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A Bajtársi Egyesületekországos szövetségénekidőszakos kíadványa
A kiadvánVtéíÍtésmentes.
sokszorosítható

A negyvennyolcas
katonaelődiik
nvomű0an
a,

A Bajfuirsi Egr.siilQÍlk orÍu;goÍ s.iiyat\igi,rck szcp
k?zden,ényzéscyou' hog} cnl"Ahi.li! s.eftP.Pi! s.lovÍiki.
óba. A kínínd lás so|.í,,- Koná.onról Kassái? -felkeres.
tiik azokatazenlókhelJeket,nebek ki,.elébe4Ie$vnnrolcas honvédseregkatondi sút,|o! cla|óba ?fiízedel.
neskedt.k. A hagr,onányőnésjegJébensze ezet kénru.
pos enléktúrarésztveúirendhLg}ó élnt rekkel gaz.Ia.
god|ak' s o ,|eyeshad|i;rtó ész,dr' Tólh sándo| !|}l8á o.
nónJú ezÍedesnúfuide.ő ,ag!.fliz'atai )Jouán hileles kóp?l *aplak a szabadldgha.c honúds?reg.i,lck had,,nzdu.
lal ai.ő l. hel úá lj g'r ö I

lcrével. több s/tiz mű
cnrléképiilelével.vriÍ.
negy€dé\,el vn|(iban
k e l 1 e n r c sn l e g l c p c l é s t
okozotf- A szép l.ekvé
s ú .t ó í é n e l n ] iI e v c g ő
Jű város l94j' .lLlsusz.
tus 29'én zzLll híre.
süIl el' hogy ill löÍ ki
tl szlovák |enlzcli Í.l
ke]és'ill voh a katm.li
é s p a Í t i z á n a 1k u 1 a l o k
központ]a' Ncnr vélet
len. hogy ebbcn a ví
rosban épű|t Í€l a
szIovák Nemzcli Mú.
z€ u m modem ópülete.
.lnely a város műenr.

|ókei meIletlm.i is sok néZőlvonz' Az eDlléktura
resztve.
!ói a múzeunrc1ólerébe
koszorúlhelyezlekel abbana lu.
dalb.rn.hogj.ll s2|ovákftlkelő}.oldalánmintegy800 n]a'
gyar paíizdn él szökött katonahaÍco]t.
Liplószenlnlikl(ison(Liptovsky Mikulás) az em]éklúÍa
Az emléktúra
clső íi]]omása
Komíron (Komúmo)voll.
Észtvevőia k lonai t'óiskolakollógiumábankaptak szti|
Az cmléktúra
jóieső érzésscl
résztvev6i
veltékludonásul'
lísl éskitűnő ellri|ísl'Abaráti tbgadtalÍsutánaz esti óriík.
ho8y a volt lisztikaszinó meI|óla gondosJncsinosíto(vÍ.
t]ulrlöbben fió8.ln'tl i\ vállalkozltLk'ho8yfelkeÍessék
a vá.
Íoscentrumába,
a váIoshízaelótti térrekerüh visszaKlap
Ios szélén.
a Vág Íb1yóközelében.i1ló.48.asem|ékművet.
ka Györ8y tábomok szobra. amclynek lalpiizatáraelhe.
A tőbb minl 500 kiloÍnéleres
ril cgyik legemlékezele.
lyezhe(ük a BEosZ koszonjját.
scbb élménye
il Branyiszkól'hígóhozkölódik. aho| llt49.
Léva (kvice) f€ | é ha.
t.ebruár5 én. Guyon Ri.
ladva csupán rövid időÍe
ch.irdezÍedesvezelésóvel,
á||l meg az .lutóbusz
!z óbecsei 33. zászlóalj ós
(Tekovské
Nagysal|ó
két_ zömébensz]ov.rkok
Luzany) kőzelében.ahol
ból Íl1ó- beszteíceiújonc
A BEosZ. mint po]]liklliPÍnoklól |üggellen.dcmokrati.
l l tl49' ápÍilis l9.én a
zász|óalj honvédeifényes
t U i J n t n ü l i ' i I o / e r d e k ül : i l ' ] d J I m |' / e n c / C l ' . | n i n IJ m J
szabldsághaÍc egyik
gyóZclmet arattak. l944
gy.lÍk.ltonai ha3yomán),ok tipolója 8 ezer |ős lugsá8a üd
syóztes csatájazajloí. hl
decembeÍéig
itt az egyik
vözli .lz új összcÚtelű Par|nmcnte|ésKormán}l. grítulíl a
nincs se emlékoszlop,se
úlklnyarban
emlókmű
honvédclni ttirca hivalalbll lÚpc( új vezetoiric*. Neplnt
emléktábla,így csupán
idéztea negyv€ n nyolcas
jobb élclé|biztoSítócÍcdn]ónycsInunkátkívínuIlNl
néma főhajtással .ldóz.
hoDvédekhősiessé8ét.
Ma
Bízunk lbban. hogy a H(nrvédclnriMiniszlériUtlliontos
tunk a csatában e|eselt
..csak..a Panizánem|ékmű
szerepelluh]doníl a BEosz.nak a honvédeler ü!)c társa.
minlegy hétszízhonvéd
íll a he8y átjáÍójánál.Az
da1mi Iímo8ltotlságánakmcgs^rlezésób€ n ' Remóljük. és
emlékének'zon leviin}i. hogy a szölelsóg tagairól..tz ált.llunk ktpviemlékezéskoszoníjál így
Az emléktúÍa
c]6ké.
seltekről nc l.clcdkez7enekme! dontéseikelókÚslírés; ós
csupánaz útkanyarban
álló
szítóje. sztanó Céza
esyik fenyőfa kiálló á8ára
nyugállom|ínyú
vezóÍ6I.
Tímog.thi Íbgjuka Il]\4 ki'ZóÍdekűszándéklil. lóruma.
helyczhettükel.
nagy'a BEosZ ügyveze.
r n k o n .k r , | ( . u l x r . , r n k brJnnc H c l c n i r i u \r n o n ! c d r t c r ne r d e Pedjg a késóbbhonvéd
tó alelnöke szavát rdIa.
L e i l . h i v j u | c s v J Í i u kJ I I M c \ r | l \ K v e l e l ó | l .{ / u l e n ó l l
tlibomokká|en Guyon Rihogy Beszt€ r cebányánés
rendezvénycinkre.
éslehcló!ó lcsszijk. hoey érdekcikel.vé.
chárd katonáik megéÍde'
LiPtószentmik|ósonmeg.
leményükclkifeilhessék'
me]nék.hogy ne csupón a
lePelések vámak r.ink'
Katon.le1ódeinksze]l€ n risÚgc éspéldáiszcrinl \lolsÍljuk
slepesVáraljai teme1őben
közóscn h l.ínkat.a Magvar Kii1lársaságotI
Nos'
Besztercebiínya
idézzeegy halalmas sírkó
(Brnska Byslrica) nagy
:jipos Gti:u ?1{tus
hősiefuléküke1'
körüllekintésselés szak.
éíelenm€ l felújíolt fő.
K. L.
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TdjékozÍató
a nyugóllomdnyúkatondk
és hozzdtartozóikj ogairól, szociólis ellátdsdról
NYUGÁLLoMÁNYÚ

P'{LYATÁRSUNK!

