ÜőrsÍ
I

!

I)

I

f,

A bizalor.nról
A kÜ|döttgyű|és
szintéte|jes
egyhanqúságga|
Íogadta
el a
szövetségeInökségie|őterjeszéseit'Ez egyo|yanbizal.
matlüklóz'ame||ye|
€ g y vezo'
jó| ke||tudnió|ni'
tő szérvnek
tenni,csé|ekedni'
Ennek egyik nagy élőpró.
bája,Íokméíője
|esza most
már mindkétszövelség -

emberrelegészü|t
ki
az e|nökség,Vöíös
Lász|óné (zsuzsa)
nya' ezíeoéssze.
pédiga kéttős
mé|yé
kölődéstpé|dázzaés
képviseIi,
a szo|gálatol te|jesített,
ma
már nyugálIományú
katonanőket és a
BEosz'HoKosz- oldaláló|
kalonafe|eségekét
me9érősÍtett
tárgya|ásokme|.
akikma már a szö.
Iettié|kóle|ezetlség'
ame|y
vetségtagságának
reményt
ad egy markánsabb
több mintÍe|ét
a|kol.
ják ' saját sorsán
érdekképviséIetÍé,
a nyugál|ományú
kalonákérdekeinek
kereMü|ismed'ie|e'
hathatósabbmegje|énítésémeg.
nítheti
re' éNényésítéséíe'
Ehhézjóindulóa|á.
Biza|mat
ad az eledményesebb
műkö'
potadnaka kettőstagságúégyesü
|etek désreaz a|e|nökök számánaknövéké.
a íővárosban,démégnágyobbszám. dése,a jobbmunkamegosztás
kia|akí.
ban- közél1/3alányban_a vidékiszer. lása, az operatíVabb
döntésekmegho.
vezelek.A kiindu|ópontcsak az |ehét, zata|ának|ehetősége,
a gyorsabb,
haté
hogymil kívána nyugá||ományú
kato- konyabbtájékoztatás- az informatikai
- a
jobb kihaszná|ásáva|
nák érdeke,amelyheza tárgya|ások Iehetőségek
megkezdéséné|
fé|ré
ké||ténni
a kü|ön- légiók, az egyesül€ t ek lokozoltabb
böző presztízskérdésekél,
a bizaImát- beavatásaa dönlésreváró kérdésekbe
'
gyakoribbkikérése,
|anságot,a tévesvagy ta|ánsokszor vé|eményük
figye.
rosszhiszemű
felléle|ézésekét'
az égyé- |embé
véte|e.
ni érdekeket.
Biza|matad az e|ső KatonaNemze.
Biza|matadhala iöVóre nézvea besá. dékiTa|á|kozónmegÍoga|mazott
ésa
- Kéz"
mo|óbanaz érdekvédelem
hangsú|yo. kü|döttgyű|ésen
is megerősített
- elköte|ez€ t t"
zottmegjeIenílése'
ameIymindeneddi' Íogása honvéde|méért
gi eredménye|ismerése
me||etl'ad ség'amiottésakkorkimondva
is a kato.
továbbitenniva|ókat
is' Elsőkközött lehet nanemzedékek
közötti me9béké|ást,
a
hogya katonátném|ehetazo. némzédékek
em|íteni,
közötti szolidaritás€ r ősi
nosílania kiizszo|gáva|'mertmegkü. tését
foga|maztameg mindenmegkÜ|önböz|etiaz eskúje,a szo|gálatjel|e. |önböaetésné|kü|.
Aa gondolomennek
- a missziókbante|. jégyében.
g€ ' veszé|yessége
a BEosz-nakazéÍtke||kiá||.
. a csa|ádokszükség. ni, hogyszü|étési
jdéje,szo|gá|atának
j€ s ítettÍeIadatok
szerútöbb|el tehervál|a|ása.Fontos időszaka,körü|ményéi
miatt,bizonyos
a rende|etekben'
1örekvések
a nagy korosztá|yok
mindenvizsgá|atné|kÜ
|n€
vonaIaikbanmegőrzött jogosU|tságok részesü|jenek
háiíányosmegkü|önbóz.
- az í996-ose|ső törvényimegíoga|. tetésben_ ha tisztességüket,
embelmazásnakmegfeIelóen_ |egmagasabb ségÜketadotlköni|ményék
között megőjogszabáIyba
történővisszaeme|ése. rjáék az e|ismerésekben
vagya kégyéBizaImatkapottarla is a szóVetség |etiminősítésben.
Vezetése,
hogyolyanmegá||apodást, Abizaloméd
majda mindennapokban,
jsszumokka|,
kompíomisszumokat
kössön a tárcáva|, a jó komprom
a szöveiség,
amé|ymás hasonlószövetségekke|azo. a tárca,a2 egyesü|elektagságae|őtt|ész
nos pénzügyitámogatást'o9 je|enteni szükségesbizonyítani,
megküzdenia
ésbizosítjaaz egyesÜ|etek
mÚködési fentiekbenmegfogalmazottakéÍt'
de az
fe|létéléit.
hiteerremin.
e|nökségfelkészü|tsége,
Biza|matad _ a jogszabá|yok
|ehető. den a|apot,eshetőséget
b'áosít'Ebbő|
- az úja|e|nökókszo. ügyvivőként
ségeit
kihaszná|va
én is Vál|a|oma saját
mé|yé'
íé|készü|tségé'
emberitisztes. részem,a szöVetség és saját érde'
sége,a közösségekvezetésében
szer- künkben pedig kívánoksok sikert és
zett lapaszta|ata.csomós Lajos nyá. eredménves
munkát.
P|NTÉBFEFENC
vezérőrnagyszemé|yéve|,
a katona
NYUGÁLLoMÁNYÚ
EZREDEs
közösségekirántelköté|ézetl,
tapaszta|t

