 10.]'el és ja a szöVeiségesek
számára o['{AHA
|élszáma1944'jÚn us 6.án köze| három a 82'e| dob]ák e a szÖvelségesek. az padone|szenvedetl
sÚ yos Veszteségek
(2 876 439)kalonaVo|t.A lv|onlgo UTAH par|szakasz mÖgé'E par|szakasz e|enére)eqyérle|műen
íni||ió
sikeríe]záíu]t
meryá|laIkidoIgozoltpartlaszá||ási
partra
lerv mogotta leÍepmocsaras' a 101' hadosz' csaknem 150000 embertsikeÍü|t
lenni.ésa szöVelséges|égierő
sikeíesen
akadá|yoztaa néme|eket
abban.hogyNor
mandiábacsoponosilsáka haderejÚket.
Aszövetségesamerikai'brt' kanadaiés
szabadÍrancia
csapaloka D.5 napíaínáí
egy70.80krnszé|es,5.20
krnmé|y
hid.
íőtÍog|a|tak
e|ésmegköze íiették
caenl,
aho|hosszÚ,he|ekig|artóharca|aku]tki
páncé|oserők
a néme|Íe|Vonu|ó
és a
bÍitkanadaieÍőkkózÖti'meye|csakjÚli
us 9.éntUd|akíe|szabadíiani.
mikózbenaz
amerkaiakmárjÚni!s26.ánbeVonU]nak
cheÍbourgba'
Nyugat.EUrópa'elszabadíiása
vissza.
vonha|at|anu|
megkezdődÖtt'
me|yhez
már
csak ]] hónapraVo||szükség'
ERoTsLÁszLtNY'EzREoEs
Bú.ót'|k
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Nyugdíjas-la|á|kozót
rendeztek
a napokban,a kecskemétiMH
59. szentgyörgyi Dezső RepÜ.
|őbázison.
Koszorúzássa|
kezdődötl a nyugdíjas.
- a
ta|á|kozó
a kecskeméli
íepü|őbázison
Íendezvényen
löbb minl háromszázvo|l
katonaveti részl.Az lVH 59' SzentgyóF
gyi Dezső Repü|őbázisésjoge|ődjeinek
kóle|ékében
|epÜlőha|á|t
ha|1íepü|őgépVezelők és szo|gá|at1e|iesilés
közben
eIhuny|
repü|ő.műszakiak
em|ékéíe
á||Ítoti
em|ékműné|
koszorúl
he|yezett
e| Fekete
Tamás a|ezredes' a bázis megbízolt
parancsnokheIyetlese,
dí' Jónás János
a|ezredes,
törzíőnökhe|yettes'
A Repülők
és Rendvéde|miek
Bajláísi Egyesi]|eie
nevébenkoszorúthe|yezelte| csóka
sokri|is. A programrészeVolta Hódme.
Tamásnyugá||ományú
ezíedes'Deák |sl zőVásáÍhe|yi
He|yóíségi
zenekarésa Hon.
ván nyugá||ományú
őrnagy, va|amint VédEgyüttesműsora,egy JAS-39 Gripen
szondy |stvánnyugá||ományú
őrnagy.A
|Vagyar
VeteránBepü|ószövelségKecs.
keméliTerÚ|eti
A|apszeNezetének
képvi.
se|etében
órs Ágoslon nyugá||ományú
okleve|esmérnök a|ezredes'Vaísányi
l,4ihály
nyugá||ományú
a|ezíedes,
va|amint
Lengye||stván nyugál|ományú
őrnagy

műrepü|ése
Va|amint
a kiá||Ított
haditech.
nikaieszközök megtekiniése
is.