Az l990<sévekközepé(őljelenlősítalálolá\onÚenl keresztüla
MagyúHonvédség
szeryezetc
ésműkódésének
szinleválmennyilel.
tétele'
mijelenlós nódosulásotaihozotla honvédsé8el
illelőeíésa
_ hozzátdÍozóikkdl
'vlló Íi]glalkoás.
nyugállományúaldal
róluk va
ló 8ondoskodásfeladaraiésielréreleiteÍij|etén
is.
A vállozásokkózül hogycsá}a leglén}egesebbeket
vegyükszín
ba. megkell emlÍenia továbbijelenrős
IéLsz{fu.sökkenést'
lmely ka
tÓnai szeNezetek'Palinás he]yőségekIne8szűnését
eredményezte.
ez.
zel nehezívea kÓríbbi gondoskodósifomák váliozadan műkijdésá'
Jelentősenme8vál(ozona gondoskTdástvélzó szenezEt is' Mind a ka
tonaiszervezetekben.
mindpediea lradtiegésznési
szeNezeteken
belÜl
ezt a tvékenységet sámos másfeladalok'neuelt- a csókkenő létszá'
úúhufu'i! sreNek vógzik. reményeinkszeri e8yrena8yobberedné.
gondoskodásban
nyességgel'sa
résresülők'ne8elé8edéséÉ'
k8intább
ralán a 8ad6á3i teltéLelek
szűkülésén
túl ajogikömyezetváhozoll.
ami annakköszönherő' ho8y a Magyd KóztáBaság Padamenlje1996
ba elfo8adla gyűjtőfo8alommal
élve . 'jo8álási töNényeket.'
A
tóíénr€ k sreuemének
pedigÚolá minisztedÉndele.
rca]iálása}énl
tek ésegyébbelső yabályozók sokaságaszületett'
o$zegyűíöttük eokal .lz ismerelanyagokal,
'nelyek seefthernek
Ú
eligüodísbó. niíd a Égebbennyugállománybmlévők' mind pedig
azok számáÍá'akik épp€n csa} átvettéku .'oBsIToT'.
KÁPcsoLAT A HADKIEGÉSZÍTó

PARANcsNoKsÁcoKKAL

A hadkiegészíőparancsnoksáloksegílségel
nyújlhatnalonnet:
nyugdíiainlézésébeni
l.tásgÓndj! rendezésébeni
sz@iálisprcblémíi
ne8oldásábaniakatona
e8észsé8ügyiszolgílbtásokigénybevételében:
a kedveznrényes
üdülésbi7tosításában:
ésa ke8yeleri8o'doskolás t+
EhlEz azonbü az sziikséges.
bo8y Ón a hadkiegészítő
püancsnok
ság illetékes
nlunkatáBaitlájékoa6sa:
lelelepedésihelyénekesetle8es'ne8vátonatísiszíndékiról;lakcí'
'ré'ek megvátoztatásá!ól:nyugdiiastözszámáróll a család helyzeé
bcn,körülményeibenbeköletkeze( vállo7ásokÍóljüdü1ésii8ényéről'
HoNvÉDsÉGI NYUGDÍJAs IGAZoLVÁNY
Az on külónle8eslásada]nistátuszát nyu8áuomlínyú
katona a
továbbia}ban
is külón igüolvány fejeziki'
pfumcsnokságontöíén6elsó jelentkelskor (haezt
A hadkiegészítő
elnulasztotta.
nagávalvinni2
É1oljatninél8yosabbÚ)szíveskedjen
(feketefehé!'va8y színesj8aolványkép)'ott ki.
db' 4 x :l-es tényképel
állítjáka nyu8díjasi8rolváryát' ami feljogosítjaa Ma8yÜ Honvédsé8
gyógyíli in|ézeleinek,
művelródés
intézfrén}einek,
sPonlétesítményei
netlátÓgltúsám.szolgáltatásikedveményesva8yiígyenesigé'yb€ v é.
A kapcsolarr.íísfregkönnyítéscé.dekében
célszerűme8adíilalós'
telefonszáfiál.a humiinszolgálatszakembereinek'
akik eÍ egyébádalá.
ival e8yürtbizaImasm
ketlik'
ÁNYUcELLATAS

A nyugdiiate8y meghatáJozorr
idósza}banhónapíjlhónapn kézbe'
A nyugáIlonányú
katonákkal
foglalkozóhonvédsé8i
szeNekkózÚl síti a P6lás, vagy az o! kérésének
megfelelően.a NyugdÚfolyósíló
kiemelkedőhelyel rölrcnek b€ a hadkiegészító
Parancsnoksí8ok'ehG lgügatTsíg átutaljaa folyószámlájáÍa'A nyugállonánybahelyezettka
so't'anhozzíjukfordulhará nyugáIlonányú
katonajogvisenyáhj] (on&at e ehó nyugdiiame8é''kezéséig
semlesz gondja,neí á nyug.
számazó kérdéseivel
ésfelmeriilő 8oídjaival' EzérlcéhzctÍrendsze állTúánybahelyezéstkövető 2 hónapn nyD8díjhelye$ az utolsó havi
reskaPcsolalot
kiépíteniés
íennláídi a latóhelyszenntille!:kcs
illetményének
kétszercs személyijövedelemádóvál csőkkentett.
hadNiegészíló
PaÉncsnokságokkal'
összege illeti me8. úelyet az aktívszolgálalból lönénó elbo.sálássál
Eííek negl'elel.En Íigycinckhivatalosinlézésér'
a személyiadalc egyidejűle8fizemekki á katonaisreryeZtnél.
kat laÍtalmüó okmányokmegérkezése
után a tcriilelileg illelékeshad
A töNény alapjánjáÍó ívugellátáÍól a HM Pénzügyiszáníló és
kiegószÍlópmncsnokság leszi í' Ezéll n}ugánománybahelyezését NyugdÚme8állapíló
IgÚ8atóság haÉmzatriküld on'ek. mely ellen
k(jvetőenc8y hónapoDbelül szíveskedjenlelteÉsíi a - lakóhely sre
l5 íápon b€lül ! honvédelmiminiszterhezlehel lellebbeái' A megálla
rinr illetékes- hadkieEé'zítópanncsnokságot'
pírotthavi elláá! Ö$zegéÚl.az esdékesség
időponlj{ról a NyugdÚfG
Ahadkiegészíó paldncsnoksógokonküIön srenezel hÜmánszol
lyósító Igügaróság ad tájékoztat]ís1'
Az akÍv szol8álatbólröíénó leszá.
-'
aloszÍily
éldekvédelfui
szakembeEk
fo8lalkoznak
a
nyugállc
8álati
mányúkatonákjármdósá8ainakbiztosításával.on mindi8 bizalomma] noldskor kápoÍ Éí2zel úgycélszetÍgÚdálkodni' ho8y ü első íyÚ8'
foÍdulhathozájuk, melt me8éÍtésÉl.
rijÍelenfreléskelló szakmaihoz dÚát. a nyu8dÍjaástkövető hmadik hónap 'é8éi8kézb€sí|ik' illetve
ütalják ót a folyószímlájáÍ.'
2áéíése1
fognal segíteniii8yei intézésében.
kéÉki teljeílésébeí'
A hatékonyésg)'os segítségnyújlásban
az on közEmű*ódéséreis
szükségvÜ' A humlíísblgálahál dolgozó szakemb€rek' a]*or ludnak NYUGÁLLoMÁNYÚAK ELISMERÉSE
gyoBan eljími. ha mindi8 poítos,napra}észismeÍettel
lendeikezneka
A lörvény éttelmébenHszt' 204' s' - Ön nylEállományúként
még
gondoskodásikórbe taltozók lrelyzerélól'. s.ládi köIülmélyeiól. Ezétt
egyszerlehet69'getkaphata rcndfokoatbm lóíéíő előléptetésre'
Ere
szíveskedjen
mindensemélyévelkapcsolabs vá]tozáyóI - küIönörcn
akjk a holvédelemé.dekében
attív€lisneÉ$
fóntos a la}címváltozásbejelenlése gyoB lájékonatástadni,Az adat. azok'' nyíik lehetőség.
E méltótevékenységet
folytatnak'megfelelneka tedezen rendfokozat
válozíí a hádkierészítő
személyesen
a me8yeköz.
Parancsnoksá8nak
lénylegesszolgá.
ponlbÚ, a helyóné8b€Í bnott tbgadíóiíkon,lelefonon,levélbeíis be követelményeiíek(pld.negfeleló iskolai végzettsé8'
tevékenys'g).
lehetjelenteni.de el IehetjuÍátíi a teÍületilóelóadókon ésa nyugdijas lati visrcnyban folylaloÍ eÉdméíyes
Miniszte.i vagy más ma8asszintűelismerésben
alto. Íés4súlhel
a
klÚb aktivislíkon
keEsztülis'
nyu8álonányú katona'ha a honvédelem
érdekében
huzdosább ideig
Á hadkiegészíló
külön
fi8yelmel
foÍdíóár
azok
Parancsnoksá8ok
folytatott.Az elismeésÉa hárcm állmi iin.
láÍo8álásiira' a}ik szociális helyelük, e8észségi
állapotú. magú6 Kemelkedó tvékenységet
ha8yalottságuk.illeNe k(jrij|ményeik
alapján le&jobba ftiszorulnat a nepen(máJciusl5'' áD8usztus20.a..októb€Í 23') a HonvédelemNáP
e illetó keÍekévfo.dulósszületésnapjín'
a tr{sádalmi
*8ílsé8É.Nem bizros' hogy mindenkérdést
e on szíÍnána l%ked. já!' valmi
vagy @ illetékeshadkie8észítő
Pá'
vezőbb módoí leszne| képesekmegoldani.Bizonyán lesznekeselek' szervezeto6á8os vezetőségének
rancsnokjavaslatárakerúlhelsor A nyugállományúak
elismeÉse u
amikora lehetősé8ek
hiínyábm,jelentóseÍó|eszítések
ellenéresem si
kívüI. általábana holvedeleméíkitüntetőcín kiilónbí
kelül kéÉsét
elképreIéseinek
me8felelő€n elintézni.dejó sóra. megér előléptetésen
2ó
fokozatainat
adományozísávaltörténik'
tésremégekkor is számítha|'

