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''A katonák € g yüvé tartozásának
eÍősítéséhez
szükségvan jelképekre'
szimbó|umokra, hogy a közósség
össz€ t artása € r ős érze|mialapokon
á|Üon''.A köztársásági elni'knek€ z a
gondolaía' sme|y a Katonan€ m zedékek14.ta|á|kozójátköszöntő l€ v e|éb€ n m€ g fogalmazott - vezérfona|
volt a balatonken€ s eiösszejtjvete|€ n ,
am€ | Jre ezúttalis köz€ I hároÍnszá.
Zanjött€ k € l .
Az üdü1óudváÍán
az obsi{osenlékosz
lop megkoszonjzásánál
á'' Zolasi Gá
'or nyugá|lományú
ezredes'szöveBé.
günkalelnökc bcs7'édéb€hangsúlyoz.
n
..Kézfogás
a honén''neÍn€ sszíndéká ha|lgatjukmeg előszöÍ a pályadíjal
la. hogy a hadseregünkb6l
n}r)gállo. val. 15évvelezelótlhárcmkalonánem nyertBEosZ indulól'
mányba keíüll hivátásoskatonák' az zedékegymásrala]álásávalváltunkel'
A ta|álkozó megnyíóján Mart .áJ.
.'obsilosok.'kózcl huszonőtezreslét- ismerttéhadseregésország szinten.
/ó dandártábomok' a közlÍrsasá8i el'
számával honvédségünknek
integTáns A BEosZ sz€ Í epévelkápcsolátbaÍ nÓk katonai irodájának vczeIóje felol
részét
képezik'A v€ l ük va|ó foglalko' Lovasi Gábor e|mondta'
hogybüszkék vastasóbot'' '.ísi./ó köztársasági el.
gondoskodást
zást.a róluk való Ínéltó
a vagyunkarra'hogy a közösségi mun. nöknek a találkozótköszöntó ]evclél'
honvédelmitárca órvényileg szabá ka' a nyugállományú
katonákéÍdekei. ',M 8tb zíelő fe lkóró sükeÍ elÍoqa.h a,
"
lyozo|tanmegtisztelóen
vá]lahaÍnágá nek képviselete,
a katonaihagyomány. de hi|dld1i
elfo8laltsógain nidtt lÍ\,él.
ra' ésez a tényvalamennyiünl€ lószin őízés és a szövetségíejlesztésében
be köszöntöm a katonan.nzedékek
te,cselekvőhazafiságra
k.'telez.
végzettsokéves
á]dozatosmunkaelis. l 1' alkd\omnalnegrendezósrekeiilő
szövetségünk'mint jelentős táÍsa' meréstkapott' van veÍetesBEosz
|alálkozójának úszNe.rőit a MaqJlt
dalmiszervezet,
a legnagyobb.
demok- emlékéímünk megalapítottuk a H on, édsée Íőpardncsnokaké
nt.
íatikusan
létrejötlszervez6dés.
amelya katonák példaképe
dÍjal'amely els6 íz.
Az ALkotnány rendelkezéseszerint:
honvédelemügyéérttevékenykedik' benkerül átadásra'Es itt' e találkozón A ha..a!éllelne a Ma|JaÍ Köztáfias.í8
ninden á anpoLqaának kőtelessége.
onök, eqJkorí és jelen|egi kalonák
nencsak kötelesséqül,hanemhivtásul
yálasztottákezta nemesÍeladalol' ésez
a közös !ó aus, a bajlá|si közössé|
yiss,a.
híy|alétrea kdtonanenzedékek
lé|ő lalálkozóját ]4 éye.
Az a tén!pedis' hosJ e k..denúnye.
zésazó|a negőriz|e létezésétés
célki|ű'
zéseit, binnyí|ja' hoq, .nily nagy
szüksé?,an a kato anenzedékektalól.
kozójóru és tapaszlalaltseftjére' Az
idősebb 8ener,iciónak ne8n,u8ta|ó
Iátni, hoqy hi,alásuka|rtad ' ésa szak.
ndi isneret.k elsajó,ításáru |órekl,ő
liszÍekfiszik toyább,de uqJanakkor az
u|óllaknakis Íontosd szenéIyesésköz.
(Fal!|d|ús a2' olddbh)

|,etlenkdpcsoldt az elődökkel, anel,.
bőI isnercteket' eű| éslelkesedést||E.
rí|hetnekkatonai szolgáL1tuk Íe|jesíÍé.
Békeidőbenkeyésszó esíka fudse.
regről' de biztos^k lehetünk abba '
hoqJ a népko ektíyemlékzete neq
ő|izte ésőrzi azt' mit kiszönhetex az
orszáq a honyédőkÍegyyeresherytállá.
sáruk a századokso n' A katona en'
zedékeknekez a |kszatéó találkozói1
tehál nentsak nemeshil\,auás,de eqJ.
ben íizenet'e8}jelzésa l,1rsadalon ci\,íItáborán'karróI, hoq} mi dn,íig léteznekol,an alapyető elyek ésértékek,
anel}ek eq,sóqes közösségbeforraszt
j,1k az el|érőidőben és|érbenkatonaí
szolqál|1tottelj esítőket'
A közössés, az összetaltozás és az
tgy kepl,kelt értékekúllaky1'núk és
neejelenítésének
eerik fonlos nódja a
katonaijelképekneqalapozotl ismere.
te éstur1abshasz|uiIata.Az ee,íivétar.
tozást negeúsítő megqJőződésnek
sziikséqewn az azt kiÍejtő szimbólu'
mokra is, kíjlönösen eqJ ouan zá|t in
téznényenbelül, nínt a hadseÍ?8,
amel! szánáfu alaPető' ho8} a kózós.
sé8 összefurtása eíős éÍzelni alapon
álljo|l' EÍe is teki tettel íid|,öz|ijn a
KaíoMnemzedékekX]v' talá|kozójá.
nak té|ndálasztását,aneb e,en je|ke.
pek szercpéleésjelentőségére
hfija Íel
Az á ani je lképekbőlszárnazíaío,t
katonai jelképÍedszer íigJ testesíti
meg az azonossóqot ésaz összetarto'
z,^t, ho.J szinbólunai jo&folrto osa|l
őrzik a történelni haqyofuányokat.Eb'
ből a szenpontból a nai Maqlaí
Ho.lyédség
szánáru a rendszenálto.
ús ekő ^,ehek jelentős ercdnén}e,
hory a húdeúlisszanJerte nemzetiar.
culatót, ós \,isszalét a |ö énelnileg
meqszenl eh nenze ti j elképekhez is. ] ó l

lehet, a haeJomán,os é|ték.ésjelkép.
refujszer újbóli használala nen ninden
yona|kozásában yolt akkor ludalos ' de
ke|ségkí|,iil
rug} szerepe vol| a ha,lse.
req belső ütentitás,inak' nenzeti elki.
telezettsé8é ek megerősííéséb en, s köz.
yetlenül az eqyes csapateqysé8ek azo
nossáetudatának kiépítésében'Az ak.
kori töíeh,és hellesnek bizoryük, a h,'d.
eíő szenélri áIlonánJa azonosülni t .
dott a jelképrcndszeml, aneb ne|.
eűsítette hi.r'atástudt!|át' EÍe a hifi.
lástudútfa és ki!,á\ó szaknai isneÍetek.
re épíNekell napjainkban a haderőnek
megoldania az előt|e ,1lló Íeladatokat.
Kíyánon onöknek, tan|jcsko,jsuk
erősítse neq neqqyőződésiiket' hogJ o
honyédelen nenes történelni haqyo'
mán,ait éséttékeitkiÍejező futonai je|'
kéPren.lszÜ ren eqJszeíí Példázat,
ha e,n jeles i teten is, aneb szeti t
szo|gálalukata ha,a ift ti elkőtele,elt.
sé8, a kj,éftleke| szalqáló ÍeLkeszűh.
sé8, a bátorsáq ésÍeq,elen |eszi yaló.
ban kfuálóyá' Kí!á on' hoqJ ennek a
szellenében teljesítsék hazai és en
ze,Mzi köte le ssé8 eik t!,,
A találkozón
részt yett Keleti
G}drs}' áz országgyűlés honvédelni
bizottságának elnöke' 7váncsik Iníe' a
HM po]itikai áJlaÍntiÍkáÍa,Mikita 'Iá.
''oJ mémök altábomagy' a vezéÍkali
főnők helyettese, valamint a szlovén és
a szlovák bajlíÍsi egyesiiletek képvi.
se1ói'