B.ltóIsl/ú,!!

|\,4eglaította
éVéítéke|ő
kLj|döt|gyű|ésél
a Bai
Eddigierőfeszílésein
k, e|mú|1
évimun.
táísiEgyesü|etek
oÍszágosSzöv€ l sége' Amire büszkékvagyunk
kankis a Vá|tozóVilágújkörü|ményei
között|
|V|agócsiZo|tan
nyá.ezredes'|evezetőe|nók
a bei||eszkedés,
az azonosulásésa szo|i
kószöntötle a tagszeÍVezetek
á]1a|
de|€ g á|t EÍedményeink
megalapozásábannagy daritase|Veia|apiánVa|ósu|tak
íneg'lL,lind.
kü|döttekel'a szöVelség e|nókségét,
a jelentőségű
az alény'hogya 90.eséVek ez|csaka BEosZ' lekinlé|\,t
ése|isínerésl
TanácsadóTestü|et,
az E|lenőízó
Bizotlság kezdelétő|
lésztvevőivo|lunkazeurópai szerzettiagszövetségeive]
ésegyesü|ete.
ésa2 ügyvivőjteslü|etlagiait.|\,4egkÜ|ön'oíszágokkalonaközösségeiszövelségének inekbáisán' azok segílségéVe|
ludiukmeg.
böaelefl Íigye]emme|
köszóntötle a Hon' (1992.1ő|)'
|ttlanuLtuk
meg'hogyanműkó. Va|ósítani'
Kivá|óésfolyamatos
egyÜttmű.
Véde|mi
l'{ínbzléíium,
a Honvéd
VezélkaÍ' dik a.'hads€ Í ega demokráciában- ésa ködést'kö|csönöstarnogatáslValósítottunk
a l'JagyaíHonvédség
katonaisz€ r vezelei demokÍáciaa hadseregben''Az i|i sze|' meg a Hosz ésa HoDosZ érdekképvi'
ésaz egyÜttműködő
tálsszervezetek
kép' z6ttlapaszta|atokat
hasznosíioiiukaz újiör' seleiivezetőive|'
a Honvéde|mi
Minisztéri.
Vise|óit.
A küldöttgyű|és
tisztségviselőinekVényiszabá|yozÁsokban
méga ki encvenes Umtovábbá a Vezérkarszervezeleive|is'
jóvá. éveke|ején'
megváasaásál, 1ovábbáa napiÍendek
hagyásálköVetóen'Ke|emenJózseínyá'
|\,4]ndezzeI
segítet|ük
a',békepar|neÍséA hagyományokmegórzése
altábornagy'
a BEoSz ehöke erne|kedetl giprogram',
megva|ósílásál,
ésa,,cividipszó|ásra-Az e|sónapirendiponte|őadója. |omácia"eszközeivel jáíu|tunkhozzá a Az e|mú|l
esztendőben'de azt mege|őző
kéntértékelte
az 201s'as éVmunkájátés későbbi
NATo Va|aminl
EurópaiUnió'stag' időszakbanis, töÍet|enÜ|fo|y|altuk
a hon.
Vázo|laa 2014.esesztendóíőbbíe|adata. ságunkhoz'
pé]' Véde|em
|\,4indeíe
btiszkék
Vagyunk'
ügyeszo|gá|atái'
a magyarkalo.
il' Többek közöti e mondta|
dakéntem|ílheljük'
hogytöbb szomszé. nai hagyományokőrzésétés a hagyo.
je]enlóségél
lúaikü|döitgyű|ésünk
nöVe. dunknálésmás euíópaiorczágbannincs, mányteÍemlő