r\YUGÁLLoMÁNYÚAI( KoTELEZET'ISÉGE
Bizmyán Z oi számán is e|iogadhalóe a kövelelfiéíy' hTgy .
nyu8álományí ka|om c*lekedeteil lovábbB is @k @ e*ölcsi nor
nák' éíétetvezéÉÜék'
aDelyeka hivdásos á]|ománybaíeltö|t.ilt src|.
8á]atiid6 al.ni kátoMi élemek.te!ékeny*gnekmérci vo|ta].Jor€al
váÍhatóéla npgállmányb6í lév6taton{tól' ho8yfudásfu'l!pá.aa]ala.
il a honvédeleD,
a fesderes eiők hÚznáE Íordítsa'
hívenóÍiu a hiva.
ússkéntme8ismeísrcl8álati ésalmtilkot' vagy ha e8}enEMl visel
s2ábá]yaí'
uíla be a katonalmagatartás,
alaki ésudvuíiasság

novemb€r l ' ésde@mberl ' között írásbr gívoskedjenjeleai a hadki.
egészílóPmcsnolcságnak. Beutá|ótaz elú ésutósream i8é'yelhet'
A pihéÍésreBalatonkene*. Mátnház. Buják' Eíd6Hnye.
Ání.vólgy ésL'v6beény központi üdülók igényb.vételét
teNeáeti.
MÉLTÁNYoS NYUGDfu EMELÉS

Nyu8díjaméltányosem€léséÍe
a mindenkorilöNényes emelé$ken
lúl íltalábanakkor keúlhet sor' ha nyu8d4ánakössz.ge nem halldja
mel - a2éventeme8álapílásBkerülő _ á mindeítoriöÉ8séginyu8dÚ.
- €gyéni kéÉlem. va8y líÍsadalmi
miDimumkétszercsá'Az emelésíE
szeNeEt kezdefuényezéséE
il|eNe a Énde|kezése
áló adatoka]apján
RENDFoKoZAT- ÉsEGYENRUHÁ.VISELÉS
- a hadkiegészító
pMcsnokságok készítenek
el6terjesaést
a HM Köz.
A töNény Endelkezési Ennt - Hszt' 204' $'' 205' $-- Ón a n}!g' ponti PéMü8yiésslmviIeli HivaBl saiá]is Bizoltsá8á'ak. A nÉ|tá'
nyc nF8díme|ésÉa fellétel.k|€nná||ásának*t''n €ló9('r a szo|!á.
álománybo helyezést
követóen is jo86ult EndÍokozta nF8áumány.
köveló 3 évelte|leüi{í. najd 3 éventeked.
R U|!|ó re&j€|ölésl törÉnó hlMálatán. iu€tv. egyenr'rlEvi*lésÉ. lati nyugd|jInegrílaPftí9ál
azzál a meg}óÉss€|.h%y poütj}úiEndQvény€n abba' rem jelenhet
SEGELYEZES
K|EcÉszÍIó

EGYENRUHÁZATI

ELLÁTÁS

súlyc smiáis helyetben foíduljonbialomal a hadkie8észÍt6
pa.
r.ncsnokághoz - alüor is, ha körüIményeimiatte elÖÜárószeív€kt6l
vá' *8ílséget melynek munkatáÍsai
az tn kéÉsírc
vagy a 'yu8állG
mányúalklubja a*tivislíinak'a huná'szol8á|át mun}átá^ainak. ke,.
demény.És'rereg fo8ját vi^gáni a s€gítségnFjtás |ebetósé8eit.
A
sBély üláítélé.énél
pmcsnok a l7ll9 . HM ÍEnde.
a hadkiegészÍtó
le' 13' $. (3) beke?nÁsének
me8feletóen a keElÍnezó(éli'en) ráse
rulld8ál vszi l'$/e|embe'
Á humánfóc$poííónijk és. hadkiegésátópaEnsnok á|t.lszemé.
|yenténtésa]katl@lkéntaÖató *8éIyle8feljebba köászlvis€lői il|et'
(évente
ménya]ap
halárczák me' összegéigte.jedhet'Az MHPK, vXF
NYUGÁLLoMÁNYÚ
KLIJBoK
rendKvül indokolte*tb€n ma8asabbössregú u ileünényalapkéu!z!.
Í€sétnemmeghaladó se8élyfolyósÍ|ásátengedély€zheti'Amnna]i se'
Kapcsolódjonbe minélelóbb a Is}óhelyéhezle8körelebb eső nyug.
i8éíylőes€tel kivévea s€8ély elbíráásáE április' jílius' októtl€Í
8Ílsé8et
(e8ysiilet)
áuomá'yúklub
mudújába'Erek a szNeretek hivabtak a ésdecemb€r hómPban kerül sor A segél',tszeméMjóvedel€madó ler.
hads€rÉgtény|eges
szo|8álatábólKvá|l lQtonákéshozí1aíoóik óssze. heli' ezéíá hadkiegészító
paÍancsnorság
muüalíisán.k sív€sk€djen
fo8{úÍ.ésé'dekképvi€letéÉ'melyeta Bajú^i Eg}esület€k osá8c
me8aítniíyugdíjs ig@lványának v!8y nFgdíjszelvényének
má'ol..
szövelség€ (BEosz) ésa Hmv& s?.krz.Nezet (Hosz)' a Honvédel. út.adóarcnGíó éslá^ádálombia6(ó enGító,jelét
(IIEF)
jélmít
mi Edek.gyezl.tó Fó'mm
me8.Á nFgáüománybá ke.
Ázoka! akiknek a teljesjogúszo|gálativa8y rckk! nyu8díjá'al
ÍiihekéÍd.tcinekeg}táetés€ valanint a ködikb.n megfoga|rnaíló vé' összegenemha|ad.'a
mg e illeünénya|aP
80%á a17/1996'HMÉn.
leÍénynek'javaslaloloak a hadkiegészító
pan'csrcksí8ok}oz löíénó de|.l ló. {' (2) bekezdésb-)pon'ja a]apján- éventeegy a|t.loma|
továbbÍísasánÉném sz.Íek úÍánt.nénik'A uubok nélkiilözhelel mely a tárEyévauglszfus l5.énesedék€s egy*ri szociáis segé|y
{a2
len *8í|sé8elnyÚjlamk a elitmeÉsijavaslabk előkészí|éséb€anszo.
'
illehénya]aP20% álak me8féleló)il|etimeg.
ciális 8ondoása szmlók feltáÍásÁban'
a s€gílségnyújtÁú6adalmiés
e8yébönsegíó fomái'ak kialakílásábm'
coNDosKoDÁs AZ ELHUNYT ÓZVEGYíRóL, ÁRYÁJÁRTL
A nyugálloíúnyúklubokÍól a hadkiegészílópMnsnokságokon
t.phat tájékoztaiást.
Ha kfuonártá^asá8áravágyik' keEsÉ fel valme'
- Hszt' 20ó. s. a]apjá! a fe8yveEsszeN szoÁ Má8yd Honvádsé8
lyik uubot' iÍ leh€tóségenyflik a voh ko|légáktaltÓÍténők]íIkozísB. ciális goídoskod]ísímk
köébe voDjaa özve8yet ésaz árvá.
a emlékek'élíÉnyek
közös felelevenítá.re'a szt'adidő e€yün€s e|ól.
A jogsZtrá]y- a n}'u8álományúkatonaha]á]a*tén €@úlja a
(éIetlí6nak)
házaltáÍsna].
@ i'zv€gyi nyu8díját'8ymkének a2áÍva.l
Iálásr.
Aszoc us GoNInsKoDÁsFoRMÁI
A nyu8áITmi{nyú
katonaózveg€ é5e általa €ltánon 8yermeka
LAIA$
fegyver€s *N 8odckodásának éMként bvábbla is jo8osux HM
Endelkelsű lakásfa a kátona{gészségüs/i
euálásra a kedvehényd
A törvényÉndelkezísialapján
Hszl.204'$' (2)b€ k ezdés_onvál. üdülésreéssegélyben
is Észeítheló'
A kátonaikötelnekkel ösu fü88ő bálerctkövetkezÉb€n elhultylhi'
tozádunfeltótelekmelleBnpgálománybm is megtaí}atjaa minisztéri.
. u/199ó' HM Én.
m' illetve fegyveÍesszeN kezelés€ vagy íendelkezése
alattáüó la}.ás. vatáss katom ádáellátÁban és?'siiló gyeÍmekét
delet ló' $. (2) bekezdés
a') poÍtlalaPjá' évencegy atalommal e8y.
hoz való bédetijo8ái'
sred sz@iális É8élyiüeti m€g'
Miniszl.ri Endélet a 20/1997'HM lEndele' 5. s. c) b€kezdé, A kes/€let hivatalG kifejezéskénle elhÚ)'tt'íl - a hoaáanozó
gondckodik aÍó|' ho8ya n88álományba he|yezenkarcíavag)/óae'
*Én káMai tiszt€letadássa|vesaét búcsúrA katoíare'
gye egy a&aloÍEna|ÍÉgvaózÍrtíjal€te|eFdési h€lyéi l}o szándék. egyeÉíése
á végdsaei*g megadá5ámál|a|ábonEj vagy szkAz alkot
kal sz'l8á|ati |atíí igén}tlhetolyaÍ lÉl€pii|ésen'alDl a hmvéde|'ni meÉsén
sZP |.kÁssal'End.lkezi|. Budalesen csa} ak.koÍ
lelEtjogo$|t e cÚnen dÍszll*Éte|A köaet|en h@á!aí@ók (szüló' báAtárs' 8]€nn.k) kJ'
|akása' ha koÉbbe oÍ vary há^táBl olt ÍEndelkeznijnáIó lakás.]. vá'ságáE a katoMi vé8sótiszl.letadásmum léh€úég van a kÍon.a
illewe ha a2utolsó szo|8áatihelyeBudaPll hc|yóBé8benvolt' Áz idé. vá]lási f€lekezÉrek megfelelóegyháziszeÍaíásE is.
A temetég
me8sENezéséb€na ki'ltsé8ekmegl€ríüásében
a hadkie8é'
?'tt Í!nde|e'alapján- 5. E. (l) bekezdés'HM End.lkezísű laká.njo.
pa@csnoksá8
szÍt6
co8ütód)kalonli .z€NeÉt jáÍe|'mely kótele$égé.
a
kalona
élettásais'
8GuIt oyugálományú
nekakkorfudelegelteÍni,ha a haláles€E6l a lehetóle8Íóvidebbidón be'
|ül tájékoáatástkaP' Ezéíá halá]es€letélszeÍűa latóhely szerinti|leté.
Kf,DvEzMÉNYEsÜDÜ'I,És
kes hadhe8ésír6patficsnokságonhaladéktá]Úulbejelmteni.t továb.
bi teendó\t6lott kaDhatótáiékozlatás'
A ti'Nény(tlsa. 2o4.s' €) békézdés)
. nyu8áümjnyú katoÍáksá.
mámis biío6Í'ja- hjzá$áMva| éseltáíottgyeÍnekéve|
egyiitt a k€d.
H or |ód ve.éÍkar H M,, F őcsopo't6 nijk és'
veanény€s üdulélh€z vdó jo8o( Beutaló i8énÉ a következó éW HMáe 018óIdn c sopoÍIÍő
ni)k é8