Erdős uszIó' a BEosz űg]'vezetó
elnöke a betegség
miatt távol lévósi
pos Gézaek\ökÍÉvébe s köszöntöt.
t€ a t4]álkozó rcsztvevőit és beveze.
tőkénte]Ínondtá'hogy azéÍtűz|tik na.
piÍendÍea Magyar HonvédségjelkéPeiÍ6l' a töÍtene]ni zászlókól ésa magyaÍkolon&ól szóló e16adásokat.meí
a szimbólunok ''kaÍbantaltása.. a róluk való sziintelen gondoskodásmind
amyiunk' így a BEosz'nak is feladat^' Bzntánfe]ol\asta sipos Gézánaka

jelképekról írt tanulmányát' amelyet
némi rövidí.éssel közlüÍk' A jelké.
peÚez fűzÁdő ismeÍetekés éÍzések
kontrollálhatók, lelkileg és társadal.
milag egyensúlybantaÍthatókcsak így
lesznek. A jelképhasználatfontos in.
tézményesszocializációs feladat kel]'
hogy legyen a társadalomban,a Ma.
gyar HonYédségben'a BEosz-ban
egya.ránt. Ha együtt' ósszefogva
tessztik ezzel kapcsolatos feladatainkat' akkoÍhelyes€n cselekszünl., mert
az ember.szimbólum használó lény' s
ha elvesszűk jelképeit' aktor tercmt
magának újat'netán károsat.
Ha valahol' hát éppena szimbólum.
használatbanvan sziikségtelemtő 1áÍ.
sadalmi' közösségi konszenzusra'és
jó oktatók]a. A jel tudományt' a szim.
bólumok üzenetéttanítaÍikell' 2000
éwe] eze]őtt már felismertékaz atko- dok száIasi testvérpártj&ól, kercsztÍi Íómaiak,hogy a ',történelemaz élet jér6l' zászlajáról. A hadak útja az'
tanítómesteÍe''.Megtanultuk' megta ahol az 6 hívei masíroztakaz 6 jelképeik álatt, biztos pusztulásba vezetett,
pasztaltuk:tény]egaz!
Jelképekettal unt ki, ésfe] is hasz' melybe be]elokkant áz egésznemzet'
náljuk óket. azt remélve.hogy átta]uk Mi itt tehát tudjuk, s ne feledjük, hogy
könnyebben elérjük majd céljainr(al képesemlékeinl.bena különböző eló
Erről győz meg a tÓrténelemvizsgála. jelű szimbólumokközött igenis válo
ta. Ezt tanúsítjaa tudomány. Erról gatnunk kell, mert az egyik meglerheteszi eÍnlé
szó] ajel tudoÍnánya
is. A BEosZ azt li' a másik emelkedettebbé
akaÍja' hogy tanüljuk újm jelképein.
A mai kommunikációstársadaloma
ket,vegyükbiÍtokbaazokat'hogy kij.
jelkép
]assán Íneghatfuozóbbáválik'
zűnt legyen hozzájuk!
szimbólum az egészvilág. A ke mint a profit hiszen szimbólumok
reszténység
230 szimbólumo.tartszá. mozgatjáka vallási' filozófiai áIan aÍnon.Á szakiTodalomszeIint a magyaÍ tokat' a po]itjtát, s e sziÍnbóIumok
szimbólüÍnok
száma23. Ha látjukjel. azok' amelyekképesektematizálnia
képeinket'
érezzükazok kisugáÍzását; kózvéleményt.
A BEosz a maga módján. a maga
ha mondunkvalamit,nemcsaka szavakat soroljuk;ha feltöItjük egyenÍu. eszkijzeivelhozzá kívánjárulni a Ma
gyal Honvédségszolgálati ku]túÍ4á
hár*at, nemcsa} egyszeÍűenfelóltöz.
tünk; ha kitiizzük je]vónyeiÍl€t' vala megújításáiozis' Nem fogunk ez ügy.
ben tarthatatlanhe]yzetr6lbeszélni'de
mit valakiknek közveítünk azzat.
igényeljÍikÍészvét,elünket
a vezéIkaÍi
példát.
Mondok
egy
számoÍnÍa
az
,
Ar?ád.ház sávos címeÍemal.ulá.lan í6nök úr álta] szoÍgalmazottpáÍbe.
töÍénelmi ereklye' miközben temon. szédben's az álta]a elÍendeltekszerint
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a különbözó csapatszinteken
és Buda.
pestenlétíehozott
úgynevezett:',sza.
kértőcsoportokban''is szívesen Íészt
vennék.Már csat azéÍis. mert a ha.
deóben fo]yó éÍtékteremtó
és éÍték.
meg6Tzőmunka alapvetőená ''bennlé.
v6k..dolga ugyan,de a szÉÍlezet
tát.
sadalni elismeÍsége
terén,a honvéd
ségiránti társadalmi bizalom növelése
érdekébenmi is sokat tudunk tenni.
''A Magyar Honvé'dségbelső helyze
te továbbÍais kiegyensúlyozott
ésszi'
lárd' köszönhetóen a személyiállomány' é ékrendiránti elkötelezettségének''írja vezérkar f6nök úr az Ui
Honvédelmiszernle egyik legutóbbi
számában. Ha ennek az éÍékrendnek
részea MagyaÍHonvédség
szimbólu'
mainak&téke,az azokhozvaló pozi'
tív érzelmi azonosu]ás, akkor a
BEosz helyesen döntött a témáKato
na NemzedékiTalákozón való meg.
beszélésével'
Ha a MagyarHonvédsé.
gen belü], ésközvetlen környezetében
éÍtékképző
és értékteremt6.
valamint
éÍékmegórzőmünka folyik. akkoÍazt
a társadalome]óbbvagy utóbbelfogja ismemi. Hogy mik ezek az értékek'
hogyan m&het6k? Nos, az egyik biz
tosaÍ a katonai szolidaritás' a bajtáÍ
siasság fenntartása,ésezek eósítése.
A jel tudományamintegykétembeÍ.
öltóvel ezelótt született, s melyet mli.
velői a gőÍög semeion_jelszóval sze.
miotikának neveztek el. Ezek a tudó.
sok arra kíváncsiaL hogy a nyelvi ésa
látható jelek - például a zászló, a íe1.
ségiel'a címel' stb. - mennyire alkal'
masak gondolataiDt, a fogalmak kifejezésére'
A szemiotika _ mondhatni- po]gár'
jogot nyeÍ hazánkbátl is' és ma máÍ
nemcsál. a tudományos életbenítólik
cé|ravezetőnekalkalmazását. hanem
néhányeÍedménye
a közgondolkodást
is befolyásolta'Gondoljatoká koÍona,
a címer körüli huzavonlíka, a tiltott

jelképekÍólszó1ó törvényünkre, az ön.
kormányzatok' de a Magyar Honvédségcírnerci'jelképeikórüli vitálG.
IsmeÍetes'
hogy áz 1993' máJciusi
tüvény a jelképekól az előzó évioktó.
b€Í 23.ai incidens miatl szü]etet| ami.
kol a felheccelt sokáság közlijt( né.
hány fasiszta jelvényeket.egyenruhát
vise]ő sz€mé]y ' beléfojtottaa szót az
aktori kijztlírsaságie]nökbe' A magyar
parlamentelső íelindulásából .'komzakosat'' a|kotoÍ:a horogkeresztet,a vórös csillagot ésa sarló.kalapácsot egy'
szene betiltó döntéseegyediilálló döÍ
tésa II. világháboni ésa . világhábo
rúuláni EuÍópábal' Be js szóltak szél
s6ba]ró1rögtön' hogy ak}or a keÍesztet
is be ke tiltáni, mert ez alatt a je]kép
alatt amyi visszaéléstóÍént. hogy a
vijrös csilag' a Sarló.kalapács'
a hoÍog.
kereszt ezt meg sem kőzelíti.
Megjegyzemjelképharcindult az
EU ban is' 2005 elejénkétEu-képviseló (áz egyik magya' ^ztindítványoz
tá' hogy a náci jelképként
használtho
ÍogkeÍeszleltilalommal súÍó rendele'
te! egészítsék
ki a kommunista je]ké.
pektel Galló.kalapács' vöÍös csil]ag)
is. Példaként
Magyarországoten eget.
ték' ahol mildkét dil1aüíÍajelképeit
tl]tják.
A tiltás nem oldottameg az ügyet ré.
gen sem' és mosr sem' Amikor Ma.
gyarországonbetiltották a náci horog
keÍesztviselésél'kitalállák helyette a
nyilaskeresztet.Amikor ezl sem lehetett viselni' jött egy újjelvény' amely
egy síugÍófigurát ábÍázo]t:,,szátl a sí''
- szá]asijelentéssel'
1995. októbeÍ' törvény Született a
nemzetijelképekhaszníaúról - az országgyűlés Alkotmányos nrulasztását
pótolta'A jogszabálya nemze|bez
t4r
tozás kinyilvánítása céljából mngán
személyTészére
is megengediá címert