SzAusEVXÉNA

AnyugdÚas.ta|á|kozótmegnyitva
Fekete
Tamásalezredésúgyfoga|mazol|.'Hiszem
aa, hogyezekaz a|kahakköze|ebbhoz.
nakminkelegymashoz'
egymaselÍogadá.
sála ésmegbecsÜ|ésére
neve|nek
minket'
habára|apvetően
a kölcsönös tiszte|etés
a bajláÍsias
magatarÉs
mindigisje||emző
Vo|tÚgyaz ak|ÍV'
minta nyugá||ományú
kato.
parancsnokhe|yettes
nákra','A megbÍzott
összefog|alla'mi|yenfe|adatokat
hajlottak
Végre
a k€ c skeméiialaku|alkatonái,majd
jövőbe|iszerepvá||a|á.
szó|ta je|enlősebb'
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30 évesta|á|kozo
Vo|tegyszeregyjó csapata Zrínyi,4iklós
Katona]Akadém
án 1982-85között' akik
a c'-5 osztá|y'fedőnevei'
vise|ték'
A kibo.
csáió Ünnepség
eUfórikL]s
hangualában'
a Kossufi']Rádiónakadott]ntedÚkközepe|ie,
annakludatában,
hogyfrissegyelemidjp.
|omátVehettünk
á1,minda tizenhalanígé.
reteifeilünkegyrnásnak,
hogyrendszere.
sen|a|á|kozunk.
Vjsszaiekinfu
e az e|mú|t
30
éVrekivéleI
né|kü|
m]ndannyian
egyetér.
iet|ünkaz oíszágdemokralikus
ála|aku|á'
sánakigényéve|'
ak|íVrészeséVé
vá]tunk
a |olyamatnak,
mer|megvoltbennÚnkaz
újkihíVáshozVaóalka|rnazkodás
képes.
sége'A rendszelesosztaly,ia|á|kozók
ugyan mi tanuImányai
alapján,'ELHATÁBozIA, paÍancsnokának
em|ékére'
A 75 éVesen
elrnaradlak,
de kapcsolatban
voltunkegy- HoGY'' GyurkóPa|iva|együttméga bog. is fiala|ososzlá]yÍőnökÜnk,
Tég]aImreny'
lácsozásésgri||ezés
tudományáls beve' a|ezredesoyan rész|et
szloÍkÍais em|é.
_ némikoccintás
Nyugdijbakerü|ésünk
sz]nteíigyeImez. tik'A dóntését
Után- kivá. kezetia csapalunkÍó|'
ami mindannyiun.
le|éskénlcsengelet|'
hogye|érkezett
az idő |óÍa,poniosabban
lsmétlésÍe
édéke|tÜk' kal e gondo]kodtatotl.
Pszichoógusként
kÖzis do|gaink
megbeszéésére
ésem|é'
sajnosaz osáály |étszáína
nemVotte. nagyobbbeíoyássa|Vo||ránk' mintha |'
keinkfeljdézéséíe.
GyurkóPá|ny.hől' a]ez jes' merl négyencsa|ádiokokbó|táVo] galókéni
gondohJk'
A közös emékeinkfe|.
ledeskérc|rnére
Ba|oghJános r.VezérőÍ maradtak,osz nle részvéttel,
kegye|ette|és idézése
iegtöbbszöímegszépÜlt
ésvital
nagya Készen|él
parancsno. gyertyagyÚjlássa]
RendőÍség
em]ékezlünk
meg az ható maradt'De ígyis é|ményekke
gaz.
ka engedé|yezle'
hogya2 AdyligeljKikép. e|hunytosztá}.iársainkró||
Kisfa|VLászó
dagodvaésíee]thetet
en gondo|atokkal
zŐközponlbanmáius16.ána VáÍVa
vád ia á|. a|ezredesrőlés
Ga|aínbos
Bé|any' a|ez' bÚcsÚziunkegymástó|'
Egydoogban máÍ
kozinkatIebonyo|ílsUk'
Koroknaycsaba redesÍó|.