Kie8észÍtő
e8yemházaü elláiÁsÍa.}kor s2€rc2he1on jogosultsá8ot'
ha aklívmlevékenykedik
a hmvédelemérdekéb€íKie8észít6
'
egy€nru.
házali el|átásbáne Ésresülhet a illetéteshadkiegégítóPamnok
- á}in€k a nyuaáuománybah€lyeésétól l€gal.íbb öt évelte|l
javasla|áÍa
és.líív |áísada]tnj'
k.zéletit4ékenysé€etfol}'lat A kiegl'szílóru}áz|i
eÜátásta i|l€Éks badke8ésíó pofan6nokságtó||ebetkémié5kezde.
nÉnye'Eti e a tá^ada]mi*N€rel
melyben on akív hMvédÉ|mi
te.

G ondolatok a szöv etség szocilÍlpolitikai tevékenységér ől
Az alapszabályzatbanelfogadott elveknek me.gfelelőena
BEosZ működésénekelső percó6l kezdve' kiemeh feladdtkén!
végzi' scgíi az cgycsúlcLckésklubok éÍdekvédclmiszociÍlpoliti
kai tevékenységél'
A nehézsazdaságihe]yzetaz alacsonyilletmények
éSnyugdi
jak kÓv€tkeztében. sajnos egyrc |öbb bajúrsunk kerül o]yan hely.
zetbe. hogy kényteleneryszen szociális segéIytkémi anyagi
gondjai enyhílésecóljául'
Aszociális Bizottság1.elvál]altaés
évekóla vésziahozzánkel.
juttalott kérelmekjogosságának vizs-gáIa!ít'elbírá|ását' majd az
elnökség állí\foglalásála] eljufulja az álapív'inyok kurukjriunrá

vagy a BEosZ'on k€r€sztül a Magyár Honvedségszociálpolili
.
kai Alapítványától. illetve a ..Bajlírsainkért alapítván}tól kérh€t.
* ozvegyek segélyezését
csak kjvételesen
ésegyedi elb;nílás
alapján vógzik jz áIapítv'nyok. őket elsősorban d7 önkomlányza.
tokhozke1lirányílrni'
+A segélytmindenkinekegyénilegkell kémi.majd a helyi in
téanéDyis7-ovetség.
vagy klub elnökségén€ kvéleményezésével
meg kell küldcni a BEosZ elnöksógélrez.
elnóksé8eiDk
szociális
bizottsága a beérkezetrkérelmekJogosságÍmegvizsgálja. összcg
zj. nlajd véjenlényezésével
megküldi az alapí|ványokkuratóriu'

+ A káElemnek tatalma7niakelll a neve!'szÍiletési
Az elmúh évekbenilyen módon több sz"íz.aklív ésnyugÍllo
éx hely.
mányútiszt.tiszthelyetles
kapottajánláSukfasegélylvalameLyik anyjancvc. szolgálatihely.nyugíllonánybavonuláséve.pontos
alapírványtól'
lakcím'
* Az indoklásban ]e ke]1ími' hogy miá1. illeNe mire kéÍse'
I11külön is ki kell emelni r Magyd Honvédség
szociíílpoliti
gélyt.M egyén,vagy család anyagi helyzetét.
kai' illetv€ a BEoSZ ákal léL'ehozotl'.BaÍálsainkén''Alapíványt'
havi iize|és.havj
Az MH Szoc' pol' A]apítvány Kuratóriumában a BEosZ Elnök.
nyugdÚ összcgól(a fclcségélis)
á csálád egy fórc esójóvedelmét,
ségÉszérőlFekete József nlyá.ez€d€s tagkéntdolgozik. Kédük. a gy€nnek€k SL{mát.élelkorár' betegségeseÉnannlr}.jellcgélés
hogy kérelmeiketa szoc. pol' a]apítványhozmjta kereszíil tel. súlyosságát'
* Mellékelnikej a kérelemlrez
jesszékfel. Címe:BEosz 1554'Bp' Pf' 65.
az ulolsó havi nyugdÍjszelvényt
(szelvényeket)
Több dve' Idp'N^'|lJ|ai
á]'|pjanJ/onb'n á/ a \l:lemlhye'| '/l'
a b€ t egségről.ha..súIyos..
az oNosi igazolást'
ciális bizottságnak' hogy sokan nem ismerik a segélykéÍésének
le
Javasoljuk, hogy a kérelmeket 25 nappal elóbb küldjék be'
het6ségét.
fonnáit. illetve annak lecbnikai részletejt.
hogy íi negyedévenkéntsoÍrakerülő kuratónumi ülésrc (ne8]ed
TagszeNezeteinkilyen iúnyúmunkájáhoza seeítségnyúÍásévvégén)azokal el tudjuk juttatni'
igényévelközöljük (adjuk) áz álábbi infoÍmÍcióka!
* A saját intézÍnényi
alapí!ányokon lúlmcnócn scgólyL a MH
Gál Is^,á11
hivatásos ésnyugállományú lisztjei, tiszthelycrlcsei köZvellcnül'
s7otiólis bizollsb ?ll1öke