ésa nemzetjlobogó hásználatát.
Az is nai ünnepek. szervezetekelnevezései'
magyalsajátosság'
hogyaz Alkotmány csapatmúzeumot'emlékszoblík.stb.
Bíróság 31/1994'határozataéÍelmé
1993ban már 17 fegyverneminapot
ben 1995'augusztus
20.aóla a Magyar és97 csapátünnepet
tánothrnknyilván'
Köztársaság címeréiegyet]en gazdá]' 2002'ben23 fegyvememinap és 44
kodó szervezetsemhaszná]hatja.
csapatünnep;2oo4.ben 29 és42 ezfn
2000 nyarától. van már zászlótöÍvé- ünnepnapok számai. Csat záróje]b€n
nyünk is' mellette egy kormányrende. mondom.hogy a BEosZ tagszövetsélet' ésez ígyvan jól. Azóta állandóan ge kezdeményezéSérc,
és a BEosZ
ott díszelegminden közintézményena erós támogatásával a honvédelrnimi
nernzetilobogó:há.omféle
zászló és niszter úr el.endelte' hogy 200'l-től
háromfélelobogó méÍetben.
E rcndelet március 23-a az ejtőemyósi'k napja leszabályozza:a hozzájuk Íende]tzászló. gyen: l9l8 ban ezen a naponbajtotta
njd i]letve árbocméÍeteket'a zászló végreelső ejlőemyősugrásálBocskaí
anyagát (textilból készűlhe': előíja' Antal hadnagy'2005.banTatánfe]vet'
hogy a zászlót éventekell cserélni.éS te a harckocsi zászlóalj a Hu9/adi Máháromhavonta tisztítani' szomonj. tyás nevet'a 32. BudapestioÍ. ésDíhogy a szép.egységes'
háronúavonta szezredor. és Rendészeti
Zászlóalia
tisztítottzászlóint gyakan málladozó pedig MaléterPálét.
homlokza(úintézményeinket
lobog.
A rendszerváltást követően a koÍ.
máRy egy egyennrha.bizottságot
ho.
Ismeretes'
hogy 1990novembeÍébenzott ]étre.1993 elejéntnár tewük is
honvédelmiminiszteIi döntés született volt: 9 fegyvememijelzéstterveztek.
a hadseregalapszimbótumairól ésün. Augüszlus 20.án máJ ebbenavattákaz
nepeiról: csapatzászló, 1.elségjel'
kaÍo. újtiszteket mi pedigazótáis viseljük
döntésük következményeit' Egyébkénl
a mi egyenruhánka legszebbekköZül
va1ó.
1993-1994: nagy vita a MagyaÍ
Honvédségben.
de Inégaz orságos la.
pokban is viselhető ésviselni kívántki.
tüntetésekól'1997.áugusztus|
nyilvá
nos pátyázatothiÍdettekmeg a NATo
ba igyekvő hads€Íeg új arculatánat(
megteremtéséIe;
1998.banazütán úgy
kellet dönteni' hogy a 22 cég3 1 pá]yá.
zatából nem lehet eredmén}thirdetni,
pld' azéÍsem. mert a honvédség
sok
alakulata' szervezeteaddigramáI kita.
lálta saját szimbólumát' amelyeketnem
lehetettmegváltoztatni'
Egy dologbanazonbanmégisdóntöt.
tek: a Mágyár Honvédség
szimbóluma
az a jelvénylesz' arnelyeta honvédség
parancsnokánakszimbólumakén.a
90.es évekelejénadományoztak.

A mai napon beszélnünkkell a
BEosZ jelvényér61'
a szövetségjelképéról.Alapszabály1' $. 6. poni ''ki'r
alakú.A középm€z6ben nernzetiszínű
kokárda'előitekönyv' átlósaÍelhelye
zett karddal és a köÍiratban: A háza
mindenelő.t - BEosZ fe]iJaltál."
A BEosZ vallja,éseZéíválasztotta
a kón}'vetésa kardotjelképévé'
meí a
fegyver éstollforgatás együttestudása
a legnagyobbét1éke
a magyar katoná.
nakl
A nenzetiszínűkokárdát'anely ró
zsaalald szalagcsokor,s amelyetka
lapra' sapkáJatűztek' nenzeti jelvé.
nyül használják' Franciaországból ter
jedte] ez a szokás's íemcsatEüropá
ban' hanem Amer]Icábanis' A színek
nemzetiszínek.
ezérta magyarkokárda
pirosfehérzöld Színí'és1848-49.ben
szer€ p eltelóször a magyar!órténelem.
A versidézetKölcsey FeÍenctőlvaló.
Az l 790 l 838kŐzÖttéltköltő haza1.ias
verseivela haladásügyóóí háJcolt'a
cselckvó hazafiságothildette ezéÍ
kitűnóez a verssora BEosZ számárá,
hiszena te$pedéssel.
az ónzéssel
szem.
benállítjukmi is: A hazárnindcnclótt!
A SzÖvetségjelvényejelképünk.
HívjaésÍnegtaTtja
a művek'jó katoná
kat. a tetteke készhazaf.iakat.A régie'
kel' a maiakat,a jóvóbenieketegya
je.
ránt.EgészéletűntetmeghaiáÍozó
lendségűvóvílhatez a jelkép'ha ma
gunkévá
tesszük.Uzenetezmásokfelé voll hivalott
szolgálni,s melyel egy Az egészemberiségctátfogó jelkép
is: polilikamentes.egyérlelmii' az pár|okói függeden
képviselőkból talána galamb'vagyaz olajág.De csak
Összefogásra
buzdít,a felelósségre'
á összeállítoíbizottságvégzett'
talán azok. En hiszem,hogy az enberi'
lelkiismeretreapellá1' Tradicioná]iS. Ma már tagjai vagyunl( a köZössóg
séggeivató azonosulásszimbólunai
modem éSszép'FérÍits,becsületes' nek-Ezértis kelltudnunt.hogyaz Eu. potenciá]isan]éteziekmár' Ezek azok
a jelképek. amelyek a Föld lakóina}
rópai Unió jelenlegi je]kéPeésszimbó
olyán jelképez' amelyhatniképes. lumÍendszere
kollektívan és egyénileg oty sokféle
e]gondolkoztató'
ésakkorlesz igázána szövetségmin.
módon átéltdfánáját mindenki számá.
A zászló egy kicsit az EgyesültAl
den tagjáé'ha a tönegekre is képes
Ehhez jáÍulunk
lamokétmásolja sötétkékháttérbenra teszik érzékletessé.
leszhatni'Ha eljulhozzájuk's bameg
körbe.köÍbe 12 aranyszínű
csillag' A nost hozzá azáltal' hogy legalább mi
foga]mazása'üzenete a tehetó legegy
tizenkettesszím szimbolikus szám: Iz. itt valámenyienegyetéünk abban:
szeriíbb' A BEosZ je]képema rnég
nem lehetünt közömbijs' érzéketlen
csak a BEosZ.é. A társadalomszem. Íael 12 töÍzse' Jézüs |2 rffiíÍvalya,az történelmi ereklyéinkkel' emlékeintpontjábjl spontán módon ke]etkezett, év 12 hónapja' A Jelenésekkönyvében ke],jelképeinlr'kelszemben.''
éÍvényessége
még a lírsadalom á1tal az égiasszony,,ö]tözetenap' lába alatt
AÍa|ákozón szóÍkénKe leti GJör<,,
neÍnkeuóen ismer1'de a mién}' a mi hold' fején12 csillagból koÍona''.A ti. az omzággyűlésHonvédelmiBizottsá
zenkettes
szám
és
á
kör
a
teljességet
körüntben és kömyezetiinkben él és
gának e]nöke. majd cala bos Béla
hat' Ez a szimbólum lehet6véteszi, jelképezi' (A csillagok száma nincs n}ugállomán]njalezredes,a mai kato
hogy a társádalon speciális csoportja- összefüggésbená tagok szímában.báÍ nai jelképek kialakulásáról, l,'' l'olló
kén.úgyőrizzük meg önátlóságunkat. az Euópai Közossés akkor fogadia el JózseÍ yezéÍőmaly.a HantöÍlrneÍiInhogy egyben ezt a homogenitástnem ezt a szimbólumot, amikor la&iainak a tézetésMúzeumf6igazgatója.a tóÍészíma éppentizenkettóre emelkedett).
zeti szempontbólhangsúlyozzukne]mizászlók katonai szercpéÍől'Wo,h
A
közösség hiÍmuszá| Beethoven x.
Még nem volfunt tagjai az Uniónak,
Í',,"é'a Magyar KoÍonaöÍökségEgye'
de már készültiint rá: a Magyar Tudo. szimfóniájának orömód,ája. A közös.
sületénekelnöke pedig a magyarkoro.
mánvos Al6démián esv nemzetközi ségnapja: március 9' a schuman.te
náÍól tartottelőaúást.
taná;skozást szervez.ek az ,Á ami és átad.ísánaknapja.
A honvéde]mi
minisztereÍ ékzászla
nemzeti szimbólumok Európában''
A NATo jelképe:egy négyágú
nány- jánIvárcsik lnre aÁtaú ^BEosz nly
cíÍnnel-(A konferenciaÉsze vo1tan- tú,mögötte egy küvonallal. A kö. az vezetóe]nijkének'
Az iirmepieseményen
nak a muÍkánat! afiely hazánkbanaz egységésaz együttműködésszimbólu- a zász|6sza|agotsimon sándonó' ^
állami ésnemze.i sziÍnbólunok feliil
ma' míg az íánytű a tagáüamok ált,I BEosZ e1sőelnökéneközvegye kötijtte
vizsg atát és rendszeÍbe fogtálását választottközös utatjelképezi.
fet.