A sorsnekikcsak53i||etve
62éVet éjÍé|
|e|é- te|jesVo|iaz egyetértési
a jöVő.
ny' a|ezredeskézbeVeiiea szervezésse ajándékozott'
szinténgye.tyáigyújiottunk benita|á|kozóra
nemváÍunk
Újabb30 éVel|
egyÜttjáróÜgyeketés az Ósszfegyverne lvakraiJózseÍ'ny' ezredes'a c tagozat
TKos Lr\szló NY' EZBEDES

Szellemi
veté|kedő

A Bem József BajtársiEgyesÜehé|Ínár Vá|asáadni,me|yekegykor-60.70
éWe|
is
hagyományosnak
számílaz évente
máius. korábban- az á|taános ésközépiskoákban
ban megrendezetl,
budobemutatóVa|
és szerepeltek
aiantáÍgyakközöt1, i||elve
az
Ügyességi
Veiékedőkke]
színesített
spoít.
nap'Az ]dősebbkorosztá|y
szárnárais te|.
jesí1hető
Íizjkaierőpíóbákpé|dájára
ápliIisbanPer|aVi
Andornyugá||ományÚ
aIez
íedesaz agyaltoínáztaió
sze||emi
Velélke
dőt szerveze|tBíroJózseiné,cseÍepes|Ván.
néésPo yókaPéteÍné
közÍeműkÓdéséVel'
A szépszámrna|]ndu|óészfuevőknek
sá.
mos o|yankédésreke|]ella teszt|apon

B*ltÁr8'

d

e|ín
Ú t é\,,tizedekben
la|á|kozhattak
Ve]üka
hÍÍekben,
kuturális
témakÖrökben.
BáÍa2emberidóvelsokdo|gole|Ieeit'ha
nemíog|a|kozik
az adotttémáva|,
idősebb
koíbanpedigméga sz'.||emi
Írissesség
is
gyengú|nikezd,
a részlvevők
Íiata|os
anrbí.
cióVa töprengtek,je|ö|1ék
be az áha|uk
he|yesnek
í|é
| Váaszokat'
Az eredmények
érléke
éséné
kidelÜ|l,
hogykélVersenyzónek
az e|sőésszintén
kétk|ubtagnaka
harÍnadik
helyért
ke]]etl
a
jobbheye.
hosszabbíiásban
megküzdenia
E|őszöra 'bronzmeccsÍ€keÍü
' t sor'Ezt
szoroskúzde|em
Végén
a 83éVesFÜ|öp|st.
Vánnyugá||omány
Íőtörzszászósnyerlea
ná|ajóVa|Íia|aabb
riváiisae őit- Az e|ső
he|yezésl
ésa fődiat B' NagyJánosnyug'
á|ományúezredesszerezlemeg'miltán
anála köze húszéWe|| ala]abbNyi|as|st.
Ván nyugáományúaezredesaz jdősebb
Versenyzőjaváa |emondolt
a sze||emi
óssze.
lgaz' csak az e ső hálom he yezettkapott
tárgyjula
mat'de Végümindenki
gazdago.
dottegyjó hangula|ú
kUturás é]ménnye|'
BÜK PfiER
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BEosz E|nöksége
2015'május5.én11.00 egylágabbközösségnek,amitEuÍópának
irakor megem|ékezésl
éskoszoúzásl lar nevezÚnk'Hiszena magyaínemzetVihaÍos
|o|ta Hadtörténeti
l/úzeumudvarána ||' lÖrténe|me
soíánnemcsupánsajáthábo.
Vi|ágháboniban
e|esett
katonákésazá|do' rúkat'szabadságharcoka|
vÍVott'
de geo.
za|okem|ékérc'
Kegye|etle|
em|ékezetta po|iiikaiíekvésébő|
adodóansohanemkeÍLi|.
misszióbane]esetrés a kiképzés
soíán hettee|' hogybe|esod|ódjon
a nemzel€ k
ka|asztrófákban
e|h!n\,1
bajlársainkÍa
is' Az összességét
átfogóküzdeImekbe,
mjnlpél
yen a BEosz. ,4EBsz-[,1VRsZ' dáu|a napó|eoni
eÍn|ékhe
háborÚkvagyaz |' és||'
HoHE he yezette|koszoÍút'
világháború'
Ve Vá|asztottuk
a katonaihivatást,
a kato.