A Magyar Honvédség
Szociálpolitikai Alapítványtámogatásiformái' feltételei
Kivonat az Alapítvóny tójékoztatójóból
Az álápílvánJcé|ja

ni pályázal lehelőségemellell mód van anyagi támogatásugyanazonszemély
parancsnoksá Íészére
ara. hogy a hadkiegészítő
naptáÍiévenkéDt
egy alkalom'
A MágyarHonvédség
l990'benhoz' gok. érdekképviseletiszervezet€ k és a maL adható.Rcndkívülsúlyoseselben
ta létÍe
az Alapítványltöbbek közőtl az' nyugállományúakklubjai a hozzájuk el. azonbana kuÍalóriumegyénielbíÍálás
zal a céllal.hogyűÍnogasslt
a honvédsé juttatotlkérelmekésa bozzá csato]tiga. alapján kivélell tehel. A kuralóriumi
(nyugdiasoka'). zolások' illelóleg az íkaluk végzettkŐr. döntésellen- tekintettel
gi nyugállományúakat
annakjelle8ére
iu€ l v€ a honvédség
azontagiait'csnlád nyczettanulmányok alapján a támo.ga- jogorvoSlatilehetóség
nincs'
-. akik táSra szoÍulók megsegíléseérdckében A kuratóriumjdöntéstkővetőena lit.
jait halálukután Özvegyeiket
valamilyeneseményfolylán rendkívül több személyrevonatkozó' úgynevezett kársággondoskodikanól' hogy .l megí.
súlyoséleLhclyzetbe.
illetve htrlmozot ..csopoltos''pályázato! nyújlsanakb€ '
téhtámogatás'szociálisscgély amely
-a páIyázóáltalÍnegadoll
ian hátrányoshelyzetbekeíülrek'
Az Alápítvány jeIle.géből adódik. adómentes
la
hogy az általa nyújthátólámogatás csak káscímr€kiutalásrakerüljön.A titkárság
A honvédségi
nyugá||ományúak
olyan személynekíélhclő oda, akinélaz levélben
értesíli
azonszeméIyeket.
akik.
(nJugdíjasok)
támogatása
adott lámogatási formára vonaLkozó iel
neka pá|yá7.táta kuratóriumelutasítot.
lélelek fennállnak' A kuratórium azon'
E támogatássál
aZAhpívány a szo ban egyéDi méI|egeléS
alapján. méllá.
ciális rászorultságra
tekintetl€ l' a meg n y o s s á g b ó l ' } n e g h a t á r o z o l t f e l t é l e l e k . A pályázatokka|kapcso|atos
romlott egészségi
állapolú'időSkorú' Íe figyelemmcl a úmoga!ás i'sszegét
feladatok
egy€ d ül é16.
illetól€ g cSaládosnyugál1o. magasabban vagy alacsonyabban is
pátr|1zatok\taz Llrábbi le1,élcínre
A
(nyugdíjasoknak)
mányúaknak
kívánSe. megállapíthalja.
,negküId.ni: Magrar Honvédség
ke
gítséget
nyúÍanj'
Szociálisan Íászorulónakáltalában aZ
tekinlhető' akinek (€ l tartottainak) lét. SzociáIp oli ti kai A lap ít|á nr
A pá|Jázatokkalszemben
fenntaÍása oly n]értékben
veszélyezte.
1885Rudapest'PÍ.:25.
támasztottkövete|ménJek
tell, hogy azt vagyoni viszonyaira is
Az alapí||,át székhelle: 1131Ruda.
tekint€ t tel - csak külső segílséggelké pest,
Lehel u.41.
Alapílványitámogatás!
elnyernicsak pes biztosítani'A Szociális ráSzorulrság
1ua Érx oq"*t"na1
áz alápílványhoz
pályázatút. tényéta pályázatban indokolni és iga.
benyújtott
Postai teleÍonszána:3322.500|7207
ján lebet'amelyheza megfelelőokmá. zolni kell.
nyok,igazolásokmáso1atát
csatolnikell'
Az a]apítványhozben'.JLandó pályá. ne ék (A meuékegrben HMaz]'n és
A szociálisanÍászoÍulók
egyszer;tá zatok fekételeiről a hadkiegészítópa- FAX is)
mogatáSaelsósorbanegyénilegpályáz Íancsnokságokonrészletestájékoztatást A távhívósba bekapcsolt |,ótosi
ható meg. A honvédségtól
nyugállo. l€ h et kémi'
szá :06/1/349-5713
mánybahelyezetlek
esetébenaz egyé'
A kum!óIium ál1áS1bglalásasz€ Í inti

Nagyváradtól Segesvárig

EmléktÚra
ErdéIybn
A zínyi Mik|ós Nemetvódclni Egye. frot és meckoszoúzlu\ Mikes Keleneí
tem Bajú6i Egyesúlele
évcnlc5.6 kirándÚ' szobrjt'csom.kijÍósön!]].gnózlüka Kórösi
lí* szeNeza ta&jaiéshozzír.nozóikszímá Csomasándorem|é(művet
éskTszoníhe
lyeztük eI a szobni'íl' Kézdivósirhelyen
Az l998'a. évbeÍb€ l cNeztük. hogy vé' megeúléte7é'l
taíol|un\ oábo. Aro'ról'
gigiá.tukErdélynevereteshe|yeitésme8 Me$ekintenüt! velc t.pcsolalosemlékhe
emlékezünkaz lE48/49<sszabadsághlrc. lyekeléskoszorút
helyezlÜtel a szobláí'
valmintazl. ésü' világháború
halcies6'né.
A negyediknaponít'nentünka KárpíT.
nyeiről'AHMe8y pályázalothitdele|lme! a kon ésfelkercstükiz Uz.völ8yél' 1944ben
Magya!Honvédsé8
l50' évemegtlníeplésé'ezena hely€ n hősicsh{Í.otlb|ytu|ott
a szé
e. Mi is jelentkeztüíka pá|yázalra'o!öm
kely hadosaály{ szoljcl ésÍománcsaPatok
mel vettük'hogya kirándulásunkla
klPtunk
l00'000Fr támo8átáí'
- Á hatodiknaponBrussóbJkiúnduhunk.
Az erdélyikiftindulísoí
r 94 íóvel 1998' Ulközb.n Lókósn.l mc!.í|lluntésDegcmlé
rugusztüs2.l0'i8 vettünkrészl.Kétbussal keztünkcábor Arcnró|. .kil ezen a helyen
Melemléliezésl
induhunk.A .zál|á5Kolozsváíona Beúlen érthaláloslövés' BrassóbínLínovtávalfel.
unTtlun\ amil' hogy a
Kata refomátus kolléEilmbJn' vlllnint
hentúnk a cenk'telórc' oyönyöÍttjdtijnk a l848-49.es |bíada|ombanés szabadsá8
sepsiszent8yöByön'a Mites Ke|emenlíce' tájbd' íegpihentinkéscnrlékeztünk
aÍóI' barcbM milyen szcrepeljátszotbka küIön.
hogy l89G98 kö7nll clen ! h.lyen á|ll a
Az elsó DP Na8yvá.adon
Aradonflre8em|ókczlünk
a 13 tábomok'
mc8lckintellük Honfogla|ásl00o. évlbrdulóiírn
efuex AF
ról éstoszorúthelyeaünrel az emlékművü
a PÜsÉkisrekesegyházal
ésa Pusp(jlipalo.
tál' Rövid szabadpro8rám
kerelében
ismer
Hazatilé FarkaslakoDmcgem|ékezÍünkköl' A h.rci éstijíé'elmiesenények!őla
lévótórténész
éshadtönénész
kedtünka városnevezetessé8eivel'
csucsáÍ TámásiAronÍól'tlsííjÍn
tag.
koszoÍúl
helycztünk csaPatban
Ín€ g tetiÍtettük
szikszcÍűlíjékoztatókal'
a BonczakastéIytAdy
EndÍe el' Korondonhosszlbbidől tijhötrtjnk'Is. jaink ta'1ottak
- csinszka szüleinekhjzÍt' Meg' meÍkedtiink
Baj nélkültcltük rcg u kilencnapos
felesége
ésa
a í.lu é|elévcl
ésvísároltunka
emlékeztünk
az 1949deceÍnbeíi
csucsaicsa' kü1önbö2óemléklár8y!kból.
. szépedéí)'ek. köz€ l 3000kn.es utut'A kirándulásszeNe'
ésl s.psiszentgyörgyrólvezeteR5
tlíró1'
ból' P6ajdon elDentünk. só hcgyekbez'A zésébeí
igeÍnagy se.
A második nap Kolozsváml ismerked. kileícediknaponKo|ozsváuólinduhunkha naposPrc8mm|evezetésében
gítsé8el
.dtat a székelybajláB.irk ésvea.
tÍink.majdMaosvásáÍhelyenvórosnézés
ke
ÉtébeÍ
megt.kinlenijka váÍosháál.a kul
Gyul.ÍehéNíron
mcgekiílettúk
! Püspi'. 1.Úúk.DÍ szöls Dánie|nyugalmazonriszli
túÍpílolát'a oíodox t.mp|omol. F€hé.egy. ki sEke*8yházal. bcnncI Hunyadiak.12á.
szívesen*!úüÍl bírkineknagy |étsá
háza me|len me8emlékezlünk
a segesvári b€ l la kiní|yné.
JónosZsi8n]ond.BethlenGá
csatáról' me8koszorúztul(
Petófi sándor boÍ.II' Rákí5czioyöÍgy síljailésa múzcu múcsopoíokszí''ím buszokrendelésében.
megs2er.
mot' vájdahÚnyJdonmcgnéaüka vá.kas a biaosí|ós.a szí||ásés.z élkezés
A hamadiknaponkirándullunk! Káaó
lélyl'MenetlózbenÍjegcnlél€ a ünk a Piski
lokba' Fe'kereltúkZígonbanMikcs Kele.
Es1ók'|ánost|ó' eazd.s
a Dévai.a TemesvÍri
cs.tíró!ésá világÓsi
menszülóbází' Megnéztük
uz€ m |ékmúZeu. |egylerletélekől'