Kitüntetések.elismerések
A Magyar Köztársaság HonYéd€ l ni Mi.
niszteréÍek 1l/ó8/lEl/2005. számú
okiÍata a2 € m lékzászló adományozásróI
A zász|óa becsÜl€ t , dicsőség'hősiesség
és bajtársiasság tórténelmi hagyomá.
nyokbanmélyengyókerezóje|képe.
Á zászló szimbólum' mely a núlt eDlé'
kei előtttiszlé|egye
kiféjezia' összetaÍlo.
zást' a katonaiéscivil táÍsadalomössz€ .
fonódását' a szakmai és emb€ri kótelé.
A honyédelmitárca és a lársada|om
kapcsolatánakelmélyítéséb€ankatonai
hagyományok megórzésében,
ápolásá"
ban végzettjelentós nunkájának ós szer.
t€ á gázó iévékénységénex
elism€ r éseként
EMLÉKZÁSZLóT ÁDoMÁNYoZoK
a Bajlársi Egiesii|eiek
országos szöyetségénel
.JuhlászF..enc
a Magyar Kóztársaság
honvédelnininiszt€ r e

A Magyar Honvédség
kölelékében'
be
oszLásajbánhuzmos idón át vé8zetrki
nyug.
cmelkedómunkásságae]'smeÍéséü]
állonányba helyezés€ álká|mábTl - a
hoÍvédélmininiszíer díszkardoí és
Enlékplaketlet ádoná.
Honvédségért
nyoz Ef.lős Lószló ezr€ d ésnek. a
BEosZ ügyvezetőelnöklek

pénqiuta|omban
Íészesíti
Nen.s
a BEosZ iÍodaialkalmazoltját

4r8ü

A BEosZ é|nókségén.k
haíározaíia
Katonáh Példakép€.|ij adományo,ásá.

A honvédelenéskaronaránadalom
ér
dekébenkifejtetlközösségi nunkájukért,
ilthon éskülföldijn. missziós szolgálatbaq
nyújtotlteLjesít''éDyükéÍ.
a hivatásosá].
A honvédelem
úg}eérdekében
végzett lonííy kórébenvégzeltaktív szeÚezó
Úunkájukéfl.a karonaihagyonányórzés
átdozalos munkája eiisneréséiilá MK
végzetlá]dozabste.
honvédelniminiszter u. osztályúHon. támogalásalerületén
példaszeÍű
védelemért
Kitúnietó CÍmetadomályoz vékelysé8ükéÍ,
életvite]ükért'
á éíékLeremtó
Levékeíységükért.
a bajlási
F.gyvesi Pét.r niá' € z redesn€ k .
á Bájrársi
BEosZ alelnöknek
szel1emiségrovábbviteIéért
E].
EgycsületckoNzágos szijvetségének
A hoívédelenü8ye érdekében
huzamos nöksé8eelismeréséÍ
ésköszönctétfcjeziki
és a Karonanenzedékek
xlv. találkozó
idón át végzettkiemelkedőmuíkíjáelis
jm. a szrvetségálta]- a Honvéde]niMi'
a kaíon.nemzedékek
xlv. találko. nisztériumtámogatésávai alaPítort
zíián - a HM po|itikai á|lamtiíkára
KAToNÁK PÉLDAKÉPE díjarado.
mányozzaa MH 59' sz€ n tgyö.gyi Dezsó
Repú|őBázis áuományába tartozó' .l'a
bó zrkón Rófun száz^dosnak
l ' száfrma||
a Mtl Pápai Bázis R€ p ülótér á|lomá"
jyába taÍtozó Hor|óth Fe,?,. százados
nak. 2' számmal|a MH Katonai lgázga.
tási ésÁdatfé|dolgozóKi'zpont á|lomá"
nyába tarlozT Mdqócsi Zaltón ezÍe|]es.
nek, 4. számmal:a MH 25/88.Könnyű
vegyes Zászlóa|j ál|ományába tarlozó
5' számmal,
csctll' 1J'rá' századosnak,
a MH 34. ,,B€ r csényi Lász|ó,. F.|d€ r ííó
Zászlóa|j á|lománJába táÍto,ó K4yab
Zolráh zász|ósn?k' 6' szánma|
Határozat a BDosZ Enlékér€ m ado.
A közösségi munka' a nyu8ál]ományú
kalÓíák éshozzálaíozói érdekeinekkép

viselete.a kalonai hagyonányóüésés a
Az orosházi Fegyleres Erők és.l.estÜ.
fcj1csztésc
57i'vetség
lcrületénvég2eltso
letek Nyügál|omán!úak Klub'iának' el
kévcsáldozatosmulkájL'kelisnerésekénrnóke: B.'.z'l Pál nyá' czlcdcs, l7' szám
a B!jIási Egyesü1ele|
osZígos slijvelsé.
géÍekElnókségekijszi'retéllcjczi ki ésa
P'trtá|./á'sdúrnak. a Pintér Múvek tu'
Karonanemzcdékck
XIv. Ta]álkozójáí,a iajdo.osína{. l8' számma]'
BEosZ Elnökségeálral alapíort
BEosZ En|ékérnetadoÚáívo7Zá
A közö$é8i lNnka. a nyu8állományú
Dr '-ovas' Gdz,o/nyá' eztedesbajlís
kalonák és hoz2íraíTzói érdeke'nek úi
nak' a BEosZ ale]nijkének
13' szímnal: szeíí és példás képvise]ele'a katonai ha
I'd']' Nd'd,' ntá' ezredesbíjlí.snalr' gyom.Lnyórzésterülelénvégzcttá]dozalos
a EEosZ loh tirlárínrk. l ..Bajti.sain. munk'íia clisnc|ésekénta B.jtáBi Egi'e'
kéÍf'KózhasznúAlaPítványku.atóIiumi siiletek oszágos s2övelségénekElnijksé.
tagjának,14' szím'na]]
ge kószönelél |ejeziki Nacsa Feren. ryá.
A Gábor ,iron TúzéÍBajtÁrsi Egy€ .
súlctnekBudapest,elni'ke:R.t.si Zoll.jt
A tapolcai Honvéd Nytr8állomlinyúak
ntá' ezredes,]5. számma]|
Klubja elnökének és a kalTnanem7edékck
A miskolci Ee|yórségi NyUgdíjas xlv' t.hlrTzóján Kijnyviuta]omban
É
K|Ubnak' elnókeMd.(,ar ct.a nyá' a1ez.