munkát'a íegyvernemi
kul.
]iaz a lény'hogya BEosZ mega|akulasá.Vagymostkezdeményezik
a 'katonákjog. túrák ápo|ását'a bajláÍsikÖzósségjsze||em
nak már a 25' éVébe
|épetl'A mögötlÜnk á|lásáró|szó|ó löNények''kiínunká|ását' eÍősítéséi'
generációknak
a fiata|abb
szó.
hagyoi|éVtizedek
m!nkájaa|apoztarneg Ehheza munkáhoznemzetközikapcso|a |ó pé|daadást
Valaminla n€mzedékekóssze.
máige|ér|
Aiapvetőcé|. 1ainkréVén
eredményeinket'
sajállapaszta|atainkka|
is hoz- laÍtozásának
ápo|ását.
kitűzéseink,
a kalonaközösségekérdek. zájáru|unk'
Nemzetiünnepeinken
büszkén
Vise|jÜk
a
képviselete'
a honvédeIem
ügyeiránlie|kö.
te|ezetiség
eósílése'a hagyományőrzés.
a bajtáÍsi
közössé.
' hagyománytercmtés'
gek Összeíogása
ésműködésének
Íenn.
tariása, az idők során nemVá|loztak'
Az elmÚ|tkétesztendőeredményei'
sike'
rei'esetenkéni
kudarcainemVá|aszthalók
el konzekvensen
egyrnásió|,mive|Új lör.
Vényife|téte|ek
szabjákmeg a működés
rendjéiésa gondozásik.jrbetartozókjáran'
dóságail'szociá|isé|elkörülményeinek
a|a'
ku|ását'A szöVetségünksoraiban|éVőa|dív'
Íőeg nyugá||ományú
kaionák éshozzá|a|
iozók érdekképvise]etét
korreldéstörvényes
kerelekközÖii láttuke|'figye|embe
Vévea
]ehetőségek'
va|aminiaz igényekÖssz.
hangjál'
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lvlagyaÍ
HonVédség
egyenruhájá|.
íneg]g. badszá|áson,szeÍtoaz
|enÍljúk
ésképvise|júk
a honvédségela oÍszágban százná|is
löbb te|epÜ|ésen
magyaíkalonal'
levé.
Ápo|juk
kalonae|ődeink
éshóseink'Va|a. kenykedő'ezernyiláí.
minta háboíúk
áldozatai
em|ékének
megőí. sada|mimunkásnakés
zését,
a hadisírok'
temetők,em ékhe|yek segÍlónek'Köszónet a
gondozását'
beíogadóés közíeínű.
Jó égyútlműködést
vaósítottunk
Ínega ködó poIgármésIerek'
Tábo Le késziszo|gá|atta|,
va|aminla kü|ön. nek'oÉzággyű|és
kép'
bözó íe|ekezetű
egyhazakka|'
egyesü|ele. Vise|óknek'
aklke|sme'
inktagjaiközÜ|löbbenVesznekrésazarán. rik éssegí1ik
egyesü|e.
teinkmunkáiátéstöÍek.
dok|alokon'
e9yhi'i megem|ékezéseken'
zász|ókésem|ékhe|yek
fe|szenle|ésén. véseit.Köszönet a hon.
osszegezveeredményeinket'
a vá|tozó védelmiéskatonaiveze.
körÜ|mények
e|]enéÍe