r..n,.9_
L r_i

ri ..múzeumot.'
ésfejethajtottunk
a repülókiképzés
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TERVEZET

Együttmííködési
keretmegá|lapodás
aZEgyesítettvezérkar(EvK) ésa
BajtársiEgyesületekországos szövetsége(BEosZ) közi'tt
A megáIlapodólblek kerehe8állapodáí köhek aDak érdekébe'.
hogy a f€gyveres szeNek hivatásosállományútagjainakszolgála
li viszonyánjl szóló ] 996' éviXLm. töNény X' fejezetéb€nCutta.
lások' költsé8térítések.
kedvezményekéstámogat]ísok)'X]' feje
zetéb€n (A hivatásos szolgáati viszonyon álapuló társadalombi
tosításiellálísok). XVII' ésxv
' fejezelében(A nyugállományú.
akra vonatkozó szabályok, illetve szociá]is éskegye]etigondosko.
dá5) va]amint u 1989' évi II' töryényben (az egyesülésijogról)
fo8laltak minéltelje*bb méÍIékben
valósuÜmai meg'
A k€retrnegállapodás aláíói kifejezésr€ junatják ü érdekekÚo
nos<'gáalapjdn\aló együUmu-ködé.
|onlo{gal' egymÁ vu\e.
Énjo8aúak tivteletben tarlását'

ABEOSZ
]. Vezető szeNénkeresztül . Elnókség. támaszkodvaa tag€8ye.
- rámogatjaaz EvK
sületek érdek.ésá1ékfelláÍóre!ékenységéÍe
veretóit a döntések €lőkészítésében'egyúttalvéleményének
ki
nyilvánításával segítia végrchaÍáshozkapcsol&ó döntési folya

2' Az éÍdekképviseleri
szewekkel való együttÍnűködésrendszeÉ.
ben' valanint sa.játfórumain megje]enítia kalonai vezetésszak.
mai' humán eróforás 8üdá]kod]ísi érdekeit.uoklak nyilv]ínosságol bizlosít'
je.
3' Rendezvéíyeinbiztosíljaaz EVK vezelőinek, szakéÍtőinek
lenlétét.
leheóvé teszik éryeik'véleményükkif€jlésér
Az Egyesítet!vezérkar
4' A BEosZ kieme]tenkívánja segíeni a felsóoktatási intémé
l ' A töÍvényvonatkozó ponljaibanérintettkéÍdésekben
a döntés. nyek hallgatói ésa hivatásoskalonák köÉb€n a nelrueti' honvé'
elókészít6tevékenysé8né],
a különböző kérclmek,beadványokel'
delmi hagyományok ápolását' az éÍtelmiségi
a[itűd kialakílására
bírá]ásánállehetőségetbiztosí a BEosZ és#re !éleményezésre' vonatkozó
ésa dsz!' mi a táÍsadalomtagjánakaktívk.jzéleti'e.
2' Buroslljdd BFosz |o/Eműkodesc|a hon\édse8|
]o8vh/on) vékenysé8ére
felkeszíló nevelómunkát'
be dol8ozókn' illetve honvédsé8i
nyu8állománybanlevőkre vo'
natkozó szabályozás e]ókészíÉsénekmegismeÍteÉ#ben
és|aye.
tt*
lembe veszi annak véleményét.
]' Az EvK szor8almuza' hogy a h€lyőnégekben működő bajlír.
si egyesü]etek.khbok ésaz alakulalok, intóanények folyaÍnabs Az aiáítók kifejezik színdékukal'hogy szükségeseténaz együtt'
míktjdésime8ahpodásbm röEzítetlekenkívül is a kölcsonös éF
munkakapcsolatottaímak, s ho8y a kalonai sreNeEtek lehetó
d€keket szolgáló lémákórökben e8yeztetikálláspontjaikatségeikhez
mdflensegí$éget
nyújtranat
d BEosZ lagsltrveze€ i
Az aláíók jeien kereüne8ílapodás alapján kezdeményezik'hos/
működesi feltét€leinek megleremtésében'
minden olyan helydÍségben'
ahol BEosztagegyesület mftődik.
4. A2 E\'K vá]]alja' ho8y megteremtia lehetőségelegy BEosZ
ezen megá11apodás
a]apjánkÓssenek helyi. esetlegÍegionálisszin.
iÍoda- Hosz.hoz' HoDosz.hoz hasolÍó feltéElek srclinti
biztosítására.2 fő Ésdosla-lkozásúalka]nmtl stáfusbe tőr1énő tű me8állapodást'
foglalkoÍatásám' Évenle40 e sz8k- km.. ésl0 e autóbuszkm. noF
Az együflÍnúködési
kerctnegállapodásl az aláíÍóFelek a szokásos
mál elkülóníteÍena BEosZ számám biztosí' Törekzik forásl
bizlosítmi a BEosZ HM ádekú rendeaényeineklebonyolítísá módon külón.hilön khiÍdetik' ésa tapaszlalabkal évenleösszeg.
zik ésértékelik'
5. Válalja a BEosz képvislójének MH szintű vezet6i értekezle
teke, fontosabbkatonai' tÍsada]miÍendezvényekre'
az együfimú.
véqhFerenc ye,óre,"des
ködés témáibanmegtaíandó továbbkép#sekJe'bnfolyamoka
EVK, F.
REoSz e|nök