Evtizedes balátság címmetjelent
meg MaTcaLiban Fejér Jónos, a
helyi bajtáÍsi egyesület e]nökének könyve, ámely a szlovén
Tisztek Egyesiilete kÓzött kialakított tízéves baútságot dokü.
mentálja'
Kelenen ]ózseÍ nyugá oÍnányú altábomagy,a BEosZ volt
elnöke így mutatjabe ezt a figye.
l€nríe méltó alkotás! ',1994 de.
cembeÍébenLendván sztilete.t
egÉt.működési megállapodás a
Bajtársi Egyesületek oÍszágos
szövetségeésa szlovénTisztek
Egyesülete között, amit az BuIo'
milb€ n beti'ltött tagságunk ós
személyestalálkozásaiÍk alapoz.
tak meg' A mi kezdeményezé.
süÍ* és megállapodásunk' ame.
lyet áz akkori elnökkel' Mil'a B!l.
''ra ezredess€] íÍtunkalá szóvet
ségeint felháta]mazása alapján,
túlzás nélkűl mondható' hogy
megelóztea koÍt,ésmegalapozta
a közép-európailégióbana ka1o.
naszóvetségek,
a katonaiegyü...
nűködés alapjait' amelyet a je.
lenlegiBU- valamintNATO-tagságunkigazot.
A barátságunkkezdeteóta el.
lelt időben máJa mindkét onzág
az Európai Unió tagjává vált.
hadselegeinka NATo szóvetségénektagjai' amit az állaÍni hiva'
talos kapcsolatok erősítenekKöszönetet éÍdemelnekmind.
kót ÍészIóIakik a barátság és az
együ.tmúködés
alapjaitlerakták.
a szövetsógek akkori vezetói, a
regionáüs kapcso]atotépít6e8ye'
sűletek, mindeÍLki'a*i a két or
szág katonái közötti bizalmat
szolgáltatevékenységével.

Veterónto|ó|kozó
o Stefónio-po|otóbon
A második világbáború betejezéSének
10' óvfotdul{ija alkalnrából a BajÍársl
Egyesülcrck országos szövetsége és
a Honvóds.gi Nyugá||ományú K1u.
bok országos szijvetsé8e október ti'
zedikéna slefÍiniltpalotíbtn reDde7te
meg a második világhÍborús vctcrá
nok talá]kozó'ját'
A steflíniaFesztjvál részekéntSzer.
v c z c ( t r l á | k o z ó n a H o n v é d e ] mM
i i.
niszrórium képviseletében|észt vetl

Mikil|1 János mémök lltÍbo.nagy. a
vezérkari főnök he1yertcscós yj,?oj
Nól.d' a koÍnnunikációs íóoszLá|yhc
A Magya| Honvédségnásodik vi
lágháborús szelepélő]. kiiZdel Ieiról
t|| SzáD^ób.| Nor'cfl hadtorténész
larloll .l.jtdá\t. nrrjd Cs.|.J:/lJ.jl
G.':d nyugállomÍryú alc7redes idézte
f e l s z e m é l } e só l m ó n y c i t c g y k o t i a l . l
k u l a l á I t a kl l d . c a i l ó l ' A k i t ü n t e f é \ eé
ks
elis reÍések:íadÍu
s tt í D! v e t e t á n o k
megleki etlék a Slel.liDidctlétiiLb{n
t e n d e z e tttű z s Z e r é s Z . k i á l l í l t i s l

Együttműködésimegá||apodás

kai I'lubokés bázisok he]yiségeinek
és
eszközeinek igény szerinri és1redvezné-

A Bajtársi E8yesületek oMágos szövet.
sé8e(lovábbiakban:
BEosZ) ésaMagyár
Technikai és Tónegsport]r]ubok orszá.
gos
(továbbiakban:
szövetsége
MTTosZ) Elnókségi e8yüthűködési
ne8állapodást kói. Alapszábályzataik
célkitűZései
ésfeládatai szellemében€8y
úás munká.'énaktámo8atása a korábbi
együrmúk.'désifomák kisrelesitéseésúj
fomák kiatakjása' A Felek tovább kíván'
ják oősíteni a láÍsadalon civil szePozó.
déseiésá honvfiség közötti hídsrerepét'
Az önkénteshaderórevaló áttérés
okán, a
ee8szűnt sorkatonaságotkövet6en új le.
helőségetkívánulk biztosítmi az ifjúsá8
számára. hogy általuí} is közvedtve tá'
pasztaiatokat srerezbessen a Mryye
Honvédsé8életéról
és1evékeny!ég&6l'
A megá]lapodá! magában ío8latja a
kÖlcsönós információcserét'a kétszöve|
sé8veretó s,Nei közötti atÍv kapcsolat'
taÍást'Évesmunka.ésÍendezvényterei'
ket egymásnak átad.ják.Az e8yüttmúkö
dést aláÍník ösrehmgolják érdekéNé.
nyesí|ótevékenységi*et,
képvisélilcegy.

Tájékoztátja
a BEosZt' a küIönbözó
techlikai éstöme8sportrendezvén'enől.
versenyeiről,
a nemzelközitapaszLalar.se.
rékól és meghívja Ú-okra. Érdeklódési
kórükner íegiéle]óen együttműkódnek
@ oszágosan me8hirdeteltpáIyázatolon
vaió iészvételben,
a sttett taP6ztalatok

hást saját1órumaikon'Kiemelt rendezvé
n)eike ogymást me8hívjáI. prcglmjaikon szímítmakaz e8yüÍdűkódó paÍler
!észvételére'
Kőlcsónö! igénysrerint kó
zos progrdmokalszorycznek' írásoskiad
ványaikat egymdsna} negkij1dil' aok'
banpublikálásiiehetőséget
biztosítmak
a
pamer részé.é.
esetenkéntközós kiad
!ánytjelentetnek
meg'
I. A BEosZ vállalja:
Tájékoztatjaa felet a szövetség ál&lá.
nos helyzeté'ől' valmint nemzetközi
kaPcsolataiban sauett tapasztalalairólse8íti a MTTosZ öíszenezódését' El.
]átja érdekei képviseletéta Honvédségi
ÉrdelegyeztetőFótmon. ésLámo8a'a a
régiók ó9 e MTTosZ sznezeteinek
együlÍnűkö.Iését'
segíti a MTTosz sok tízezíesugságá.
nak a honvédelemÍe
való nevelését'
a had.
seregbenhivalísos ésszerzódésesszolgá.
law]íllalását.
tr' A MTIosz vá]alja:
segíti a BEosZ egy€siu€teinek. !yug'
állományúk]ubjainak munliíját a tecbni.

lll' A nogállapodéshatározatla. időre
szól' a Felck mak módoíiását íÍásbm
kezdeméíyezhetik'tagjáiktal ésa széle.
sebb úyiIváno$ággal megismertethetik.
A negíuaPodásbÚ foglaltak me8valósu.
lását a Felek kéÉvenként
közösen áttekin.
tik ésa kapcsolátok tovább.ejleszÉsének
igényétújólagosÚ me8e!ósítik' A me8
állaPo.tásmindkétsz.'vetsé8i]letékestes
tiileténekjóváha8yása után lépéNénybe.
A.'óváhagyásól a Felékégynást szóbm
ésírásbfu háladékalanulértosítik'
Budapest.2005' oldóber 03.án'
BEOSZ elnöke

MTTOSZ elnöke

KAT)NANEIquZEDÉKEK
reumozÖle 2005.
- Emlékképek-

dün},..egy -töÍténe|mi
koÍszalolél.
Ma míÍ negszépűltemlékekkel
tiink me8. Atéltiik a II. világháboni gondolunkvisszakatonaidónkre.és
borza|mailrésztv€ n iin} leromboh- aggódvafigyeljük a laktanyákbezá.
kifosztottországunkújjáépítésében'
rását'ahol ifjúhadnagyként
szolgál
október elsejeaz ENSZ halírozala á Néphadscreg
szerv€ z ésében.
kjkép.
a]apjánaz Idősck világnápjá' E na. zésében'
az 56 os € s eményekbenés
Az idó múlásával szaporodnak
pon köszöntik az idóseketa ''szEP. lúléllüka Íendszerváltást'
gondjaink' félÍinta betegségekt6|,
KoRUAKAT'' azokal'akik több év.
Kalonák voltwk - € g y kicsit azok egyedü|Ié(ól'de reÍnénykedve
és
tiz€ d es munta utánnegérdemelt
pi. 1smaÍadtunt_ tet-esítvea kol paran- bizálodva váriú a holnaDot'
henójüket' nyugdíjas napjainkat csát.a HAZA - BEKE védelmél'
Mi'
Az IDóSEK VILÁGNAPJÁN kö.
élik'A múltmegbecsü]ése
ajövő zá
kor bevonulfuntméggyalogosok- szönlöm a BAJTÁRSAINKAT. a
losa, mondji-k,hogy ez mennyirca huszárok'országosjárművek,lóvon. BEosZ nyugdÚasail.kívánvabékés
valóság azt sajál é]etünköntaPasz tat.ísú
_ boldognaPokat éveket,ERóT IüzéÍség
volt. Mikor nFgállo.
raljuk.
mányba vonu|funk,modem íegyve. EGESZSEGET
Mi' voltkatonák,meg6szültoBsI. .ek' önjáró lövegek' nkéták éslők6s
TosoK. akik máÍ csak ,'hetvenke. repülőgépekmaJadtakutánunk'
JobbóqyAno| a,ó' e]eJ.\

