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A kiadvány térítésmentes, sokszorosítható  Készült az NCA támogatásával

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének idõszakos kiadványa

Bajtársi üdvözlet
A HM Honvéd Vezérkar Fõnökének köszöntõje a BEOSZ küldöttgyûléséhez
Ma is büszkeséggel tölt el, hogy
a vezérkar elsõk között ismerte
fel, hogy milyen hatalmas erõt jelentenek a haza, a honvédelem érdekeinek
képviseletében a bajtársi egyesületek
és országos szövetség.
A felismerés közvetlen támogatásban is kifejezésre jutott. A BEOSZ
rendezvényein személyesen vagy
képviselõim útján igyekeztem álláspontomat, elismerésemet megfogalmazni. A szövetség döntõ többségét
kitevõ idõsebb korosztályra külön
megbecsüléssel gondolok, hiszen
képviselõiktõl tanultam a szakmát, sajátítottam el a katonamesterséget.
A honvédelem céljainak megvalósításában, a katonaság megismertetésében, népszerûsítésében, a helyi közéletben történõ megjelenítésében, az
utánpótlás biztosításában nélkülözhe-

tetlen szerepet tölt be az országos szövetség és a helyi bajtársi egyesületek.
A szövetség nagy erejének tekintem
az aktív szolgálatot teljesítõ és nyugállományú katonák összefogását.
Munkámban mindig erõt és hitet adott,
hogy érezhettem elõdeink, a korábbi
idõszakokban szolgálatot teljesítettek
szolidaritását, támogatását. Fontosak
voltak azok a visszajelzések, melyek
elismerték az eredményeket, de érdemes volt a tanácsokra, az esetenként
megfogalmazott kritikákra is odafigyelni.
Nagy kihívásnak tekintem annak a
tartósan fennálló sajátos helyzetnek a
megfelelõ kezelését, melyben a nyugállományú katonák létszáma gyakorlatilag megegyezik az aktív szolgálatot
teljesítõkével. A nyugállományú katonák nem okozói, hanem megélõi a

honvédség körülményei szükségszerû
változásának, sokuk pályája a szakmai kiteljesedés elõtt szakadt meg.
Fontos feladatunknak tekintem
azoknak a témáknak az erõsítését, továbbfejlesztését, melyek a jövõben
még szorosabb egységbe kovácsolják
a katonanemzedékeket, az idõsebb
és fiatalabb bajtársakat, az aktív szolgálatot teljesítõket és a nyugállományú éveiket elérõket.
Kívánok önökneka küldöttgyûlésen
sikeres tanácskozást, jó együttmûködést közös céljaink megvalósításában.
Továbbá kívánok a bajtársi egyesületek, a szövetség és a tanácskozás
minden résztvevõjének jó erõt és
egészséget.
Bajtársi üdvözlettel:
HAVRIL ANDRÁS VEZÉREZREDES
HM HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKE

Üdvözöljük a küldöttgyûlés résztvevõit!

Mi történt a HÉF-ülésen?
A Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum
(HÉF) március 19-i ülésének napirendjén a honvéd egészségügy, a
kedvezményes üdültetés rendje, a térítési díjak módosítása, a nyugállományú szervezetek mûködése, valamint a foglalkoztatási feszültségek
kezelése szerepelt.
A HÉF soros elnöke dr. Alkéri István dandártábornok, a HM védelmitervezési fõosztályvezetõje, a munkavállalói oldal ügyvivõje Sipos Géza
BEOSZ elnök, míg a munkaadói oldalé dr. Lakatos László mérnök vezérõrnagy, a HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõje volt, a honvédelmi minisztert dr. Vadai Ágnes
államtitkár képviselte. Napirend elõtt
a Honvédszakszervezet azt a kérdést
tette fel, hogy mikorra kívánja a tárca
a missziókban szolgáló katonák devizaellátmányát karbantartani, illetve
annak értékállóságát megteremteni.
Az utóbbi évek során – egyrészt a
dollár árfolyamának folyamatos és je-

lentõs csökkenése, másrészt a járandóság emelésének elmaradása folytán – látványosan elértéktelenedett a
béketámogató mûveletekben részt
vevõ állomány deviza (alap) ellátmánya. A juttatás szintje mind a hazai illetményhez viszonyítva, mind – forintban kifejezve – összegszerûen is erõteljesen csökkent. A jelzett tények az
állomány hangulatát, valamint a kiutazási hajlandóságot egyaránt negatívan befolyásolják.
Pál István ezredes válaszából kiderült, hogy hamarosan megvalósul az
árfolyamveszteség kiküszöbölése.
A NATO Egészségügyi Kiválósági
Központ helyzetérõl dr. Németh András dandártábornok adott tájékoztatást a kedvezményes üdültetés rendjérõl valamint az üdültetési térítési díj
emelés módosításáról Réti János ezredes tájékoztatott. A HM védelemgazdasági fõosztályvezetõ-helyettese
– rövid szóbeli indoklásában – elmondta, hogy a szakértõi egyezteté-

Készül az idõsügyi kerettörvény
Az Országos Idõsügyi Tanács 2008. március 20-ai ülésén az OIT elnökeként a miniszterelnök szólt a tanács
munkájának elmúlt évi tapasztalatairól. Értékelése, minõsítése során a következõ kifejezéseket használta: a
testület magas szintû konzultációs munkát végzett; példátlanul sikeres, eredményes volt a munkája; hasznos
javaslatokat fogalmazott meg; példás az aktivitás, a felkészültség, a generációk közötti szolidaritás, és az idõsügyi problémák közvetítése.
Aktuális kérdésekrõl szólva elmondta; a kormányzati
felelõsség az idõsügy minden kérdésében egyértelmû.
Az OIT kezdeményezése a nyugdíjkorrekciós programra
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seken a munkavállalói oldal nem értett egyet a térítési díjak emelésének
mértékével.
A HM államtitkára az üdültetés filozófiájáról, a célcsoportról beszélt, elmondta: nem lát lehetõséget arra,
hogy tovább tárgyalják a rendelet módosítását. A HM rendelet – elõreláthatóan – június 1-jével lép hatályba.
A Magyar Honvédség átalakítása
során keletkezõ foglalkoztatási feszültségek kezelésére meghirdetett
2007. évi program eredményérõl és a
2008. évi feladatokról is Katona Károly mérnök dandártábornok, a HM
személyzeti fõosztályvezetõje tartott
elõterjesztést.

megvalósul, a kormány végre fogja hajtani; marad a 13.
havi nyugdíj; a méltányossági nyugdíjemelés folytatódik.
Befogadva a tanács javaslatait megkezdik az idõsügyi
kerettörvény szakmai elõkészítését; és 2010-ig meg kívánják oldani a jubileumi születésnapjukat ünneplõ
szép-korúak kormányszintû elismerését.
Ezen az ülésen jelentette be a miniszterelnök a nyugdíjak 1,1%-os emelését.
Az OIT megköszönve az értékelést, elismerõen szólt a
kormány szándékairól, és a tervek következetes végrehajtását szorgalmazta. Az idõsügyi kerettörvény elõkészítésében való aktív részvétel biztosítása érdekében
munkacsoport megalakítását határozta el.
SIPOS GÉZA az OIT tagja

Egy régióvezetõ gondolatai a jövõrõl
A közép-dunántúli régióban is befejezõdtek a tagegyesületek közgyûlései,
melyeken értékelték az elmúlt év munkáját és meghatározták az ez évi feladatokat.
A közép-dunántúli régió tagegyesületének többsége 30–40 éve mûködnek, és figyelemre méltó munkát végeztek a katonai hagyományápolás terén Tatán és Fehérváron katonai
emlékoszlopot emeltek, Tapolcán hadiparkot gondoznak, katonasírok felkutatását végzik, Várpalotán az aknavetõs emlékmûvet gondozzák, Pápán
emléktáblával emlékeztek meg az elhunyt nyugállományúakról. Több helyõrségben nyugállományú katonák írták meg egy-egy alakulat történetét
(Tata, Pápa, Fehérvár).
A régió klubjai közösen vesznek
részt több katonai rendezvényen, például pákozdi koszorúzáson, várpalotai
tüzér napon és a tatai katonanemzedéki találkozón. Az érdekvédelmi munka terén rendszeresek az idõsek-betegek látogatása, megajándékozása, segélyek intézése és kegyeleti munkában