A szlovákiai emléktúra
tapasztalatu

A BEosZ Elnökségének
1998'évit€ r .
ve alapján.a magyarszabadságharcésa
Magyar Honvédség
megalakulásal50.
évfoÍdulójáJólvaló méltónegemlékezés A rendezvénya céljáteléÍe.A kéEla.
céljából megÍendezósÍe
keriilt szlovákia pos 1úrasoÍána résztvevóktisztelegteka
lerületéntörÉnelmi ismerteÉsselés ko. szabadságharcmagyarésszlovák harco
szonízássalegyb€kötött emléknjra'
A r€n- sai éshőseinek €mlékén€k. felidéztéka
vissza€ m lékezéseivel
dezvénysorán a Észrvevők megismer. rnúltesernényeit'
jelent6sebbszlo' hozzájáÍultal a katonai hagyományok
kedteka szabadsághmc
váiiai csatáiróléscsatatereiról'Az emlék ápolásához'nemzetimúltunkjobb megisnjra l99. augusztusG7 én keíült lebo
nyolításra 41 fő részvételével
a
A rendezvényen
a szlovák testvérszeÍ
Komárom-Zólyom.LiptóSzentmiklós. vezet.a szlovák hivaLísoskat,onákszövei.
Bnnyisz ésKassa útvonalon.
sége'messzemen6segítséget
nyújtott'
Az emléktúra
résztvevőitaz ercdetiter. Külön köszönet illeli a Liptószendniklósi
veknekmegfelelően'elsősoÍbánaz elntjk Altiszti AkadémiaParancsnokságána.k
segtagjaikepezrek.
Emgl|etlkép!iseltet kontJéttámogatását.
ÉksaiáttáBságukat
az Eszak.Tiszaí.nj|i Az eÍnléknjra
költségei a bet,ervezett
Égióhoz(aÍozótagegyesületek,
amelyek irányszámokatnemhaladt]ík
meg'A meg.
ktjzvedenkapcsolatottartanaka szlovlík szervezésésa végrehajtás
3oránmessze.
szervezetekkel.
Az enlékníníra
részvéleli menőenbelaÍotfuka gazdaságosság.
a ta.
lehetőséget
kaptakmás katonai éslá$a' k.Jékosságkövetelményeit.
dalmi szervezelek'így a Fóv' Hadkieg.
sztanó céfu nyá' yőrqJ.
Parancsnokság
ésa MEASZ képviselóiis'
t! BEOSZ üE,yezetőalelnöke

Hagyományápolás
bajtársi összefogással
A katonai hagyonónlok |ipoLásaelkepzelhcte|l.na szűkebbkatonai kö reze|,a
helrő|ség'cz al'kulat, aÍegtvernen|ij||éetarck ése,nukeinek íillzegríitése'gondo,nsa nékiil AftóI, hogt ennek a felada|nak a sz'dezésélis i,sszrÍogágitneb
surveze, nilJen lormóban tudja vag akaÍjaIeIúIaIni' soka| lehch|eór1ekeÜi ó'
vitatkozLi,aanban eg dolog biz'os; e ,rck a ,,Ú,,k'nnak a. elyóE.é,eelkepz.lhetet.
íÍ|isos
len a közvetkn kö.n}ezel Img}ofu'nrai,úk ápous|it, a negőr.xsre érdeD,es
csopo,1okaklíy |eyéken)séEe
és,itgi e,nukekÍeaolgoúsa Íehalab szN,néIrek,
nélkiil Ez a t2úken|sógun)egébenközponti irón,íiísal n.i, is féged|ető.Ehhez
a ténaésafelnda, iránt elhivalo|ts,ágot
érzőszemélleknaglon is sokenergiát ési.Iőt
igénr|Íegóni vagJ|közns nunbÍjá,a yan sziik!ég'a i |ernólzetese e,njelenti a
ésa Íeltóteleknegterentésének
elharylislit'
teljesnugÍ,ahagJatotts|igor
fognlmanem
,\z oÍszág ktiliinb(iló helyein különbi)^j intenzitássalfo'
A ha8yomány.
€ z en b€ | ijla kalonaihagyomíny
soránki. akull Szokások. ]yik katonai hns}onríryok ápolása. azonbín anól csak rész'
másl.mint a közős*gek cgyü'lélése
összessógc'nlelyekf€ l ismeí. inlimlÍciók állnak rcndclkezéSre'
A1ig isnrcíck a helyórség€ k
magílaíásminr{k
éséíékrcndek
íüggctlenü]
bef.olyássa]
van. k lon loÍén€ t évcl |igltllkozó személyck és közosségek
ségüktól
ésfudatos
alkalmazásuktól
éshelyóÍségek
közÖsségi
életére.
az czirí1nyú
eredményei.nincs |óruma ésszctvczcti kereteaz el'
n.rkaZegyesfegyvemcmek
A kllon,li ó Í ( c Í c d m é n y e k u a g y o b b n y i l v á n o s s á g eblcőm
egyén€ kmagatartásáÍa.
érzelmeir€éstevékenysógórc.
t l ui l a ű s á n a k ' A
mindi8egyfaÍaml] tulaló és emlókápokj nrunka pénzügyi nchézségeirólp€ d ig
tÍadíciók
a magasztos
€ s zmék€ n túlrnen6en
galaíásmin!ít.éíékÍendd
is magukbán|oglalnak.amelyekru' sz(ilni sem érdemcs.A hagyományápo]íss7o*ásrendJének
hl.
hatn k a közösség ányál jelzi az is. hogy ncnl épüll ki a cs palhagyományokal
datoshagyomáÍyápoláseseténcélinínyosan
hétkömapjanaésünnepeire.az egyénközösséghezltrtén6k.'l6. ápoló ónkéntescsoPort(]k.a helyikalonamúllcÍnléke;lkutató.
désér€.A tadícióka| alkoló szokások az együl|estevék€nység gondozó klubok hál.)zll.l.!óledenszerű ésrilkt a hclylörlénet.
soíán.az ismétlések
á]lala]akulnak'
ill€ t ve vá|lo7nak.
ezeka vá! lcl |'(]gIa1kozó
lalírok. nlúlcumok é! az Iakulltok eÍnlékszo
s7-eNezé'lráit ópító katonák cgyülhrijködése. A mcg|óvő hagyomÍnyá
megkönnyítik
a közösségéletének
lozásokegyrészró]
Téve poló körök csak lalijlik lclkescdéscós l.nr szereteteállal ló'
sét.másrésa6li€ l entős emocionális
köt&ést iclcntcnek.
leznck ésnagyonmoíoha
dés lenne a hagyomá'
kÖriihnónyek koz.jtl mű.
nyokal alkotó szokáso
kodrck. szinre..kegye
kal egyszeÍés mindcn.
IenrkcnyóÍcn..
élnek-E8}
korÍaadortÍnk'vállozal.
ctsy lakúeÍület hadtöíó'
]annak
f€ l tét€ l € z ni'
ncli !ontllkozásúanyagai.
ugyancsak
lévedés
l€ n ne
\'lll x k lonÍk mellett na.
a hlgyományokata régi.
gyon s()klanÍr.h€ l ytöÍé.
h€ z va]ó ragaszkodással
vagyÉldáula Égiöltó.
neli kulalli ioglalkozik és
sajníltltosmódon nagyon
zelekkel' viselkedési
gyaktun ncm rudnak cgy
szokások-kal
ázonosítáni.
m'sÍí)l.lyakÍan nem épÍ.
az emlékszobava8y a
tcnck c8yntís € Í edménye.
csaPatzászló. egyenruha
iÍe'Ezcn .l lerületenl€ h et.
kérdés€ i releszűkíteni'
ne crcdméllyt elérni.
Az is nyilvánvaló'bogy
amennyibcna katonai haa katonaiEadíciókegyik
gcnerációÍól á másikra
.gyomínyokápolásával. a
hadlijÍténeli emlékek
töíénó átöfökítés€ az
össlcgyűjlésévelésmegí.
ünn€p€k ésa hé|közna.
pok együnes tevékeny.
Íásíva1
toglalkozó
BEoSZ lagok. aktív és
ségeiközepettevalósul
nyugdíjs kaloDákjeIez.
meg és azo|ca a közel'
nékuZczcnir |erületeD
te
múltesernényei
n]indjg
ilcn cs k Ínagányo
az egyébké|lt
is nagyobbbatássalvoluk s vannak.mint a több száz évveleze. vókenykedók€ t .SegílcnÚk
E8y ilyeojeuegú''1ér'
lőtt vívotthősi harcok felemlegetései'
Mindeb$l érzékelhel6. suntevékenykedó
h{gyonrányípokjkalse8ítncltltámi a ichér|oltokal.hozzájáru|.
hogy a katonaihagyományokápo|ásabonyolultésnagyonsok kóp'' clkészítése
a katona.
eleméb€n nehezenmeghmeÍfiet6.elóre leNczhctő foly.mat. hll z eg}ülhiíkijdóslóÍumainakkia|aÍílásához.
felhívni'hogyn napjainkban nrúhemlékeinck
mc!óÍzéséhez.
azonbanaÍaérdemet
a figye|met
szokásrendjóla kövelkező gcne
lr' 11üsu Jó:seÍd|cz'
megvalósulthagyornányápo|ás
a kapotlmjntáka(
Íációkis átveszikéssajáttcvékenységükbcn
éÍvényesíteni
fogják.Teháta ma végzeíh.€ y omínyápolómun.
U 'i' A has,onfuinyúPolljCsoporbk (s egyénektevé.
ka minőségebefo]yásolnifogja a kövelkczó generációknak
ku1!sésé1.ől
s:óló illlbn i(ióka| kórrn a Hdd|örténeli
közvetlen mútlhozvaló viszonyát.az el6dök ÉIdáinakéstenei. ! |ó.e| és Mli:d l,u (HM 20.99) engen keresl'ebeje.
n€k megörökíÉs€ ésme8őÍzése
érd€kébenvégzendőtevékeny'
sését.