Kösztintőlevé1

Közleménv!
A Bajlírci Egyesii|elek országos szö.
vetség€ ésa ,3ajtársainkértKöáasznú
A|apítvány tisztelettel |ájéko^aja az
adományoákat' hogy yá8h Ferenr nyá..
vezérezredesÍehabilitációjára indított
adománygyűjtóakciónka 2005. októ.
ber lg.ig az atábbi szervezetektól és
mag|ínszemélyektó|
éÍk€ztek befueté.
sek' melyeket ^z érintettnevéb€n is
megkÖszönünk.Egyúttaltájékoztatjuk
a
kedvesadom|ínyozókat'
hogy a kezelés
2005.okóbel 17.énegy moszkvai kóÍ"
házban megkezd6dölt' melynek e1s6
(háJomheti) kezelésikölbégét2.048
UsD.t, ésVéghFercncnékinn tartózkodásítfedező 500 UsD-t a Bajtá$ainkéí
Közhasznú Alapítvány az oTP-n keresztiil átutaltatta:
HM currus Rt 500 000 Ft' Pinter Mű.
vek Rt. 500 000 Ft. ARCOM Rt. 500
000Ft' HM EI Rt. 5o0o00 Ft, HM Bü.
dap€sti Erdógazdaság Rt. 5m 00o Ft.
z.L.T. ó9. Ker€skede|mi éssz4lgál.a.
tó Kft. l00 000 Ft. HM Kasó EÍd6.
gazdaság RL 5000 000 F! oTP GÍ.
rancia Biztosít6Rt' 30o 000 Ft' Irak.
ban szolgá|ók 155 o00 Ft' BEosz
200 000 Ft, Teens-Textil Kft. 20O000
Ft. MATASZ 150000.SBCWHZ (ismeretl€n adományozó) 200 000 Ft'
Dr. Kfuáy Bé|a200 000 Ft' victroy
Uniform KÍL l00 000 Ft' A ''Bajtár.
s5inkért'' Közhasznú a|apítvány
t00 000 Ft' Móri János nyá. ezredes
1000000 Ft, Határór Nyügdíjas sop.
roni Eg/esület 3000 Ft' Dr. Kádas
Gézaás n€j€ 50 000 Ft' Mag/ar Ejtó.
ernyds Bajiársi sziivetsés (szo]nok)
l0 000 Ft' Tarlrlékos Honvédelmi
Klub 3000 Ft, Fegyver€s szervezetek
Nyugdiias K|ubja (Jászb€Ény) 5000
Ft' Fegyveres Er6k €s Rendvédelmi
szerv€k Npgdíjas Klubja (Nyíí€gy.
ház3) l l 00o Ft' MATAsz IIajdú.Bi.
hal MeB/ei szervezete 10 ofi) Ft' Zrí
nyi v€teíánok BaÍáti Köre l0 000 Fl
schárrcr J|ánosnyá' vórgy. 10 000 Ft'
Gyóri Határőr Nyugd(iasok Egyesü.
l€te 75 000 Ft, Helyórs€g Klub 5000
Ft' Lindn€ r Miklós ny,í.vőrgy.5000
Ft, ve.erán R€pü|6k K|ubja 5000 Ft'
Homüfz Fer€nc és dr. Rem€k Evs
|0 o00 Fl M€szjrm LááÍ K|ub (Ba.
ja) 20 000 Ft' Egy Fe8}ryer€s Er6k és
T€ s tii|€ t ek Nyugál|ományúKlubja
2000Ft, HonYédségl
Nyugáuományú.
ak Klubja (Szombathely) l0 000 Ft,
somkutás ImÍ€ 2000 Ft' Dr. sásr
Erika 50 0o0 Fq DÍ. HéÍcz€g ottó
5000 Fl. Arnite| Rt 50 000 FL B€m
Jórsef Honvéd NyugdÚas Egyesii|et
(Jánosha|ma)20 000 Ft. Kovács János

l0

(sopÍon'Jókai u.) 2000 Ft Dr. Más.
ch€k Rudor é5n€j€ 2500 Ft' R€cski
s'nv€tség (szombáthely) l0 000 R'
vajada István (szentes,Páva u.8')
2000 Ft, Egy Helyőrségi Nyugd(ias
Klub 5000 Ft' Dózsa György Nyugál.
lonányúák Klubja (C€gl€d) 15 000
R, Nagyoroszi Kijzsé8 Nyugíltomá.
nJúak Egyesülel€ 20 000 Ft' Egy
Fes'.v€r€s Erók NJugdíias Egyesű|€t
|0 000 Ft' Egy Fegyveres Erók és
Testül€ t ek Nyugd(iasainak Klübja
35 000 Ft, Noszlopy GáspáÍ Fegyveres
Erök ésTestü|etck N]'ügá omlínyúak
(Kaposvár) 10 000 Ft' Fejér meg'ei
Honvéd Nyugá||ományÚák KlÜbja
l0 00o Fl l,enk€y-s Bajüársi Egy€sii.
let (Eger) 1000 Ft' Dr. Magyar István
és nej€ 20 000 Ft' Tat6 HelyőÍség
Nyugá ományúakK|ubja 50 000' Dr.
szakály sándor 5000 Ft' FeB/v€r€s
Erők ésT€stii|etek Nyugá|lomán}úak
K|ubja (Győr) 20 000 Ft. Eg/ Honvéd
Nyugdíjas K|ub 5000 Ft, Prohand
KfL 50 m0 Ft. HM VPHAT Titkár.
ság' GyenesnéMalko6 Mária 40 000R'
MATASZ Baja városi szerveze.e
22 000 Ft. HonvédségiNyugállomá.
nyíLákx|ubja (szombath€M 61m Ft'
Bors'éki Tivadar ésfe|Cs€ge (nyá. velr6magy) 50 000 Ft, Szabolcsi Honv& Műszaki Hag/ományőÍző BúlÁÍsi Egyesület (Nyír€gyháza) 16 500 Ft'
veteíán R€piilók ésEjtóerny&ök F'
7600 F! Dr. Abonyi Mátyás nyá. eae.
des 15 000 Ft' Tata He|y6rse Nyugá|.
|ományíak Klubja 2300 Ft' Kis Lász.
|ó nyá 6rnas' ésnej€ l0 000 Ft' vet€.
rán Repűlók és Ejt6€rny6sök Fejér
2400 Ft'
megyei szervezet€ kiegeszítés
Honv€d Bajtársl Klub (Pápa) 29 200
Ft' Egy FEK. H€|yórs€gi Nrugdíjas
K|ub 20 000 Ft Krdcaíros A|apítvány 7000 Fl Honv€d Nyugá|lományúak Xlubja (Mez6falva) 2000 Ft'
Ismeret|en adományozó 2000 Ft'
sz.€ h no Ervin és neie 15 000 F|'