A megemLékező
beszédel
LadiszLaidssz A katonai hagyományokápo]ásához nai é|e|pá|yát'
Bészesei|erunka történe.
Lász|óny'őmagytaÍtotla,
akiszó|la ||.Vi|ág engedjenek
megegy.dézetel
HabsbuÍg
o|to' |emnek'mintahogye|ódeink'
háborÚbeíejezésének70'ik
é!.Íordu|ójáíól'
ló|:"AtÖÍténe|em
egy nagyintegrálóerő'
TaÍ|ozhattunk
mi katonák,a magyártör
EuÍópaíe|szabad
ításáíó|'háboíús
vesz. VannakrÖvid|átóak'
akika mú|tban
kere léne|emsorán kÜ|önbözó szóvelségirend'
|eségeinkÍő|és
a békemegőrzésének
Íon. sjk az e||en|éteke|'
Ha valakiazonbantár szerhez,táÍsada|mi
beíendezkedéshez.
Vagy
|osságáÍó|'
gyi|agos'
megbéké|arnú|tla|ésazokka]
is' a vá|lozóésuIa|kodóideo|ógiákhoz'
íniakkor
g hatamas akiketVa|amikol
A háború
mindigbűn'ínind
e IenÍeIeknek
tekinlett''' isazé|etpá|yánk'
a hivalásoskatonaimivo|.
embsr].' anyaglá|dozalokkaésnemutol
l'{indenkiegyenbár a töíténe|em
egyik iunkattekntvea magyaÍ
nemzetVéde
me.
só sorbana morá|és
az eÍkölcsszin|etg|jesVagy másik írontján'közös öÍökségünk zőivo|tunk's mígéünkazokis maradunk'
jár.szóÍnyűpusztÍtásl
mégs€ m misüéséVeI
KatonaieskÜink
szerint,,AHazáér|,4ind.
hagyvamagaután,pilo halal|anVeszte.
l,4iis,enneka ka|onaimú|hak
Vagyunk ha|á|ig'',
vagyaz 'Áz EskÜegyé|elenál kóte.
ségekke|.
részesei'
Dicsőe|ődeinkpé|dáián
|e|kesú| |ez'''A íogada|munkat
mindigkomo|yan
vel
A ||.vi|ágháború
a2 emberiség
lörtóne.
|ének|egnagyobb
és|eg(öbbha|á|os
á|do.
zat|a|iáró fegyvereskoníliklusavo|t'
Az éuÍópai'
ázsiajésafrika]Íö|díészen
VÍvot|
haÍcokban
70 nemzetVe|tíészt'és
ezekbén
több mjnt73mi||iócivi|éska|ona
hatíneg.Magyarországembervesztesé.
ge 580000 fő voli' A harcokban.|egyve.
rcskonÍ|iktusokban
e!esett
kalonáink
hősók
vo||ak,a ]akosságpedigá|dozalL|lesotl
a
hábonjpoklában'MagyaroEzágona ||'vi|ág.
háboíúulán sem jÖlte|a békeA missziókban'a kiképzés
sodn kalaszt.
íoíákban
megha|l,hősi halá|tha|lkalona.
bajtársainkÍa
is em|ékezünk'
íejethajfuatisz.
le günksírhan|iaik
feIeii'
A katona hagyományőrzés
íontose|e.
m6a nemzeliegység
erősítése
ésa láÍsa.
da|mióssze|aÍlozásszorosabbá|éle|e.
lvegmulatja,
hogyaz emberekegynem'
zel lagjai'de megmuta|ják
az|is' hogyrészei
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lÜka háborÚksoránésaz álla|!nkmegé]l sada|mmegbéké|ésgon
békeidőben
egyaránt'
dolatánakés szándéká.