való aktív részvétel. A közösségi rendezvények jól szolgálják az együvé
tartozás erõsítését a szabadidõ hasznos eltöltését. Kirándulások alkalmával felkeresik a helyi múzeumokat, katonai emlékhelyeket, nyugdíjas klubokat. Író-olvasó találkozót, borversenyt
szerveznek, régi tárgyakból, kézimunkákból, kitüntetésekbõl kiállítást rendeznek. Fehérvár, Tata, Pápa, Várpalota klubjainak munkáját városi zászlóval jutalmazták. Fehérvárnak a
Szlovén Veterán Harci Szövetséggel
van kapcsolata. Kultúrcsoport mûködik
Fehérváron, Pápán és Tatán.
Gondot jelent, hogy a kisebb létszámú klubok minden tekintetben nehezebb helyzetben
vannak. Például: Tapolca, Sárbogárd, Devecser, ahol nincs
helyõrségi
és
nincs közösségi
otthonuk.
Az alakulatok
és a helyõrségi

klubok megszûnésével nincs katonai
háttér a klubok mögött. Az idõsek otthona csak ígéret maradt, nyugdíjak
rendezése nem várható, az üdülési
árakat emelték, a megszûnt alakulatok
könyvtár-technika eszközeibõl a klubok semmit sem kaptak. Ez a tény felveti talán a legnagyobb gondot: milyen
lesz a klubok jövõje. Ami pedig a létszámot illeti: ismeretes, hogy ma
26 000 nyugállományú katona van,
ennek 25–30%-a tartozik a tagegyesülethez (megosztva a BEOSZ–
HOKOSZ–HOSZ nyugállományú tagozata között). Sokan vagyunk, de hol
vannak a nyugállományú katonák? A
BEOSZ 12 000 fõvel rendelkezik s ebbõl kb. 4000 nyugállományú katona vagyis az összlétszám
egyharmada. A nyugállományú
katonák kb. 70%-a nem klubtag
és ez óriási tartalék. Fehérváron 1068 nyugállományú katona él s ezek közül csak 241
klubtag, de a többi helyõrségben is csak minden ötödik
nyugállományú katona vesz
részt a klubéletben. Elgondolkodtató az is, hogy a klubtagság 35 százaléka 70 év feletti .
Ezekbõl a tényekbõl következik, hogy a jövõben a legfontosabb feladat kell hogy legyen a nyugállományú katonák tagtoborzása, a klubok
fennmaradása és a honvéd jelleg
megõrzése érdekében fel kell keresni
õket személyesen, meg kell hívni egyegy rendezvényre, az érdekvédelmi
tisztek segítségét is kell kérni. Meg
kell találni és megnyerni a klub számára a „hatvanasokat”, akik már megunták az õrzõ-védõ szolgálatot és nyugdíjrendezés sem lesz kedvezõ számukra.
A nyugállományú katonák többsége
keresi a közösséget, hisz sokan más
szervezetekbe – Honvédség és
Társadalom Baráti kör, hagyományõrzõ egyesületek, baráti körök, stb. –
lépnek be, sõt több szervezetnek is
tagjai. Nekünk kell megtalálni õket, a
mi közösségünk részére.
Obsitos barátaim! Gondolkodjunk
közösen a jövõrõl, talán eredményes
lesz.
JOBBÁGY ANTAL NYÁ. EZREDES
RÉGIÓVEZETÕ
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A katonák példaképe
Beller Balázs fõhadnagy, aki a múlt
évben részesült a Katonák Példaképe díjban 1977. november 26-án született Budapesten. 1997-ben kezdte
meg tanulmányait a ZMNE Repülõtiszti Intézet Fedélzeti Tanszékek fedélzeti rádiós szakán (villamosmérnök). 2000-ben OTDK versenyen elsõ helyezést ért el, ennek a
pályázatnak az angol nyelvû fordításával Szlovákiában, Liptószentmiklóson a szlovák szárazföldi haderõ tisztiiskoláján megrendezett nemzetközi
versenyen harmadik lett.
2001. augusztus 20-án avatták
hadnaggyá, elsõ beosztásában Szentkirályszabadján harci helikopteren fedélzeti-lövészként teljesített szolgálatot, majd Kanadában vett részt kiképzésen és 2005. óta van az MH 86.
Helikopter Ezrednél Szolnokon.
Személyes népszerûségét növelte,
hogy 2005-ben eredményesen szere-

pelt a televízió „Legyen Ön is Milliomos” vetélkedõjén. A rendelkezésére álló kevéske szabadidõben a családi programok mellett szívesen tesz
eleget a BEOSZ szolnoki tagszervezetei invitálásának is. Szerény, megbízható bajtárs, amit elvállal azt nagy
lelkesedéssel, szorgalommal hajtja
végre. Nem véletlen, hogy amikor a
szolnoki tagszervezetek részérõl, a

Köszönjük Pali bácsi!
A mindenki Pali bácsija – Benczúr Pál nyugállományú
ezredes – választott elnöki funkcióját átadta utódjának.
Mindenki kezet akart vele szorítani ott az évzáró közgyûlésen, ahol megköszönték 33 éven keresztül végzett
elnöki munkáját.
Pali bácsit nemcsak a nyugdíjasok ismerték, hanem
a város majdnem minden állampolgára. 1965. április 1je óta Orosházán él – elõbb mint a járási kiegészítõ
parancsnok, majd amikor Békéscsabára a Megyei Kiegészítõ Parancsnokságra helyezik, akkor sem költözik el, ott maradt a városban, mint járási fõtiszt. Személyes részvételével történnek a sorozások és behívások, tartalékos kiképzések és az alakulatok feltöltése.
A város vezetõivel valamint a civil szervezetekkel tartalmas, máig élõ kapcsolatot alakított ki. Pali bácsi
amikor 1974 januárjában nyugállományba került – a
városban mûködõ alakulatok (volt több is) nagy tisztelettel köszönték meg munkáját, a nyugdíjasok pedig nagy
szeretettel és reményekkel fogadták. Nem telt el sok
idõ, az Orosházi Fegyveres Testületek Nyugállományúak klubjának tagsága 1974-ben elnöknek választotta meg. A tagság létszáma abban az évben 16 fõ volt.
Benczúr Pál új színt vitt a klub életébe. Színes programot valósítottak meg, vonzóvá tette a klub életét, növekedett taglétszámuk és volt olyan év, amikor a tagság létszáma elérte a 200 fõt. A klubban megtalálhatók
azóta is a nyugállományú katonák, határõrök, tûzoltók,
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Katonák Példaképe díj odaítélésre
irányuló javaslattételre került sor, neve elsõként került szóba. Érdemeit elismerve a BEOSZ elnöksége Beller
Balázs fõhadnagy életútjának alapos
mérlegelése után a 2007-ben kiadott
három díj egyikét neki ítélte oda.
FEKETE ISTVÁN
NYUGÁLLOMÁNYÚ EZREDES

nemzeti ellenállók (Pali bácsi is az) – özvegyek, tartalékos tisztek egyaránt.
A BEOSZ – benne a délalföldi régió – nagyra értékeli Pali bácsinak a közösség érdekében végzett
több mint három évtizedes
munkáját. Hiszen nincs
olyan
tagegyesületünk,
ahol ne ismernék õt. Az országos és régiószintû rendezvényeinken rendszerint
közreadta az évek során általa szerzett gazdag tapasztalatokat. Mindig volt véleménye, mondanivalója, hite és
meggyõzõdése. Hitét és reményét még akkor sem veszítette el, amikor a tagegyesület feje felõl az épületet
értékesítették, így átmenetileg még helyiségük sem volt.
Nem esett kétségbe, mert szervezkedett és az önkormányzat segítségével megteremtették a mûködés alapvetõ feltételeit.
Pali bácsi! 34 év után mit is mondhatnék neked, mint
régi bajtársad – akivel közel két évtizeden keresztül dolgoztál együtt a BEOSZ berkeiben – legyen jó az egészséged, és még sokáig segítsd a közös ügyünk megvalósítását.
A közel tizenkétezer fõs BEOSZ tagság nevében köszönjük, amit értünk tettél.
DELI JÓZSEF NYUGÁLLOMÁNYÚ EZREDES