BDosz (Rétság)2000Fl Kuruc vité.
zek Nyugál|ományú Egyesület (Kis.
kunhalas) 35 000 Ft' sem KeÍesked€l.
ni ésszolgáltató Kft. 50 000 Ft' TIB
Katonai szerveze. Társaság l00 000
Ft' Ujváíi Józs€f nyá. dand,ír!ábomok
5000' F€gJ.veÍes Er6k és T€stüler€k
Nyugdíjasainak Klubja (szenles)
5000 Ft' BEosz Elndkség ta&iai
42 000 Ft' PÜskás Tivadar B4itársi
Egyesiilet 15 000 Ft' Dél-AlfóId Ré8ió
(DAF) 51 500Ft' ZMNE Bólyai Fóis.
ko|ai Kar NyugáuományÍak K|ubja
20 600 Ft, Dr' HautzingerG}ula ésneje
l0 000Ft' szábó Jáno6 nyá. mk. vtirgy
ésneje l0 000 R, Gá| Csaba l0 000 Ft,
Mas/ar Honv&seg Budap€sti Nyug.
á|lományú K|ubja 40 000 Ft, Dr' Da'
nyi István5000Ft' vÁrnainéKiss Ilo.
na (csobánka) 30 000 Ft' Fenyv€si Pé.
.er nyá. ezds. (sz€ntendre) 3000 Ft,
Béri Balogh Adám Honv€d NyugdÜas
K|ub (csongÍád) 20 0m Ft' Egy Fegy.
veres Erók ésTestülctek N}ugál|omá.
nyúakK|ubja 31 000 Ft, Ke|éné
dr.
PasztelYák Ádrienne 30 000 Ft. Hav.
rik Andnís Yezérezr€d€s 30 000 Ft.
A|mási László íszo|nok)5000 Ft. ZrÍ.
nyi Mikló6 Bajtársi Eg/€siilet 20 000Ft'
lsmeretlcn b€fiz€t6 20 00o F| Nyíri
HonvédEgyesÍi|€t (Nyíregyház4színház !. 2.\ |1 000 Ft. Lehota István
(szeg€d) 2000 Ft, Ismer€t|€n beffzet6
2000 Ft' BEosz Ka|ocsá Nyugd(ias
Klub 35 000 Ft' Bako6 Mihá|y (sáros.
paták) 10 000 Ft' viÍgi| e Mielke 1000
UsD 207 5l7 Ft, GáboI Áron Nyug.
díias Klüb (várpa|ota) 4800 Ft' Gás.
pfu Ferenc l0 000 Ft. MH Nyá. KlÜb.
ja osszfe€}ry€rnemi Tagozat 29 000 Ft'
Osszesen:7 140 017 ft
Az e5'esület állal befizetettadományok' egyénifelajánlásokeÍ€dménye'
Baiírsi üdvözlettel:
Eldős uszló n,ó' .zredes
ijqy,e,ető .lkök

nyugdíjasokat' Ezt az obsiios hatáÍ.
szepesi Géza nyá' ómagy' a Mezőkö
vesdi Honvédelmi és Rendvéde]rni órök jó szíwel veszik.
szervek Nyugál]ományúKlubja' vala'
Ilyen összejövetel volt október 4.
minr Teszóro|,ics Miklós' a BoÍ. én, GyőTbcn' A bajtársi találkozón
sod Abaúj zemplén Meg/ei és Mis.
SZLOVEN BAJTARSAK
köszönlések voltak és tájékoztatók
kolc Városi Nyugdtasok Erdekvéde1mi hangzottak eI. Az igazgatói vezetés
VISZONTLATOGATASA
szövetségenevében.
finom babgulyással ésegy pohár bor
Az ünnepségen felolvasásra került a
szeptembeÍmásodik hétvégén
nagy
ral is megvendégeIlmindnyájunkai'
üzeÍn voll a BEosZ.ná]. 2005' szep. HonvédelmiMilisztérium vezéIkarifő.
Köszönet érte'
tember9.én50 fós küldöttség érkezett nöknek üdvöztő leveleésclismerő okle
vele'
majd
ezek
után
9
fó
k]ublag
voh
szlovénjából' a veterán sz.jvetségréTIszTELGÉs A MAGYAR
szolgálati elöljáÍójától előlépt,etésben
il.
gióinák képviseletében.A BEosz
vendégeit á szentendrei helyőrségi letve jutalmazásban részesült' a váÍos ÚRHAJós ELóTT
vezetése t2 fót. a k1ub pedig 37 fót elis.
klubban s'z.,J Glzd nyá. czTedes el
A GyőÍiHatárőÍ
Igazgatóság
Nyugdí
Í|ök, E|dős László ezrcdes ügyvezetó meÉsben réSzesítetr.Az ünnepi köz.
jaSainak
gyűlést
a
Honvéd
Együttes
ajándékmű.
Egyesüle1
elnöksége
á tágság
elnök, F"'7)'eJ' Pller nyá' ezredes al
sora.
ezl
majd
köve!ően
hangulatos.
ze.
soko]dalú
érdekképviseletét
ós
több
elnök, l'a,'Jra
Miklós a|ezÍedes
nenzetközi kapcsolatok ügyvivője' és
irányú kapcsolatteremtéstliízte ki cé
MdqY| Gé,d lul maga elé'
Jobbá?y Anta| Íégió\ezetó fogadta' A
nJá'
d1ez|edes
kólcsónós űdvözlés után a szentendre
Egy ilyen kapcsolatí.elvételvo]t a
Nyugállományúak Klubja taejai adtak
kóze1múltban Fdrkas Re dLan nyá'
A MEGBECsÜLÉsRE
szíles zenéselőadást a vendégekré. MÉLTiAK
dandártábornok. MagyaÍoÍszág első
széte' májd az annavölgyi údűlőben
űrhajósával va]ó talá]kozás is' A ta'
egy kcllemes vacsorávíilzárult a nap. Alapításának haÍmincadik év1brdu]ójáÍa
lálkozón a magyar űÍhajóst tisztelel.
nemzeti zászlót adományozott az öntor.
A HonvédelmiMinisz1ériumKommu
a nyugalma. beli határórré fogadtuk.
je. mányzatképviselőtestü]ete
nikációs Főoszlá]y képviseletében
zot1
kalonÍl(al,
rendóröket
és
tízoltókat
lenléyő oláh László a|ezÍedes a]áÍ\.
tömöítő
Gábor
AJon
Nyugdíjas
Klüb
TIsZTELGó LÁToGATÁs
déklial kedveskedett a vendégeknek.
RÉv.KoMÁRoMBA
akik'neghaió szeretette]ktszŐntŐiték
A helyóÍségk]ubban rendez€tl ünnepi
az időközben megé*ező Lj bo Dra,.
n'tr a]ezredelr.a sz]ovén Köztfusaság közgyűlési ]evélbenköszöntve Iváncsik A HM pá1yázatánnyeÍtösszeget
knre' a Honvédelmi MinisztériuÍR poli.
védelmiattaséját'
kiegészítve'
a PuskásTivadarTáv'
tjkai ]á]lamtitkára hangsúlyozta, a klub
Az esztergomi vár' Budapest neve
közlésiTecbnikum
450fő diákcsapa'
kózös!ége méltó a megbecsü]éSre'a lával' ós a Puskás Tivadar Híradó
Zetességeimegtekinlósc utíín.a pá
kozdi emlékműkoszoÍúZásával,maid kollektívl összetaÍó erejesegítia fegy
Bajiársi Egyesüle|rcl kápcsol'itot tartó
székes1.ehérvár
városának látogalásá- vcrcs rcndvédclni testületektólnyugáI nyugállományú klubok tagjxival kie
lományba vonulók é]clét de ugyanígy
val zárult a háÍomnaposkirándulás'
géSzülve'október 1.jén]átogatásttctt
E , L , nagyra éíékelendőa fiatalok hazitfiás' a komáÍomi MonosLroi Eródbc' Az ál
honvédelminevelósóben végzctttevé
kalom adta lehelősóget kihásználva, a
kenységis.
EMLÉKZÁSZLó
ÁTADÁS
gyalog Ít
Az e]le]t haÍm]nc esztendó nem volt résztvevők vállalták, hog}
MISKOLCON
mennek
Rév.KoÍnáromba,
ahol meg
körmyú' de ez a nagy család mindig tu.
tekintik a kiürített, 1848-49.ben hír.
- jelenteue ki Dols:at
dott
lelkesedni
Alapításárak 35' évfordulóját ünnepelte
neve| szerzett várat ls'
a közelmúltban a Miskolci helyórségi "Ió:Jd nyugalmazott alezredes. a k]ub
jeleDlegi elnöke. A kózósség |örténetét A kózelgó ok|óbeÍ 6.áfa eln]ékez.
Nyügdíjas K1üb. Az elmúItévti7-edek
fe|idézye Kreízi ser Károry nyugalma. ve. a diákság megkoszorúztaK]apka
eÍednónycs. közösségfomáló egyesü
zott tüzér a|ea€ d es' tiszteletbelielnók Gyorgy tábornok szobÍát.és mécsest
]ed tevékenységeért
áz Idősek Napja
cnlékezletett,1975 ben tízen kezdték' helyezett a szobor talapzatáIa' Bár a
nyitó rendezvényekóntEnrlókzászlót
de a legszebbnapokbán több nrint két komáromi várat tz osztrákok bevenni
kaptak a Miskolc megyei jogú váJosi
Száz tagotiS számoltak'
ncm tudták, és csak 1849' október 4'
onkonn]ínyzatától'
Azadományozásraa
A nemzeÍi zász|óÍ Harghüi Ljszló, A én Klapka György tábornok tedvező
városháza dísztelrnéb€n került sor. ahol
bányáSz nyugdíjas k]ub v€ z etőjének alku ulán adt'i á1'
a klubtagság Szjnle teljes Észvételmel.
kezdenényezéséreadományozta a váÍ.
vörös Béla
lett jelen volt' a város tlírsadalmi életé.
palotai elolj&óság. A nemzeti jelképet
nek képviselői ésa helyi feg}"ÍeresszeF
polgáÍnester adta át
vek vezetói' illetve azok megbízottjai. L.s'tol,J''l' I'bol.
EMLÉKMÚAvATÁs
Dobszai alez.edesnek. Kreizinger K,jA klub életének35' éves tóÍénetét
rol) tevékenységét
az önkormányzat
Md 8f a r c éza nywál|oÍnány i a|eTedes
A Veszprémi
RepűlókésEjtóernyő.
képviselőlestületénekemlékémével
is
ismeÍtette,
mutattabe' A zászlót a váJos
meÍték el. AZ évíordulóTa megnyílt á sök Egyesülete e'llék'nűvet avatolt
vezetéSe nevében és a váÍoshoz való
klub töÍénetétbemutató kiál]ítás'
szentkilályszabadján
l958.ban
erősebb kötődéS jegyében o/oÍ' taJbJ
alpo]giírmesteradta át' A zász]óra sza]a.
Veszprémben
mesalakultéSez évben
goÍkórú| Fen}wsi Péler nyá' ezredes, OBSITOSOK TALALKOZOJA
megszűnt87' Harci He]ikopterEzÍed
a Bajtársi Egyesületek oÍSzágos szö.
Az em]ékműavatásánsi
A Gyóri HatáÍőr Isazgatóság Igazga. emlékéÍe.
yeÍséEe,]o,eÍ Linbe , a Kassai Kúoman Sóndor nyugál]ományú
ezÍedes
nai Nyugdíjas Klub' 7óú sá,dol nyá. tója minden évben egy alkalommal
a gondozási kórbe tartozó
ósszehívjá
alezredes' a Nyíri Honvéd Egyesület.