Évszázadokon
ái a katonagenerációk
egy.
mástkÓveiő nemzedéke
m]ndenkor
híVen A nemzedékek
közöll
szo|gá|lahazáiá|
ésnemzeié|'
nemkínré
Ve kézÍogások, aíneyek
é]etéi,
vá |a|vaa katonaih Vatásrninden narornnagyKatonanem
néhézségét'
zedéket
kapcso|tak
össze,
gálezamai ésa]öVókalo' a rnagyarhadtörténeIem
Pédakéntszo
nanemzedéke]
számára'
egyedÜá||óp |]anatának
A ka|onákerényeinek
ésfegyVerlényel'száínítanak'
A kü önbsé
nekmé||órészea hazaszeretet,
a becsÜ' geknélugyanis,
minlkide
|et'aVitézség'
a Íegye|mezeitség,
a csa. d|l,sokka|
eÍősebb
az' ami
paiszeem ésaz e ö ]áró iíánt]
b]zalom
'
összeköl bennünket,
ami
A BEoSZ e sze||emi
éseÍkö|csiéítéke azonos bennúnk'" ez
ketVá|a]Vaa|aku|lmeg negyedszázada. ped]ga katonahivaiásés
Ezértletta je|szava:
a honVéde| a haza szo|gá|ata,mert
',KézÍogás
rnééÍt'"
Kossulhszernlis ,,4Haza
Ezze|a tetleinkelis kiíejezőgondoatta| öÍök','
pé|dát
ínulaltunk
a lársada]oín
fé]retéVe
a
osszeköt benntjnket
a
hon,a haza átitalókatonasors,a bajtarsasság sze |eme'
9enerációk közötli poIilikai,táÍsadaImi kozÓs magyarságtudaiunk:a
gá|ata'm ndhalá|ig'
kü|önbségekel'
együtlműködünkahonvé.VédeIménekszo
A BEoSZ ]elmondatának
Össze.
Kö|csey déze.
pé|dát
delemérdekében,
advaezze|a |áÍ" kÓt bennÚnket
a szeméyiségÜnket
mé|yen tel Vá|asztottak
a SzöVetségünket
mega|a.
piló katonalársaink:
e|őtt,,
',AHazam]nden
A honvéde|em,
a nemzetéskalonaiközÖs.
ségiránlie|köleezeltség
nekünkminden
másná szentebbügy ésaz is marad'
Enneksze||emében
éÜnk'dogozunkés
őrzzük a magyaÍ
katonaihagyományokat'
Aa Va juk'hogycsakaz|ehetahazairánt
e|köte|ezett'
aki ismeÍie ődei tetteii'bÚsz.
ke Íajukés|o|ytatja
hagyománya]kat'
Fiata|kalonaiáIsaink,
ti |esziekazörö.
köseink a kalonaihagyományokésérté.
kek köVetésében'
Tegyeték
megm]ndent'
hogykaionahagyományaink
a]övóben s
|ovábbé|jenek'
Vegyétek
át azokata tapasz'
ia|aiokat'
ar.elyekelrnl máre|é
rtünka löÍ.
1éneImi
és fegyVernemihagyományaink
megőzésében,
a katonáke lsmenségének
nöVe ésében
ésahonvéde|enr
ügyének
lál'

Em|ékezés
a szabadságharcra
A KossuthLajosNyugdÍjask|ub
|e|koslagjaiamáÍ
cius '!5.eimegemtékezésl
PelZeItJólseÍ honvéd
aIe7.edessúiáná|keldlek al lv|HA|t:sztiAkade
miazenekaráVa|,
dÍsze|gőive|
éspaíancsnokáVa|.