Bemutatkozik
a nyugat-dunántúli régió
A nyugat-dunántúli régió megalakulásakor hét tagegyesületben 848 fõ tartozott a BEOSZhoz. Más szervezetek felé való nyitás – ami kiállta a jövõ
próbáját – már kezdetekben
megmutatkozott. Négy honvédségi; kettõ határõr és egy
polgárõrszervezet. Szombathelyen akkor még kiképzõközpont mûködött. Sajnos a régióban egyetlen „élõ” alakulat
maradt, a 12. Arabona Légvédelmi Rakéta Ezred Gyõrben.
A régióegyesületek nem a
múlttal, hanem a jövõvel foglalkoztak és mint országosan
mindenhol nyitottak a civil
szervezetek felé. Az elhelyezési, mûködési körülmények
miatt minden egyesületnek
meg kell, meg kellett vívnia a
saját küzdelmét. Több egyesület csak a BEOSZ elnökségének támogatásával tudta elérni célját. Az
akkor még belügyi szervekhez tartozó határõr egyesületek felismerték a
BEOSZ érdekvédelmi szerepét és
hatékonyságát, kérték a felvételüket.
Többek között a szombathelyi HÖR
egyesület is így kerülhetett bejegyzésre. Jelenleg pedig a határõrség,
rendõrségbe való beintegrálódása
következtében a BEOSZ elnökségétõl várják a jogos segítséget, hogy az
addig érvényben lévõ humán intézkedések ne megszûnjenek, hanem a
rendõri nyugdíjasokra is vonatkozzanak.
A városokban mûködõ egyesületi
elnökök tapasztalatai alapján a régió
folyamatosan gyarapodott. Most már
van rendõr, újabb határõr, hagyományõrzõ és polgárõr szervezetünk.
Jelenleg 14 tagegyesület 1866 tagja
tartozik a nyugat-dunántúli régióba!
Az egyesületi elnökök a saját szervezetükön belül sokat tettek a civil
kapcsolatok kiépítéséért. Mint régióvezetõ – a BEOSZ stratégiáját szem

elõtt tartva – soha nem avatkoztam
tevékenységükbe. Talán katalizátorként és irányt, lehetõséget mutatóként tettem eleget választott tevékenységemnek. Alakulásunkkor senki
nem rendelkezett a civil szervezetek
által adományozott zászlóval. Az alakulatok megszûnésével több város is
felismerte a különbözõ rendezvényeken a zászlósok hiányát. Jelenleg
már öt egyesület rendelkezik zászlóval, gyõri és soproni HÖR egyesületek még plusz megyezászlóval is.
A régióban az egyesületek tevékenységük során nemcsak rendezvényeikkel, szociális és karitatív tevékenységükkel tûnnek ki, maradandót is alkotnak a civil és volt
fegyveresek elismertségéért. Említést
érdemel: Zalaegerszegen József Attila-emléktábla (2005), Sopronban
rendõr kopjafa (2005), Szombathelyen pedig a Honvédség védõszentjéül választott Szent Borbála szobor
(2007).
Kezdeményeztük, hogy az azonos
érdekek elõsegítése érdekében

együttmûködési szerzõdést írjunk alá a Polgárõrség szervezeteivel. Országosan egyedüliként 2004-ben a régióhoz tartozó három megye polgárõr
elnökével aláírtuk az együttmûködési megállapodást.
A régiós szervezõdésünk
megalakulása után egyértelmû
volt, hogy részünkrõl a burgenlandi szervezetekkel kell együttmûködni. Elsõként 2003-as
mogersdorf-i háborús hõsök
emlékhelyének felszentelésében vettem részt, és az ott szerzett élmény meggyõzött, hogy a
kapcsolatunkat bõvíteni kell.
Meghívásuk alapján több rendezvényünkön is részt vettünk.
Elsõként írt alá együttmûködési
szerzõdést
Zalaegerszeg–
Güssinggel, majd a Gyõri Honvéd egyesület a dél-bécsi szervezettel, sopron határõrség Niersedival.
Szombathelyi Honvéd egyesület az
egész régióval tartja a kapcsolatot.
Az együttmûködés alapján már
ezek az egyesületek önállóan végzik
a kapcsolattartást. A két elnök csak
koordinálja a tevékenységüket. Az
Osztrák Bajtársi Szövetség, OKB
burgenlandi elnökségében már a
második ciklusban képviseljük a régiót teljes szavazati joggal. Tevékenységünket szeretnénk bõvíteni Szlovénia felé, hogy megalakítsuk a határ menti régiót.
Természetesen a tagegyesületeinknek vannak problémái, ám azok
megoldásának lehetõségét elsõsorban helyben kell keresni.
Most már mondhatjuk, hogy van
múltunk, de én biztos vagyok benne,
hogy van jövõnk is.

LÁSZLÓ ATTILA
NYUGÁLLOMÁNYÚ
ALEZREDES
RÉGIÓVEZETÕ
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Régió-vezetõ váltás
Gál István nyugállományú ezredes –
16 évig volt a BEOSZ elnökségi tagja
és hét éve választották meg a középmagyarországi régió vezetõjének.
Munkáját mindvégig nagy hozzáértéssel és odaadással végezte, de
nemrégiben – elsõsorban egészségi
okok miatt – bejelentette lemondását.
A régióvezetõk összejövetelén a régióvezetõ jelöltek közül nagy többségi szavazattal Daróczi Ferenc nyugállományú ezredest választották meg a
BEOSZ közép-magyarországi régió
vezetõjének.
Köszönjük Gál István bajtársnak
hosszú idõn át végzett áldozatos
munkáját és sok sikert kívánunk utódjának Daróczi Ferencnek.

Ki volt Vajányi Lajos?
Kazincbarcikán nemrég alakult meg a Vajányi Lajos
Bajtársi Egyesület. Joggal merül fel a kérdés, hogy ki
volt a névadónk?
Vajányi Lajos a felvidéki Barkán született 1828-ban
református lelkészi családban. Tanulmányait Losoncon
kezdte, majd Sárospatakon folytatta. 1848-ban a tornai
önkéntes csapattal jelentkezett a szabadságharc védelmére. Zsarnai Pál alszolgabíró mellett egy 180 fõs
nemzetõr csapatot vezetett, fõ feladata az volt, hogy a
megye több falvából berendelt puskamûvesek és lakatosok által létrehozott tornai fegyvermûhelyt zavartalanul
mûködtesse és a megyében a rendet fenntartsa. A
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Segély
a rászolulóknak
A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány 2008.
április 10-én tartotta ülését.
Megvitatta az elsõ negyedévben
beérkezett szociális segélyezésre vonatkozó javaslatokat. A kuratórium ebben az évben 200 fõ
részére összesen 5 991 000 Ft
összegben ítélt meg szociális
segélyt, az alábbiak szerint: 80
fõ nyugállományú katona részére 2 518 000 Ft, 24 fõ nyugdíjas
közalkalmazott részére 618 000
Ft, 18 fõ árva részére 630 000
Ft, 78 fõ özvegy részére
2 225 000 Ft.
Harminc fõ részére – mivel a
segélyezés feltételeinek nem feleltek meg – a kuratóriumnak
nem állt módjában a javaslatot
elfogadni.
A személyi jövedelemadó 1%ának a közalapítvány számára
való felajánlásával (adószám:
19637482-1-41) növelhetõ a
szociális segélyezésre fordítható pénzkeret. Erre tekintettel továbbra is kérjük, hogy közhasznú feladataink megvalósítását a
SZJA 1%-ának felajánlásával
segítsék.
G. M.

szabadságharc leverésekor nemzetõr fõhadnagyként
tette le a fegyvert.Vajányi Lajos késõbb Sárospatakon
folytatta tanulmányait, Szádellõben káplán, Körtvélyesen segédlelkész, majd 1854-tõl 37 évig Perkupán református lelkészként tevékenykedett.
Lelkészi földjein mintagazdaságot mûködtetett, méhésztelepet hozott létre és sokat tett a filoxéria pusztítása után új szõlõfajok meghonosításért, telepítéséért.
Méhészeti tudományát orvostudományi képzéssel
gyarapította és az 1872/73. évi kolerajárvány idején önfeláldozóan segített a vidék betegeinek gyógyításában.
Vajányi Lajos kötelességtisztelõ, nemes lelkû, a tanügyet és hazáját forrón szeretõ ember volt, akinek tettei
és példája a róla elnevezett bajtársi egyesület alakítására lelkesítettek.