lt

Vörösmarty Mihályra (is) emlékeztünk
Az már korábban gyakoÍlattá váll.
hogy a nyugjllományú klubok segílik
más klub á1lal a lérségükbeszeNezelt
progÍamokmegv. ósítását.De talán !
Balassi Bálinl Bajtírsi Egyesület volt
az első. amely úgy pályá7ott és lervc.
zett meg egy ünnepi progTánn'. hoBy
meghívotlc8y mísik klubol, a pusllt|.
vacsi bailÍÍs:lkI Cjsszefogó sZervcZc.
tet' a szolnoki nyugál1onányÚ ko1]égli
kai' a régiób n működő nyugál]onlí.
nyű k]ubok vc7clón'
A helyórs.gbcn í.:t.l? 1sllr'l nyLlg
állonányú lczrcdcs. régióvezetó clő
készíónrunkÍjÍnikkószönhetóen isen
.gudag pÍo8rJnr!írl ránk' Az cgósl
ntpos rendezvónyl |,d|sd Csdbd alc1.
redes az Mll 86. Szolnok Helikoplcl
Ezred purancsnokhelyettese nyilolltl
n1eg ós r lgy éldeklódésselkísó .

sokszínűen szemlél(etett
clőádásában, majd kollé.
gái scgítségéve|
a ',beto.
non', is bemütlth éIeiÚ.
kcl. munkájüklt. melyet
jól egészített
ki .l Repü]ő
Múzeum meglckintése.
parancs
A hadklegészító
nokságok t.jíénelélós !z
íllllunk i! nre8éhklloná
óIményeket eleVcnílette
icl Somkutas lmrc nyug
ró|. a magyar lírai köhószct egyik ler.
Íllományúezredes d reprezentatív.|ár
nagyobb mesteréró|'Belekintéstnyet
vínyos kiálIíttison'
lúnk! repúl6k.az aklív szolgálálot lcl
A taiálkozó lrrinden Íészlve!óie
örömcibc. go djtriba és sají
e z u l á n l e n y ű g ő l ! c h a l l g a t t a .n é Z l c icsílők
iklíV slolgÍlttünkrt vissZaemlékezve
C sala ^'i J ó:s4 Hc|yőtségiMúve]ódé.
eleveníeltük fcl tl htldkIegészítópa.
si otthon intézmónyvc/clóáltal e találÍllncsnokságoktü1ónclé1'Ennek része'
kozóla - VÖrösnlllny MiháIy !zű]eté
kénl leg1óbb érLókkónlnló8ls azt taÍl.
sének205. halÍ|Íntlkl50. évfordulój,l jtlk
számon. hogy úitlbbko||égíkatis.
összeíI|ítolt
alk,llfrÍbó|
|ncItÍinkmeg és llrtlta(lilndó.a jÓvóbe
ünnel'i Dlcgcmlókezósét.zc
1s nlulltó barjlsligokxl i\ kótöttünk
nés. pró/tli. képekkel .s
.klí' is nyusálloNÍr)1i bJ]rírsakkr|,
filnrÍós/lclckkel il]usZlr.i1t
F c l c ' i l h c t c t l c n . izs . . h o ! } r . . l a l á l k o z á
össZc.i||ílisÍl'
s i p o D l o n . m c | c gp o g t i c s t j v 1 1eégs) | i s
É]lnén}ckbcngazdagod!tl
szívcÍ.jsírijvcl\á||úk n Gunsli E"lil
léÍlilnkvissza. hiszen tlZ
nyugli]lomínyúrlclrcdcs í11alveZclctt
egytil1l(jllijtl nap során. IlrJl
l)rtsZlavacsibarát.ink. tl '\a,(1/.l 1J/
1ó ÍÍid()ll nrcgemlékeztiink
|.'' nyugállomin}ú d.|ndáftíbornok
vorosn!úyÚl. t.c1elevened
!c/elte Balassi Brilllll l]lilLirsi Eg}'esü
lek. hóviiIlek ismcrctcink r
I c l l a g j á i t J' ó ! o l l e g ) t i l l l c n n j ,
s7ó7.l. r t.lbm or köh.)jó.
Pit .t Í(t|,( n\ú,e.Ícll?|

A BEosZ támogatói
HonédelÍniMinisztériun
HM Honvédvezélkar
HM Rectatív Kht.
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HM clms Gijdöll6i
HarcjáimítechnjkaiRt'

Sclecterade
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Paj6 07 BiztonságvédelmiKft.

TeeÍs.Texti|Kft.

s,4JrÁnsnrt.rrszrBI-rsenÁ't,{tNrl
roszoNró lpvÉrVállalkoztisunk { ZLT 69' Kft' vezelÚ{ ós dolgozó állonrá
nya nevébenn{gy tisztelettel és megbccsülésselkös7ónl
jük a xIV. K,l|onan€ m zedéki Találkozó minden részlvevó
jét'
Nagy örÖmÜnkrc s7olgáI, ho8y nrclhívÍst klptunk. és
résztvehetűnkcZcn az orszá8os jeIenlőségűrendczvénycn'
ihol aküli'nbölókorosztályú ka1on!ncmZedékképvisclóin
túIrésztves7nck mindazon lírsadalmi ésgazdálkodó szcf.
lezetek. Mrclyek Szívügyűknek tckjntik a honvédelel]r
űgyél'
AZLT ó9' Kfl' nlinden dolgozója nagy.{ értékelihazánk
békéjél.
biZ(onságát'éSmegbecsijlésscltekint minden kí
ÍonáÍa.aki a hüZíját szolgá]taegykor ós szolgáljajelenünk

Mindannyitn tudjuk' hogy a haza |tg}vc|cs szolgálata
Írindenkor erkö|csi. anyagi és 1izikai áldo7ltoknt kovetel
polgáraitól' Meggy(í7ődésünk.hogy ezekbő| iz áldo7atok
bó| nlindenkinek a filíg{ lchetóségeihezmórlcn kikcll ven
A ZLT 69- Kt.l vc/etésénekörömérc s1olgí1.bogy a mlt.
gyár kltonai hagyotrlín}órzés ügyét szol!á]halja azza1.
hogy lt Bájrírsi Elyesülelek orsz.igos sZ(jvelségetámoga.
1óinltk soráb. léphclcll'
Támoga1Ísunkk!|liszrcle|ünkel éselisncrésünketkíván.
juk kiÍejezni a kül('nböző nemzedékekkalonái itánt' Az
aklív{n s7ol
idóS€ b b nemzedétcli köszÖnetűnket.a Í.iat{|.
g.ílóknak pedig lelkcs buzdítáSunkatküIdjiik'
Bllalonkenese. 2o()5.oklóbcr 8 'ín.