A
VáÍosbó|ahós nevétVise|óis|o|adiakjai'pedagó.
gusai'a civi|szervezetekképv]sejői'
a po|gármes.
|er ésa város aktíV|a\osságaVeh rés7t'A meg.
err|ékezes|
köve|óena ka|ona7enel'a
r ésa hus7á.
Íoj\meneteve7et|€ át a rregem|éke7ó|.et
a városi
ijnnepségrc'
aho|apo|gármester
beszédeutándr'
BétváÍi
Bence'a7 Embel Erőfo.ráso|.
|t'1inis7téíiu.
mánaká||amlitkára
is köszönlötte az Ünnep|őket.
Az
Ü1nopsóga Pe|óÍ.szoborrá|'az énekkarműsorá.
VaIzáru|t'
.TUDTSíTTNKTTL'
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A ZrínyiKiadó gondozásában20]4 dec.
embeíében
megie|en|
.'A NagyHáborÚ'
'
1914'1918' Kézze|oghaióhad|örténelem
cÍrnű
dobozkönyV
nyerleidénaBudai.díat'
ameyetéVente
az oktatást'neve|és|
|eg.
jobbansegító'nyorniatoitkaiegóriában
je|ö|t
könyVéít
íté|nek
oda'
A Xx| ' BudapestiNemzetköziKönyV.
Íeszlivá|
záíónapián.ápri|is26.ándíjátadót
Íendezeta|\lagyarKönyvkiadókés
KönW.
|erjeszlőkEgyesüéseésa hozzákapcso.
ódó c]V szeÍVezetek'
E díjáiadón
azrínyl
Kiadó s e|isnreÍést
kapott'
Dí.Isaszegi
Jánosnyugá||onrányú
Vezé.
|óÍnagy,
a kiadómegbízot|
VezetÓee|nrond.
ia: nemvo|te|őzetese|
semmiinfoÍnráci.
ija arri|' hogya dobozkönyvdí]aikapott,
ígyszámáÍais meg|epetés
Vol'
Vo]iáfuenniadía|'
'Nagyonmegtiszlelő
A ZrÍnyi
Kiadógondozásában
az e|mú|tnégy
éVben
löbb mintszáz kÖnwieeni rneg'Az
e|mÚ|léVben
k adotlkönyveinkbő|
ötöt bene.
Veztúnk
a szépmagyarkönyv 2014Ver.
senyre,háromkónyvünka főzsűi e éjuioit'
Az eredményhiídetésle
maida 86' Unne.
pi Könwhéten
keíüsor'|gyekszünk|ovább.
ra s a magyaltör|éne|em
ésa hadtöné.
nelemlénrakörkierne||
Íe|do]gozásáVa
, gyö.
nyöíűeni usz|rá|t
könyvekmegje|enítesé.
Ve|hűínaíadn
a " katonaiköny"r'kiadó"
tra.
díció]hoz,,mondta|saszegiJános'
A Budai'dÍjíó|
idénis a budaiN,4óricz
Zsig.
rrrondGimnáziumszakianáraibólá|ó tes.
1ü|etdönlölt'
Az e|ismeléssel
mindenéVben
a KönM€ s ztivá onegyo|yankönyvetiulal.
nraznak,
ame|y.az indokás szeíint'a|eg'
jobbanszogá|jaa Ía|a|o|Vasók
oklatásál,
FoÍó:TóTHLAszLT
ÉssoTs DÁNEL(www.bldaipo|gar'hu)

Eredményesség
éskitűnőhangu|at

nyéve|
érkezőújesaendő| csapalainkkivá
|óaná||iakhe|yia íegyveres
szeNeknyug
días.egyesü|eieinek
régiós1eke.,]övész
Programokka|
|eIetŰzde
t, eseÍnénydÚsa halárőÍség
Védőszent]ére,
haIollaknap. ésbow ngversenyein'
Fér|ikóÍusunk
osz
jánpediga magunká í|olta
éVenvagyunk
tú|-kezdleéVéÍtéke|őjél
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