Katonasírok a tapolcai medencében
Nacsa Ferenc nyugállományú zászlós, a Tapolca és Környéke Honvéd
Bajtársi Egyesület elnöke egy minapi,
a Tanúhegyek Egyesülete által szervezett elõadáson a Tapolcai-medencében folytatott ötéves egyesületi kutatómunka eredményeit osztotta meg
a hallgatóságával. Elõadásában a világháború elsõsorban hazai ütközeteiben életüket vesztett katonák nyughelyeit mutatta be, de a jelenlévõk képet kaphattak az 1945 márciusában
Tapolca környékén zajló harcokról,
Tapolca bombázásáról, a megsebesült, vagy hõsi halált halt magyar honvédekkel történtekrõl is.
Nacsa Ferenc elmondta, a Magyar
Királyi Honvédség idõszakában azonosító jellel látták el a katonákat,
amely egy fém lemezburkolatban elhelyezett nyomtatványt, úgynevezett
sebesülési jegyet tartalmazott. Ez

alapján volt azonosítható a sebesült
vagy halott katona. Halál esetén részben ez alapján úgynevezett temetési
lapot töltöttek ki és juttattak el a honvédség vezérkarának 22-es veszteség-nyilvántartó osztályához. A lap
tartalmazott minden személyes és katonai adatot, az elhalálozás okát, az
elhalálozás és a temetés pontos helyszínét. Ezek az iratok és a temetési
lapok adatai is Nacsa Ferenc szerint
mind a mai napig léteznek, megtekinthetõk a központi irattárban.
A kivetített diákon kapolcsi, hegymagasi, kisapáti, köveskáli, mindszentkállai, kõvágóörsi temetõk hõsi
halottjainak nyughelyeit ábrázoló fotók voltak láthatók. Többéves kutatómunka eredményei, a hadisír gondozás jó és rossz példái egyaránt. Egy
különösen említésre érdemes, pozitív
példa Gelencsér Ferenc diszeli kõfaragó vállalkozó, aki környékbeli elhanyagolt katonasírokat anyagi ellenszolgáltatás nélkül újított fel az elmúlt
idõszakban.
Nacsa Ferenc nyugállományú zászlós munkájával segítette Tapolca
helytörténetének bõvítését nemcsak
az általa végzett amatõr kutatással,
hanem azzal is, hogy korrekt tájékoztatást adott a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum Központi Irattár e témában
ma is érvényes munkájáról és adatbázisairól.
Nacsa Ferenc nyugállományú
zászlós által készített weboldal címe:
www.katonasirok.freeweb.hu

BEOSZ FELHÍVÁS
2008. SZEPTEMBER 21-RE

Együtt a békéért
A Béke Világnapja az ENSZ döntése
szerint 2008 óta minden évben szeptember 21-e.
A békében, a biztonságban élhetõ
világban mindannyian érdekeltek vagyunk. Ezt akarjuk, ezért teszünk,
ezért demonstrálunk.
2008. szeptember 21-én, a déli ha-

rangszó után helyi rendezvényeinkre
hívunk mindenkit, akik a háború, a
terrorizmus, a szélsõséges megnyilvánulások minden formája ellen tiltakozva részt kívánnak venni e világméretû akcióban.
Hazánkban a Bajtársi Egyesületek
Országos Szövetsége szervezésében, mintegy 60 településen méltósággal teszünk hitet az ,,Együtt egymásért – együtt a békéért” jelszavunk másokat is mozgósító ereje
mellett.

Csatlakozásra szólítjuk fel mindazokat, akik legféltettebb kincseink –
a béke, a haza, a biztonság – mellett
elkötelezettek.
Jöjjenek minél többen közénk azok
is, akik részvételükkel, velünk együtt
gondolkodva bíznak a problémák
békés megoldásában, s elítélik az
emberhez méltatlan, áldozatokkal járó háború, és a terrorizmus minden
megnyilvánulását.
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Az idõsgondozás újabb gondjai
A Honvédelmi Idõsügyi Tanács legutóbbi, március 5-én megtartott ülésén az elsõ napirend keretében dr.
Vadai Ágnes államtitkár asszony – a
tárca és a honvédség 2008. évi feladatterve alapján – szólt az elõttünk
álló esztendõ legfontosabb jellemzõirõl, fõ feladatairól. Ezek sorában kiemelten hangsúlyozta az idõsügyi
stratégia megalkotásának fontosságát, s a tárca idõsgondozási tevékenységének keretében az ellátások
és juttatások megõrzésének szándékát. Szólt a generációk közötti szolidaritás megõrzésének, erõsítésének
jelentõségérõl, az idõs korosztály aktív részvételének lehetõségeirõl és
társadalmi szervezeteinek a tárca által is elismert kiemelkedõ szerepérõl.
Az idõsgondozás aktuális kérdései
sorában kiemelten szólt az Állami
Egészségügyi Központ létrehozásáról, mûködésnek kezdeti tapasztalatairól, a nyugállományú katonák és hozzátartozóik igényjogosultságáról; a
nyugállományú jogosultságok és a
fegyveres szervezetek közötti kölcsönös elismerési lehetõségeinek, valamint az idõskorúak érdekében végzett munka elismerésének módosuló
rendjérõl.
Sipos Géza a BEOSZ elnöke hozzászólásában köszönetét fejezte ki
államtitkár asszony eddigi támogatásáért, s jelezte, hogy a nyugállományúak közösségei szeretettel hívják,
és mindenhol várják fórumaikon, rendezvényeiken való megjelenését. Kiemelten szólt az Idõsügyi Tanács tevékenységének szervezeti és költségvetési megerõsítésérõl. Fontosnak
tartotta idõsügyi szakmai mûhelyek
létrehozását, a költségvetési források
elkülönítését idõsügyi rendezvények
és kiadványok finanszírozására, valamint a honvéd sportegyesületekkel
együttmûködésben szenior játékok
megszervezését. Hozzászólásában
elismerését fejezte ki a kegyeleti gondoskodás biztosításáért, úgy ítélte
meg, hogy a kiegészítõ parancsnokságok és irodák erejükön felül teljesítenek a kegyeleti feladatok megoldásában.
Péter László nyugállományú ezre-
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des – megköszönve államtitkár aszszony tájékoztatását – felhívta a figyelmet a nyugállományúak generációinak differenciált kezelésére. Az
idõsgondozás fontos problémáinak
megoldásán túl figyelmet kell fordítani
a fiatalabb életkorban tömegesen
nyugállományba kerültek sajátos
helyzetére, egzisztenciális problémáik megoldásának segítésére, társadalmi aktivitásuk erõsítésére.
Nagy Gyula nyugállományú ezredes a nyugállományúakért viselt társadalmi felelõsség szélesítését, a felelõsségnek a szolgálati törvényben is
hangsúlyosabb megjelenítését igényelte. Sürgette az Idõsügyi Tanács
munkájának nagyobb nyilvánosságát
a honvédség nyomtatott és elektronikus kiadványaiban.
Dr. Vadai Ágnes államtitkár a felvetésekre reagálva felkérte a HM Jogi
Fõosztályt a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos kérdés megvizsgálására, valamint a HM Kommunikációs
és Toborzó Fõosztályt a HÉF és a
HIT tevékenységérõl a honvédségi
sajtóban történõ tudósítások rendjének megvizsgálására.
A második napirend keretében dr.
József Péter HM JF fõosztályvezetõ
a szakközépiskolai tanulmányi idõ
szolgálati idõbe történõ beszámításáról a Legfelsõbb Bíróság jogegységi
határozatával kapcsolatban kialakított
tárcaálláspontról írásban megküldött
tájékoztatóhoz fûzött szóbeli kiegészítést. Tájékoztatása szerint a tárcánál a hivatkozott minisztertanácsi határozatot – mivel az nem volt jogfor-

rás –korábban sem alkalmazták. Jelenleg számos egyedi ügyben megállt
az államigazgatási eljárás.
Sörös István nyugállományú alezredes, a HOSZ Nyugállományú Tagozat elnöke kifejtette, hogy számos fiatalabb nyugállományú katona még a
Hszt. hatálya alatt került nyugállományba. Rájuk közvetlenül is vonatkozik a korábbi jogegységi határozat.
Kérdésként fogalmazta meg, hogy a
tárca kezdeményezi-e a Hjt. megfelelõ
módosítását.
Szoboszlai Endre nyugállományú
ezredes kritikaként fogalmazta meg,
hogy ebben az ügyben a tárca magatartása lehet, hogy formálisan jogszerû, de egyáltalán nem megértõ és
nem az állományt támogató. Péter
László nyugállományú ezredes hozzászólásában megértését fejezte ki,
hogy a tárca egy ilyen bonyolult ügyben óvatosan jár el. Ugyanakkor
rendkívül igazságtalannak tartja, hogy
a különbözõ fegyverek szervek –
szolgálati életük döntõ részét azonos
jogszabályok keretei között leélt – állományát most utólag diszkriminálják.
Sipos Géza nyugállományú ezredes kifejtette, hogy rendkívül furcsának tartja, hogy a Legfelsõbb Bíróság
a fegyveres szolgálatot teljesítetteknek, sõt az összes érintettnek csak
egy töredékére hozott jogegységi határozatot.
Dr. József Péter HM JF fõosztályvezetõ a felvetettekre válaszolva kifejtette, hogy szakmai álláspontja
szerint a Hszt. hatálya alatt nyugállományba helyezett katonákra alkal-