A PécsiHonvódségiNyugállományúak
Klubja az Eszék-Pécs
közört tÖbbmint kéI

é v l i Z e d el e n n . | | ot e s t v é r u . ] o s| 'i ' ' P c \ o | ' |k|c ] c I i b c n

]étcsítclt
!z eszékihonvéd
baÍálieg}iitlműkődést
nyugdÚasokka]'
A Pécsreérkezeüdelegációval l998 évfe
közős programkillakílásárakeÍühsor.
**'É
a most megalakulóPuskas
A BEosZ ú.jlagegyesüleÉ
]esz'lmely nemcsaka
TivadarBajtási Egyesú]et
nyugállományú
hÍradóliszteker.
hanemaz ide jelenlkező
h I v c r d s o| sc l o n l k d e . k o / a | l a l m J / o |'lí | F o c ' / e I o E . ' '
*te*
klubjának
A BEosZ a székcsfehérvári
nyugál]ományúak
köreműködésével$bb minl300 bajláÍsathívotl'negaz
|848/4a.esIoÍÍddolom
es s/Jb.d'íighJ|.pdlo/JI Unn(p.(E(Íe'
t(*tE
Az összefo8ás napjáDa BEosZ budapeíi tagszervezeteinek
közel háromszázta8javett részla FegyveÍésRendvéde]'ni
Dol8ozók Erdekszöletségeáltal szenezelt spolt ésku1turá1is

Szegedi tudódítás
lag
A szegedi Fegyv€ r es Erők ésTeslijletekNyugá1lo'nányú
jainak klub.já'|5|ó Íészvélelével
az évesprogrim ahpjln 1998'
július 28-30'ig háro'nnaPoskirándulásl szervezetla MagyaÍ
Foradalom és szlbadságharc.yálaminr a Magya. Honvédség
jegyében'
'negalakulásal 50' évforduIója
végÍehajlásában
se8ítséget
nyí'jtoltrészúnkre
Lclc
A pÍogÍam
klubjl elnö.
Bélanyá.ezÍedesúr'a Veszpréminyu8állományúdk
ke' akinek a láÍsaságábanfo8adott bennünketArató Tamás
Ve.lpÍém
v d r o \a l p o l 8 í i n | | e { qRe.'. / | \ c l I u n |( g ) m " g a .v i n .
voíalútechnikaibemutalónszenlkirályszabadján,a ..Bakony'
Jobbág}Anla] nyá' ezredcs
Másnap a pÍogÍam
folytatásakélt
n}ugáuotnányúak
k]ubjaclnókénekkísére.
úra székesfehénári
lekinletlükmeg,majde|u.
téb€ n székeíehéNá.nevezetességcit
taztunkPákozdra'ahol megkoszorúztuk
az emlékmúvet'
A progÍameste l9 óÍáló1folylatódot a velzprémihel}ijségi
va
klubban'ahol a kétleslvéÍnyugdíjasklub igenjó ban8Ü1atú
csoÍaestenvetrÍétzt.
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korrekt kapcsolat
Budapest,1131Rokolla u. 1-13.

]|]l!í

ü

Még most is aktuális
Bajtársi |evél

!
tis zt eft Sz erfosztőség
há! nliflt1efl
!&n noníhattantetseúine|.ethúfiíort
(ií.(.
A fldjífltí| szó B tcL.ű ,z!frlti iíézetaíta nonío[a.
tot,ho$ néháÍ,rölií fion.{dttatúi|oflíjdfr
"ékt|óflle
fleL a,B1.o5z .ítili r'at é,)érőt
* a napok-,al
negtar'
lJl! lbztl!l|. Közll|nlNóÍ' 9 kozn9üÍ*ln űöfrony
fricIL - flejflioh telietőséleln,|iog! |iozzfuzó[isonba ezt
A, o k.\íb' úou a'RJ a<Z a.lluíJnI L,dtoln
t $ar u 't4ep.rtutt. o,ntrltt tot t. J.t.,etitt ..
[u[ tizött? ^bs, \ef, lita, fiofu d,tsLosz ett., t.íEa
lL!ítatLa óhtkiP6lé!é, nfu szotgátta a ton,léíeten
ij'!|eit 6 a taÚszefuezet&.éűefuétetúL,te jehtt,:s sze
nFr lttah o karonai iasaonanaof apotua ,erenu
A,íint M a telltóbbi kjzfuíi|isen is effian1zott ftnhno
seflú éíÍ!fuót.tefrt.rüt.tó,,tátof, a ta!ó6ti íehíato.
foL k;itnnöseí d óÚíÍap5ti s úíéft talszeruzetekzlo
,,atk9zfuábaí, Az .hnúttí ek'bena í,iíékitdlszet.,eze.
tek,lL- {,jng a nyu!átklúryúaLk!úqjdit ' n.f, azzat @
frétéL,dniÍték niít azt a í,],á|olbK L'e|ib!fl' Mi
názáfl4 sajátóőfri.flÍ.öttapuztatn(ezt ajelln'
^Út
s.qet' ftaá
ú66 dtkptofrfinIjalashtot tetteft ajoBu.
rcd a(ÍkuÍfu,'.'N ah4ufuLoknyunattonalyutag]a,
fiakho?atiÍtazá'áfuL n dobal.Elszerisnesó|őL sdjl|os
!óbe beíóLL .fr löflÍ | ltór.bPu. r.héteh.ün, tn!,
a fro,t fie!., asztott újetnók'ó! s.á bdleszi Mokal a
iddi Jatokol la t!.Í.l ?z idai! hha6ozo okok frú,,
- nefr [ehltett ,ne,atld\i - frltr e6óőt soknan. Az et
flöksóB .Lazt ja,üto,l, holr ne n1ugo[jon|jek ajekn'
[:gi |1etqzetbe,re fr,|[b Llak'az rn!$'i flehé.'tleklu
utatjol, ftatsse ós tatátja nq az utat a fttáqa,istoz' A
kgtonaílezetesne|.'bon!ítsa 6e, fiofu i'eflk lafljetefl.
Lósile a tsEo.|Z ak frutüson fet en[néryefut k ez
etisfreiseKse frafií dLlt' Mi ^t!|ít.B!ná.áflc66ena
szettefrÍeníobozuíÍi' A,B EosZ dnöfuórinel.f,i ^L!ií.
efulifufu fuiníe tánaBatóst fr.laí!flk'
,Bízofr qeflfle, ho'q az etkjl.tfuzenúj kiz'yítuek'
etóteieszt\ei ftfl' i!!eí Pess.itfrisLd|iafll.jéteft k:z.
sokat tuíf,éÍ-oftótíríi ó5 noí[nní |ios! a ?ni ktu'
iflltltt e.ck;t! 25 éd.t b fust ,nit!2f,etí'
'tíLtoínd
ftáílrLfut íí6e|icítünnl. ít te$ ésiLi ninnyáqal em
tifles floíÍ'szefttfléflk" ta ú etnöfuó' ta,iai tö66szor
fre'ktai @tnának'beíííiíkt, bizofl!ón éftékr: lapa' z.
taht o(fuLt tt1uozúna det x$íng 9|1áz át ót.
Az gtó66i froníatóaí íebetett búetősegeta ,tírt2wt
sz eÍLu z ó si! iae k.is í.kj áflton (fu b togsli! un(ruü 6en'
xa eÍ. jáÍfuÍ.ü laÍ tefretőséq,
szílesan kijzftaíjuk
ftzet . JqlMi n
?úfuryIflÍ4 .ik.iinful' s
'|akn
düaL,|ian n 3,rosZ nd\ aind a la's.Cd.z .Rn|k'
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