kedvező,Vágynehéz. 1ésnekaszámlalan
e|is.
me||yeI
ségetjeenlőfeléteekközött is egyesÜ|e. meíésérl'
ki|ejezika kleme]kedő ennekéídekében
szorosabbegyÜttÍnűkö.
teinkéstagjaink
segÍtségéVe|'
kilarló,szor' mUnkaínegbecsü
éséi'
désmegva|ósÍlásál
a HoKoSZ.sza|'
galmasmunkájáVa|
értÚke ' Azokat ke||
A köVetkezőhozzászó|óBácz l\,4ihá|y
bai
rnadicsé|ni'akik ',a megszijnlhe|yórsé. Az együttműködésiövóje
társ Volt'a BocskailstvánBaitáls Egye'
gekben''Vagya megléVőkben
megórizték
sü|etbó|.A hadisí.fe|méÍés
ésaz érdek'
közösségeikel'önerőbó|szeíveaék
Vá|lo. A2 eInöki érléke|ésl
a mL]nkabizottságokvédelemkérdéseiben
tetlészlevétgIeket'
zalos progÍamjaikat
éseíósítették
következtek'majda |evezetó megem|ílette
a bai. beszámo|óí
a KózponliNyiIvánlar|ások
táÍs.összeÍogássze||emét.
e|nök megnyitotla
a vilál az e|hangzotlak hibáil'a íe|méíésíe
k;adotlpontal|an
ada.
Oltvannaksorainkban
az,,obsitosok",fe|et|'
E]sőkéntsipos
nehezítik
Géza'a BEosZtisz' loka|'arne|yek
a Vá||a]l
Íe|ada|ok
az özvegyek éshozzálaÍtozók'kÖza|ka. te|etbe]ie|nöke
kér|szót' A hozzászóló a te|jesítését'
Az érdekképvise|el
munkáVa|
mazot|ak'ésta|ánkevesebbszámbana 2014' éViÍeladatokka|
kapcsoaibantenész' kapcso|atban
birá|laaz e nökségel hogy
veszteségei
i|e|vejavas|atokat,
rne]ybenfe|' a HÉFmunkájáró|és
e szenvedet|
a revételeket,
a konkrét
éÍdekkép.
''járadékosok'',
Írisstar|a|ékosok
ésaktíVkatonáks. rnert hívtaa Íigye|mel
a |agságösszetéte|énekviseIeli|oIyamalíónemkapnakeLegendó
őkje|entikazi a szé|estársadamibázist' megvá|toztatásá|a.
laítjaa nÍormációl'
ijetvekésónjuhaklájékozla.
szÜkségesnek
me|yre
a honvédség,
a hazamindenkorszá'Íiata|ítast,
me|ynekérdekében
ÍóÍum
össze' Tóth sándoÍnyá.ezíedes,íégióVezelőhoz.
mítha|'
híVásáljavaso|ia'aho|íoga|maz
zanak meg zászó|ásábanki'ejiette,
hogymaíkánsab.
KÖszönet m.ndannyiUknak:
Devecser' Íe|adalokat
a lag|étszám
nÖve|ése
érde. banéskonkÍétan
kellenee|számo|niaVég.
Meggyeserdón
Baján'|Vező' kében.szÜkségesnek
|arlottaegy integ. zet|fe|adatokka|'
Vá|jonézéke|hetóVé'
mi
' csongÍádon'
tÚÍonésMezőkÓVesden'Ré|ságon'
szervezetlétrehozását,Vo||a tervésmi a munkaeredménye.
sza. fá|lnyUgá||ornányÚ