mazni fogják a jogegységi határozatot, a nyugállományúaknál pedig a
szolgálati idõ módosítására irányuló
eljárás megindításához kérelmet kell
beadni.
Szekeres István nyugállományú
dandártábornok összefoglalójában
megköszönte dr. József Péter HM JF
fõosztályvezetõ tartalmas elõadását,
a helyzet részletes bemutatását, értelmezését. A tanács sürgeti a szakközépiskolai tanulmányi idõ szolgálati
idõbe történõ beszámításáról folyó
egyeztetés mielõbbi lezárását és a
kérdés jogszerû, egységes kezelését.
A tárcaálláspontot meghatározó döntések, állásfoglalások megszületése
után igényli az ismételt tájékoztatást.
A harmadik napirend keretében Kovács Imre ezredes HM KTF PR Osztály osztályvezetõje a honvédelmi tárca 2008. évi kiemelt rendezvényei az
évfordulók (160 éves a Magyar Honvédség, 70 éves a légierõ) tükrében
címû írásos elõterjesztéséhez fûzött
szóbeli kiegészítést.
Ismertette, hogy az éves fõ feladatokat új koncepció mentén gondolta
végig és alakította ki a fõosztály: a
katonai és a társadalmi (PR) rendezvényeket a költség- erõkímélés érdekében egyeztetve, összehangoltan
tervezték meg és kívánják megvalósítani. Az ésszerûség mellett indokolja
ezt az is, hogy munkaterületük 50
százalékos költségvetési támogatáscsökkentést szenvedett el ez évben.

A csökkentés jelentõsen kihat a pályázatok, a kulturális rendezvények
és a társadalmi szervezeti programok
támogatottságának csökkenésére is.
Tájékoztatást adott a fõosztály által
kiírt, folyamatban lévõ pályázatok tartalmai és eljárási követelményeirõl.
Felhívta a társadalmi szervezetek figyelmet a nyugállományú alkotómûvészek felkutatására és a tárca által
szervezett bemutatkozási lehetõségekre. A társadalmi szervezetek bekapcsolódására jó lehetõségként jelölte meg a nyílt laktanyanapokkal
együtt
megszervezésre
kerülõ
„Roadshow”-kat Tatán, Szentesen,
Szolnokon, Budapesten a Zách utcában, valamint a flottillánál.

Nagy Gyula nyugállományú ezredes hozzászólásában nagy hangsúlyt
adott a vietnámi békefenntartás 35.
évfordulójának. Értetlenségét fejezte
ki, hogy a tárca jelenléte észrevétlen
maradt a megemlékezéseken. Hibásnak és sértõnek tartja, hogy – miközben a tárca fõ feladatként kommunikálja a missziós feladatok teljesítését
– nem fordít egyenrangú figyelmet a
Vietnamban helytálltakra. A vietnami
békefenntartás emlékmûvén még a
hõsök nevei, rendfokozatai sincsenek
rendben.
Sörös István nyugállományú alezredes javasolta, hogy a honvédelmi
megemlékezéseken
(honvédelem
napja, hõsök napja, békefenntartók
napja, stb.) vagy azokon túl a szolgálatot teljesítõk és a nyugállományúak
mellett a tárca teremtsen lehetõséget
az „obsitosok”, minden katonaviselt
magyar ember országos és helyi
megszólítására.
Szekeres István nyugállományú
dandártábornok összefoglalójában
megköszönte Kovács Imre ezredes
HM KTF PR Osztály osztályvezetõje
átfogó és alapos elõadását. Az öszszegzésben kiemelte, hogy a tanács
hozzászóló tagjainak többsége nyugtalanságának adott hangot a társadalmi rendezvények, pályázatok anyagi
támogatásának drasztikus visszafogása miatt. A tanács tagjai kifogásolták a kirajzolódó tendenciát, szót
emeltek a szakterületre fordított erõforrások indokolatlan és aránytalan
csökkentése miatt.
SZ. I.
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Negyven éves a gyöngyösi klub
Gyöngyösön negyven éve – 1968-ban
– alakult meg a nyugállományúak
klubja, s azóta folyamatosan fenn tudta
magát tartani.
Hálával és köszönettel tartozunk az
alapító tagoknak és mindazoknak akik
munkájukkal segítették a klub fennmaradását és mûködését. Negyven év
elég hosszú idõ egy klub életében. Talán kezdetben sokkal könnyebb volt a
klub mûködését fenntartani, hiszen katonai alakulat volt a városban. A pénzbeli támogatáson kívül egyéb anyagi
(pld.: térítésmentes buszok, kedvezményes csapatpihenõ igénybevétel)
támogatást is kapott a klub a helyõrség parancsnokságtól. A klub helyzete
alapvetõen akkor változott meg, amikor 1991-ben a legnagyobb alakulat
kiköltözött Abasárra. Ettõl az idõtõl
kezdve a klub csak saját anyagi forrásaira támaszkodhatott.
A Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület megalakításával sikerült mind a
mai napig megtartani a volt Tiszti Klub
épületét, ahol összejöveteleinket, rendezvényeinket meg tudjuk tartani. Félünk attól, hogy ha kerül rá egy potenciális vevõ, akkor vége lesz a jelenlegi
megnyugtató helyzetnek és akkor sem
a Kaszinónak, sem a nyugdíjas klubnak nem lesz helye az épületben.
Gyöngyös városában jelenleg 123 fõ
volt hivatásos katona nyugdíjas és 81

özvegy katonafeleség él, a létszámnak 27–30%-a tagja a rendezvényeinket rendszeresen látogatja. A nyugdíjasaink 90 százaléka 70 év feletti. A
most nemrég nyugdíjba került állomány zöme 50 év alatti, akiknek még
civil foglalkozást kell választaniuk, hiszen gyermekeik még iskolába járnak.
A klub tagjainak több mint fele olyan
nyugdíjas, akik nem a honvédségtõl
ment nyugdíjba, viszont jól érzik ma-

Osztrák–magyar bajtársi kapcsolatok
Az MH Zalaegerszegi Nyugállományú Klub elnöke kezdeményezése és Zalaegerszeg alpolgármestere személyes ajánlása alapján, a város közgyûlése Zalaegerszeg Város Tiszteletbeli Polgára címet adományozott,
az eddig végzett munkája elismeréseként Richárd
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gukat közöttünk, rendszeresen részt
vesznek rendezvényeinken.
Az ünnepi közgyûlés keretében a
város alpolgármestere, a képviselõ
testület határozata alapján, emlékzászlót nyújtott át. Ennek kapcsán elismerését és köszönetét fejezte ki a
nyugdíjas klub negyven éves, a város
érdekében végzett közéleti, közösségi
tevékenységéért.
TAMÁS JÓZSEF

Dragosits úrnak, a Güssingi Bajtársi Szövetség Elnökének. A két egyesület közötti kapcsolatok ápolásában
érdemet szerzett elnök a kitüntetõ címet Güssing város
polgármesteri hivatalában vehette át Tombi Lajos Zalaegerszeg alpolgármesterétõl.
Az ünnepségen jelen volt Güssing polgármestere és
alpolgármestere, az osztrák Bajtársi Szövetség Tartományi Vezetõje és Gondos Ferenc nyugállományú ezredes, a Magyar Honvédség Zalaegerszegi Nyugállományúak Klubja elnöke.
A bensõséges hangulatú ünnepségen szót váltottak
az egyesületek közötti együttmûködés további terveirõl,
valamint a két város közötti kapcsolatok rendszeressé
tételérõl. Elsõ lépésként az alpolgármester úr Güssing
város delegációját a májusi Zalaegerszeg Fesztivál
megtekintésére invitálta. A Bajtársi Szövetség tízfõs
delegációja hagyományosan jelen lesz az ünnepségen,
valamint a Magyar Honvédség 160. évfordulóját Zalaegerszegen a négy Zalai Honvéd Klubbal együtt fogja
ünnepelni május 16-án.
G. F.

Új vezetõ
a HM Személyzeti
Fõosztály élén
Gratulálunk Katona Károly mérnök
dandártábornok úrnak fõosztályvezetõi kinevezése alkalmából. Kívánunk sikeres, eredményes munkát,
melyhez a BEOSZ – mint együttmûködõ partner – támogatására
mindig számíthat.

Várpalotai hírek
A várpalotai önkormányzat március 15-én a forradalom
évfordulóján Dobszai József nyugállományú alezredest, a Gábor Áron Honvéd Nyugállományú Klub elnökét „Várpalota Katonatörténetének ápolásában végzett
kimagasló munkájáért” Thuri-díjjal jutalmazta.
– Április 6-án ukrán önkormányzati napokat tartottak
Várpalotán, melyen a kárpátaljai Állami Népi Együttes
adott fergeteges mûsort. A meghívottak között szép
számmal voltak nyugállományú katonák, akik baráti
kapcsolatot ápolnak a palotai ukrán szervezettel.

A kegyeleti gondoskodás újra szabályozása
A honvédelmi miniszter a kegyeleti gondoskodásról
és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról,
a témában 2008. március 1-jével hatályba léptette a
4/2008. (HJK 6.) HM rendeletet, illetve a 17/2008.
(HK 5.) HM utasítást.
A korábbiaktól eltérõen, de szinte változatlan tartalommal került szabályozásra a Magyar Honvédség
hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (Hjt.) alá tartozó állománykategóriák, a köztisztviselõk, a közalkalmazottak (volt polgári alkalmazottak) a munkavállalók kegyeleti gondoskodása.
A rendelet és utasítás tanulmányozása egyértelmû
választ ad arra, hogy a különbözõ állománykategóriák
jogosultságai az új szabályzókkal nem változtak. A
kegyeleti gondoskodás a Hjt. hatálya alá tartozók
esetében rendeletben egyéb más jogosultaknál utasításban került szabályozásra.
GALLÓ ISTVÁN NYUGÁLLOMÁNYÚ EZREDES
Hol tájékozódhatunk a meghalt bajtársakról?
A HM Személyzeti Fõosztály a HM honlapján () teszi
közzé – a korábban a Magyar Honvédban folytatott
gyakorlatnak megfelelõen – az elõzõ hónapban elhalálozott bajtársak névsorát.
A kollégánk iránti tiszteletünket a család iránti szolidaritásunkat az utolsó úton személyes jelenlétünkkel
ugyan nem tudtuk kifejezni, de a halálhír megismerése biztosítja, hogy a szeretett barát, pályatárs szívünkben tovább éljen.

Somogy Polgáraiért-díj
Ötszáztíz esztendeje, 1498. január 6-án kapott a magyar megyék közül elsõként címerhasználati jogot II. Ulászló királytól
Somogy.
Az eseményre emlékezõ megyenapot az idén Nagybajomban
tartották. Az ünnepségen Gelencsér Attila Somogy Megyei Közgyûlés elnöke adta át a Somogy Polgáraiért-díjat többek között
Pásztor István nyugállományú ezredesnek, a Somogy Megyei
Nyugdíjas Szövetség ügyvezetõ elnökhelyettesének, a Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományú klub elnökének, a Bajtársi
Egyesületek Országos Szövetsége elnökségi tagjának, a Mártírok és Hõsök Közalapítvány titkárának a megyében élõ nyugállományú katonák és szervezetek érdekében kifejtett tevékenységéért.

Önkéntes segítõket keresünk!
A Katonákért Közhasznú Alapítvány – az MH Szociálpolitikai Közalapítvánnyal karöltve – 2008 és 2010 között egy,
az elmúlt években a honvédségbõl kiválni kényszerült katonák civil munkaerõpiacra történõ visszahelyezéssel foglalkozó – a Honvédelmi Minisztérium által is támogatott –
projekt végrehajtásán dolgozik. Ennek során olyan országos hálózatot tervezünk kiépíteni, amelynek tagjai kapcsolatot építenek és tartanak az említett katonákkal. Olyan kom-

munikatív és jó szervezõ képességekkel rendelkezõ aktív
és nyugállományú katonák jelentkezését várjuk elsõsorban
Budapest, Székesfehérvár, Pécs, Veszprém, Gyõr, Tata,
Debrecen, Szolnok, Hódmezõvásárhely városokból, akik
önkéntes segítõként szívesen részt vennének ebben a feladatban.

Érdeklõdni és jelentkezni Sásik László nyugállományú
ezredesnél a 06-70-330-9469 telefonszámon.
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Borverseny Nyíregyházán

Az észak-alföldi régió ez évi munkaterve alapján borversenyre került sor
február 26-án. A vetélkedõ szervezésével és végrehajtásával a nyíregyházi nyugdíjas klub volt megbízva. A
versenyre meghívást kapott a régió
minden klubja és egyesülete. A kiskert tulajdonosokon kívül a borver-

senyre eljöttek a klubok mai tagjai is.
A szakemberekbõl összeállított bíráló
bizottság egy literes fehér üvegben
elhozott 2007-es évjáratú „nedût” értékelt. Csak a saját termelésû szõlõbõl készült borral lehetett jelentkezni
a versenyre.
Mind a fehér, mind a vörösbor kategóriába igen szoros végeredmények
születtek. A zsûrinek nem kis gondot
okozott az értékelés, melynek alapján:
– Arany minõsítést kapott: Orosz
Lajos (Miskolc) fehérbora, Magyas
Géza (Miskolc) fehérbora, Bodó
László (Debrecen) vörös bora, Bokor
József (Karcag) vörös bora, Beczõ
Pál (Nyíregyháza) vörös bora és Tamás József (Nyíregyháza) fehér bora.
Rajtuk kívül még nyolcan kaptak
ezüst illetve bronz minõsítést.
A díjazottak a régióvezetõtõl oklevelet és értékes könyvjutalmat kaptak. Az estébe nyúló jó hangulatban
csak az üres üvegek maradtak meg.
BECZÕ PÁL NYUGÁLLOMÁNYÚ
ALEZREDES

Mire jó a katonai
nyugdíjas igazolvány
Az
egyetlen
dokumentum,
amellyel a nyugállományú katona
igazolhatja
jogosultságát
az
egyenruha viselésére és a rendfokozat használatára. Ezzel az
okmánnyal lehet a katonai egészségügyi szolgáltatásokat igénybe
venni, a honvédségi üdülõkbe,
gyógyintézetekbe, kulturális és
sportintézményekbe belépni.
Az igazolványt a megyeszékhelyeken mûködõ Toborzó- és Érdekvédelmi Központokban, illetve
irodákban igényelhetik a nyugállományú katonák.

Szakmai felkészítés
A HM Személyzeti Fõosztály
újabb csoportot készített fel a toborzó- és érdekvédelmi beosztásba helyezettek közül, akiknek
szakszerûbb tevékenységét rövid idõn belül a gyakorlatban is
érzékelhetik a nyugállományú
katonák.

KLUBELNÖK

Bajtársak lõbajnoksága

Elismerés Kárpátaljáról

A Bocskai István Bajtársi Egyesület 2008. április 16-án rendezte meg
a már hagyományos pisztoly lõbajnokságot közösen az MH 5. Bocskai
István Lövészdandárral. A
hajdúhadházi lõtéren rendezett lõbajnokságon kilenc
nyugállományú és négy hivatásos csapat vett részt. A
nyugállományúak csapatai
közül elsõ helyezett lett a
Bocskai
István
Bajtársi
Egyesület 1. sz. csapata,
második pedig a Szabolcsi
Honvéd Mûszaki Hagyományõrzõ Bajtársi Egyesület
csapata. Különdíjban részesült a lõbajnokság legidõsebb résztvevõje, a 80 éves
Tamás József nyugállományú alezredes.

Tóth Sándor nyugállományú
ezredes úr részére
Nyíri Honvéd Egyesület

SZARKA JÁNOS
KLUBELNÖK
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TISZTELT EZREDES ÚR!
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola valamennyi diákja és
oktatója nevében szeretnénk köszönetünket kifejezni egyesületüknek a
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskolának (Beregszász) nyújtott anyagi támogatásáért, melyet fõépületünk felújítási munkálataira
használhatunk fel.
Munkájukhoz további sok sikert kívánunk.
Tisztelettel:
Orosz Ildikó
elnök

Soós Kálmán
rektor

Gondoljunk az unokáinkra!
2008. nyarán Csillebércen gyermektáborokba várjuk a gyerekeket, amelyek
keretében szállást, étkezést és teljes
programot is biztosítunk.
Honfoglaló tábor
2008. július 14–20.
Reneszánsz tábor
2008. július 14–20.
Nyelvi szaktábor
2008. július 14–20.
Kerek egy esztendõ (
népmûvészeti) tábor
2008. augusztus 3–9.
Kerékpáros szaktábor
2008. augusztus 3–9.
Túlélõ tábor
2008. augusztus 3–9.
A táborok részletes leírása a honlapon megtalálható, de természetesen
szívesen segítünk mindenben, legyen
szó technikai információkról, szülõknek szóló tájékoztatókról, vagy bármilyen más kérdésrõl: 06/20-9351-810 .

Honvédelmi Minisztérium Állami
Egészségügyi Központ telephelyei
Róbert Károly körúti telephely
1134 Budapest,
Róbert Károly körút 44.
(bejárat a Pap Károly u. felõl)
06(1)465-1800
Podmaniczky utcai telephely
1062 Budapest,
Podmaniczky u. 109–111.
06(1)475-2600
Szanatórium utcai telephely
1121 Budapest,
Szanatórium u. 2/A
06(1)392-3800

Balatonfüredi telephely
8230 Balatonfüred,
Szabadság u. 5.
06(87)482-888
Hévízi telephelyek
8381 Hévíz,
Kossuth Lajos u. 7/A.
06(83)542-310
8381 Hévíz, Ady Endre u. 7/A.
Verõcei telephely
2621 Verõce, Aranyoskút
06(27)581-000

Bajtársi Hírlevél 2008. évi elõfizetése

Köszönet az 1%-ért!
A Bajtársi Egyesületek Országos
Szövetségének elnöksége köszönetét
fejezi ki mindazoknak, akik adójuk
1%-át felajánlották a szövetségnek.
Ezen befizetésekbõl befolyt összeget,
a tagság tájékoztatására szolgáló Hírlevél elkészítésére fordítottuk.
Köszönettel: BEOSZ elnöksége
Támogassuk a BEOSZ-t az
1% felajánlásával
A szövetség tagságához fordulunk
azzal a kéréssel, hogy adóbevallásra
kötelezett klubtársaink, vagy a már
nem adózók családtagjai az egy százalék felajánlásával támogassák szövetségünk célkitûzéseinek megvalósítását. A honvédelem ügyéért dolgozó,
a katonákat összefogó érdekképviseletüket felvállaló szövetség a szolidaritás érzésére alapozva a pályatársak
és családtagok segítésére, támogatására számít.
A honvédelem szolgálatát vállalók, a
kollegalitást, a bajtársiasság érzését
fontosnak tartók az adóbevallással
együtt kapott rendelkezõ nyilatkozaton a Bajtársi Egyesületek Országos
Szövetségét és a kedvezményezett
19021959-1-41 Adószámot írják be.
Köszönettel a támogatásért:

A megrendelési határidõ má rlejárt, de a szerkesztõ bizottság, a BEOSZ
elnökségével egyetértésben fogadja a határidõ utánra érkezõ kéréseket
is. Az idõszakos kiadvány eljuttatásának feltétele a név, lakcím megküldése, a postaköltség (egy évre 500 Ft) BEOSZ irodába történõ eljuttatása.
Úgy gondoljuk a Bajtársi Hírlevél egyre fontosabb szerepet tölt be az
egyesületek, a tagság tájékoztatásában, a központi elképzelések, a különbözõ fórumokon (Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum, Idõsügyi Tanács) képviselt álláspontok megismertetésében. A kiadványból megismerhetjük a társszervezetek sikeres, esetleg követésre is alkalmas rendezvényeit is.
A Bajtársi Hírlevél közvetlen eljuttatása, tájékoztatásban betöltött szerepe tovább nõ azzal, hogy ez év elejétõl a Magyar Honvéd havonta jelenik
meg. A kiadvány nekünk szól, rólunk ír és a mi munkánkat segíti.
SZERKESZTÕ BIZOTTSÁG

Felhívás katonai
dalbemutatóra
A Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári Klubja 2008.
május 23-án 10 órától katonai dalbemutatóra hívja a Magyar Honvédség
születésének 160. évfordulója alkalmából a honvéd nyugállományú klubok
tagjaiból alakult énekkarokat.
Elsõ rész: Az 1848–49. évi szabadságharc idején keletkezett katonadalok. Második rész: A XX. század katonadalai.
A bemutató helye: Székesfehérvár, Malom u. 2. (HEMO). A bemutatóra
jelentkezni lehet a fenti címen írásban. Regisztrációs díj: nincs, csak étkezési hozzájárulást kell fizetni.

BEOSZ ELNÖKSÉGE
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A szakmai munka megváltozott követelményei
A HM Honvéd
Kulturális Szolgáltató
Kht.
nemrégiben
munkaértekezletet tartott az
Annavölgyi Üdülõben a 17 kulturális intézményvezetõ
részére. A téma a 2007. évi értékelésen túl a terület szakmai megújítása
volt. Nagy Imre szolgáltatási igazgató
a társaság adottságairól szólva kiemelte, hogy „az országos kulturális
és üdülõ hálózat, a széleskörû intézményi kapacitás, az intézményrendszer múltja, tapasztalatai, a felkészült
munkatársak, a stabil honvédségi háttér, tisztázott célcsoportok, a szabályozott gazdálkodási rendszer önmagában kevés. A cél ezen adottságok
hatékonyabb, célirányosabb kihasználása. A társaság menedzsmentje irányításával végrehajtandó legfontosabb
feladatok a stratégiai szemlélet kialakítása, a külsõ-belsõ kommunikáció kiépítése, az egységes arculat megteremtése, a megerõsített együttmûködés a katonai szervezetekkel, a
partneri kapcsolatok erõsítése, a vállalkozói szféra bevonása a közhasznú
programok finanszírozásába, a piaci
magatartás általánossá válása és a civil kapcsolatok erõsítése.”
A változtatási „kényszert” Kovács
László a társaság kulturális és kereskedelmi igazgató helyettese a következõképpen fogalmazta meg: „Az intézmények a 2007. évi szakmai feladataikat – lényegében változatlan
feltételek közepette – az elõzõ évekhez hasonló színvonalon látták el. A
közhasznú rendezvényeik struktúrájában, tartalmában lényeges változások
nem mutathatók ki az elõzõ évekhez
képest, ami nem feltétlenül jelent pozitív értékítéletet, hiszen eközben a
honvédség szervezetében, feladatrendszerében igen jelentõs változásoknak lehettünk tanúi. Ez néhány intézmény esetében azt is jelenti, hogy
továbbra sem érzékenyek, fogékonyak az új kihívásokra. Elérkezett az
idõ, hogy mindezek okait ne a külsõ,
kedvezõtlen körülményekben keressük, például a parancsnoki magatartásban, az intézmények romló feltét-
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eleiben, az alulfinanszírozottságban,
vagy éppen az alacsony dolgozói létszámban.”
A továbbiakban kiemelte, hogy a
HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht.
intézményeiben folyó szakmai munka
legfontosabb kérdése a helyõrségben
lévõ alakulatokkal való együttmûködés. Itt dolgozik a szolgáltatói tevékenységünk szempontjából legmeghatározóbb igényjogosulti állomány, a
hivatásos és szerzõdéses tisztek,
tiszthelyettesek, honvédségi köztisztviselõk, illetve közalkalmazottak.
Az intézményi programokon való
részvételük alapkérdés a társaság
számára. „Már a 2008. évi tervben jelenjenek meg konkrétan azok a mûsortervek, programok, amelyek a katonai szervezetek ünnepi megemlékezéseihez, közmûvelõdési délutánjaihoz,
az alakulat-, illetve fegyvernemi napokhoz, valamint a katonacsaládok
rendezvényeihez kapcsolódnak” –
hangsúlyozta.
A továbbiakban Kovács László az
intézményekben mûködõ, honvédségi
kötõdésû társadalmi szervezetekkel
történõ együttmûködésrõl szólt. „Valamennyi intézmény – a társaság által
kötött megállapodások szellemében –
vizsgálja felül a társadalmi szervezetekkel meglévõ munkakapcsolatát. Az
intézmény szakmai munkájának hatékonyabbá, színvonalasabbá tétele érdekében használják ki azt a szellemiés kapcsolatrendszeri kapacitást,
amellyel ezek a szervezetek rendelkeznek. Keressék meg azokat a közös
érdekeken alapuló pontokat, ami a
leginkább hozzájárul valamennyi érintett szervezet elfogadottságának növeléséhez, imázsának erõsítéséhez.
Vizsgálják felül a helyi együttmûködési
megállapodásokat, ha szükséges,
kössenek újat, illetve a társaság által
megkötött együttmûködési megállapodás alapján egyeztessék éves programjaikat és ezt rögzítsék. Legalább
havi rendszerességgel tartsanak
egyeztetéseket, amin célszerûen minden érintett, így a társadalmi szervezetek, a laktanyai összekötõk is részt
vegyenek” – mondta.
A szakmai munkaértekezlet további
részében az intézmények vezetõi be-

számoltak a katonai szervezetek érdekében végzett munkáról, azokról
az ötletekrõl, javaslatokról, módszerekrõl amellyel harmincnégy éves átlagéletkorú hivatásos és szerzõdéses
katonák érdeklõdését felkelthetik a
klubok szolgáltatásai iránt. Az
„ötletelés” során kiderült, hogy leginkább a sport, a hobby- és az önkifejezést elõsegítõ, fõként saját maguk által verbuvált közösségi alkalmak a
legnépszerûbbek. (Darts-klub, foci
bajnokság, kondíció fejlesztõ, öntevékeny alkotó és elõadó-mûvészeti lehetõségek, stb.)
Az is egyértelmûvé vált, hogy a
„népmûvelõi szemléletet” tükrözõ
gyakorlat, miszerint a klubok által kigondolt programokra szervezzük a
katonákat, hatástalan. Ehelyett a korosztályi szükségleteiket figyelembe
vevõ szolgáltatások feltételeinek biztosítására helyezõdik a hangsúly. Ezt
pedig csak úgy lehet megvalósítani,
ha a szervezõk – lehetõleg a laktanyákban – személyes kapcsolatba
kerülnek az érintettekkel, kihasználva
erre a célra minden lehetséges alkalmat (például a szervezett tájékoztató,
„kultúr pont” kitelepítése az ebéd idõszakában, a klubokat is érintõ katonai
és családi rendezvények).
A munkaértekezlet zárásaként Molnár István, a társaság ügyvezetõ
hangsúlyozta, hogy a jövõ záloga
olyan minõségi szolgáltatói munka,
amelyet az igényjogosulti állomány
elismer és elfogad. Éppen ezért új
szemléletre, megújult munkaformákra
és módszerekre van szükség. Szakítanunk kell azzal a gyakorlattal, hogy
várjuk az érintettektõl, hogy benyújtsák igényeiket, mi magunk mondjuk
meg, hogy miben tudunk nekik segíteni. Ez komoly szakmai kihívás, ami
az érintettek nélkül, netán ellenükre
nem mûködik.
A társaság helyzetérõl szólva az
ügyvezetõ elmondta, hogy a közhasznú társasági forma törvényi megszüntetése magával vonja az átalakulást. Bár részleteket nem emelt ki, de
mondta, „mi arra készülünk, hogy hasonló feladattal, hasonló feltételek közepette kell munkánkat a továbbiakban is végezni.”

Érdekes programokat
kínál az OTP Életjáradék Zrt.

Az OTP Életjáradék Zrt. számára a
legfontosabb, hogy teljes körûen tájékoztassa az érdeklõdõ idõseket programja lényegérõl, megismerje és
megértse igényeiket. A program lehetõséget nyújt az ügyfeleknek, hogy a
lakóingatlanukban lévõ passzív vagyonukat felszabadíthassák, egyszeri
elõleg, valamint rendszeres, inflációkövetõ (a növekedés mértéke évente
maximum 10%) havi járadék formájában. Életminõségük ezáltal javulhat,
életvitelük könnyedebbé, felhõtleneb-

bé válhat úgy, hogy korábbi, megszokott környezetüktõl, otthonuktól nem
kell elszakadniuk.
A testi és lelki egészség megõrzése, megerõsítése minden generáció
számára fontos kell, hogy legyen, fiatal és idõs korban egyaránt. 65 év felett is lehet aktív életet élni, mozogni,
utazni, ami azonban többletkiadással
is járhat. Az OTP Életjáradék Programja többek között erre is megoldást
jelenthet, gondtalanabbá teheti a mindennapokat.
Jöjjön el Ön is az OTP Életjáradék
Zrt. által a Vörösmarty Moziban (1085
Budapest, Üllõi út 4.) 2008. május 9én 10 órától megrendezésre kerülõ
Senior Atléták és Sportolók Olimpiaköszöntõ Találkozójára, amely az
OTP Életjáradék tájékoztató napja is
lesz egyben. A rendezvényen lehetõsége nyílik, hogy az OTP Életjáradék
Program részletes megismerése mellett találkozzon régi sporttársaival, közösen elevenítsék fel emlékeiket,
megvitassák a sportág jelenlegi és jövõbeni helyzetét. Természetesen
nem csak a BEOSZ tagjait és azokat
várjuk, akik elkötelezettek a sportok
iránt, hanem mindenkit, aki szívesen
eltöltene egy kellemes délelõttöt,
megismerkedne az OTP Életjáradék
Programmal, színvonalas elõadásokat hallgatna meg.
A délelõtt folyamán tájékoztatást
hallhatnak idõseknek szóló távfel-

ügyeleti rendszerrõl és a programunkhoz kapcsolódó további kiegészítõ szolgáltatásokról, az OTP Életjáradék Zrt. szerzõdött ügyfelei számára igénybe vehetõ kedvezményes
„nyugdíjasbarát”
szálláshelyekrõl,
melyek köre és kínált szolgáltatási is
megújultak. Bükfürdõ, Cserkeszõlõ,
Hajdúszoboszló, Zalakaros, Hévíz,
Noszvaj, Lovasberény, Nagyatád, Bagolyirtás, Dobogókõ, Velence, Göd,
Siófok és Balatongyörök várja kedves
vendégeit! Meghallgathatják továbbá
az ORFK munkatársának 65 év felettieknek szóló bûnmegelõzési tanácsait
és megtekinthetik az OTP Életjáradék
Zrt. szerzõdött ügyfeleivel készített
rövid riportfilmet. A rendezvény zárásaként a korábbi Olimpiákkal kapcsolatos film vetítésére is sor kerül.
A megjelentek az OTP Életjáradék
Programmal kapcsolatos kérdéseikre
a helyszínen kaphatnak választ, illetve személyesen is konzultálhatnak az
OTP Életjáradék Zrt. területi képviselõivel és jogászokkal. A résztvevõk
prospektust és tájékoztató anyagokat
is kapnak, hogy késõbb, a rendezvény után, otthon is tovább tudják
gondolni a cég által kínált lehetõségeket.
Részvételi szándékukat kérjük jelezzék a (06-1)472-2927 telefonszámon, ahol bõvebb felvilágosítást is
kaphatnak az eseményrõl, valamint
az OTP Életjáradék Programról. Minden kedves BEOSZ tagot szeretettel
várunk!
További nagyobb rendezvények,
ahol személyesen is találkozhat területi képviselõinkkel:
2008. május 1.
Pécsi majális, Balokány-liget
2008. május 17.
Honvédelem Napja – rendezvény
Budapest, Városliget
2008. május 17.
Régiós Nyugdíjasklub Találkozó
Komló, Színház és Hangversenyterem (Komló, 48-as tér 5.)
2008.május 24. Drávamenti Szépkorú Nyárköszöntõ, nyugdíjas találkozó Barcs

Kecskeméti látogatás

A Balassi Bálint Bajtársi Egyesület tagjai
Kecskeméten, az MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázison emlékeztek a magyar katonai repülés 70. évfordulójára. A vadász

A katonacsaládok
országos
találkozója

harcászati repülõezred képviselõi bemutatták
a látogatóknak a repülõtér új létesítményeit,
a korszerû JAS–39 Gripen vadászrepülõgépeket és az alakulat csapatmúzeumát is.

Hatodik alkalommal kerül
sor 2008. június 7-én a
Katonacsaládok Országos Találkozójára a Monostori Erõdben, melyre
meghívást kapnak a
nyugállományú katonák
is. A részvétel, utazás lehetõségeirõl a Toborzó
és Érdekvédelmi Központokban, illetve Irodákban
érdeklõdhetnek az egyesületek.

Egy katonatalálkozó
emlékképei
A Magyar Katonák Világtalálkozója 2000
címmel a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. egy DVD-lemezt tett közkincscsé, amely annak a felejthetetlen emlékû
találkozót idézi, amelynek a fõ szervezõje a
BEOSZ volt.

Megjelent a Pápai Petõfi zsebkönyv
A Nemzeti Dal születésének 160. évfordulója napján
március 13-án a Pápai Helyõrségi Mûvelõdési Házban

került bemutatásra a Pápai Petõfi Zsebkönyv címet viselõ
új városi helytörténeti kiadvány. A pápai Jókai Mór Városi
Könyvtár mûhelyébõl kikerült mû Kerecsényi Zoltánnak,
a pápai Honvéd Kulturális Egyesület elnökének tollából
született. A könyvet dr. Kovács Zoltán polgármester, országgyûlési képviselõ mutatta be a nagyközönségnek. A
könyv szerzõje elmondta, hogy a zsebkönyv valójában a
35 éve napvilágot látott Heitler-féle Petõfi-emlékek Pápán címû kisalakú füzetecske felújított, kibõvített változata, és elsõsorban a pápai diákságnak szánta.
A Pápai Petõfi Zsebkönyv bemutatója „Itt az idõ most
vagy soha” címû ifjúsági, honismereti vetélkedõvel egészült ki.
A rendezvényt a Pápai honvédségi szervezetek – köztük a HM Pápa Bázisrepülõtér parancsnoka is – támogatta.
A program keretében koszorúzásra is sor került Petõfi
egykori lakóépületénél, ahol az emlékezés koszorúit a
BEOSZ Pápai Honvéd Bajtársi Klub vezetõi helyezték el.
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