A BajtársiEgyesületekországos szÖVetségének
úja|e|nökei:
csomós Laios

vör.i's uász|ó

La|osnény.ezteoes

A számvite|i Főisko|ánszeÍzettíé|s6íokú
szakmaikápésítést,
1982'ben|gtte 1'|'
harckocs|
hadosztá|y
számvilé|i
Íész|ggé.
nsk Vgzgtójg''l991.bén
hg|yezték
Buda.
pssllg, a Hl,4Pénzügyiszolgáathoz.2002.
bsn g|Véggasa Nomzgtvéd€|miEgyelgm
véde|gm
igEzgatásiszakát,m05.bénezíé.
dessé|éptelték
élő.száÍÍlvi|e|i
osztályvé.
z€tőkánt íó fe|adataa HM számvite|ipoli.
lik4ának kia|ak|tásá'sámvils|i rendiángk
iányÍtása vo||.
Fe|o|ősvo|ta HM keze|ésébe
adottVagyonnyi|Vántartásáór|'
a gaz.
dá|kodássegÍlésééÍt.
Kót |eánygygméké
Van'Zsuzsennaégymu|tinacioná|is
cégkóz.
gazdásza'Kata|ina NAV.nállogászként
do|gozik'Másfé|évg
a Ba|as.
si Bá|intBajtáísiEgyesÚ|sltagja,s számvite|itapaszla|ataiva|
sggÍtl
az 6gvosü|otmunkaját'
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nyugá||ományú
vezérőrnagy
1942.ben szÜ|e|eti
Gyöngyösön'
1964'
ben Végzet|az Egye'
síteliTisái |skoa |oká'
loFtechnikusiszakán'
m4d ]97o.b€ n aBlúE
Vi||amosméÍnöki
KaÍán ok|eve|esmŰ'
szaki tanáÍ dip|omá|
szeÍzett' 1976.ban
Végzefla zÍínyilv|ik|óska|onaiAkadém]aBádió|echnikai
PaÍancsnokiszakán' Ínajd1985'bena HVK hadműVe|e|i
tanÍo|yamánake|végzéséVel
hadávat.hadmíjve|etimaga.
sabb képesítést
szerzett'2000'ig a KoÍmányzatiFrek.
Venciagazdálkodási Hivata|szakjőtanácsosa' 2006'ban
''PÍoMi|ilumAÍtibus"kitÚn|előcímel
a Hadtudományér|
kapoR

Konferencia
Belgrádban

A Tar|aiékos
ésNyugá||ományú
Tiszek a baráti beszé|getésre
és a kö|csönös
sen 21 ország)is képvise|lette
magátaz
NemzetköziKonzu|tatíV
íanácsa(|Ac), Vé|eménycserére,
i||elvea nemzetiszö- e|őadókésa hozzászó|ókközöil'Aze|ő.
Va|amint
a szerbTábornokok
ésAdÍni- Velségekemjék|árgyainak
áladására.
adásokÍémái
igenVá|lozalosak
Vo|lak,
rá]isokK|ubjaközös szeNezésében
Be|g. A második napon a résztvevőkmeg- tÜkröáéka közép.kelet.európai
régiótór.
jegújabb
rádbanlar|ot|ák
meg'Az |'Viágháború em|ékezekaz |'Vi|ágháborjá|dozatairó| ténészeinek
kutatásieredmé.
- okok'lanu|ságok,
a |evontkóVetkez. és Ínegkoszorúzták
a be|grádi Ata|a- nyeita NagyHáborúró|.
Dr.Ba||aTibor
tetések
ésazokidőszeÍűsége'című
nem. hegyen|évő,]smeret|en
kalonasírjál'
alezredes,,Az
osztÍák_l/agyar
l\/onar.
zetközi konÍelenciát'
Az eseményen
a dé|. A konÍerencia
szervezóiintenzíV
mun- chiamagyarkatonái
a NagyHáborúban',
ke|etésa közép.európai
országokiudó. katempótköveté|lekmeg:összesen 18' címűe|őadásábanszóha l\,4onarchia
had.
sai,töÍténészei'
Va|aminla
régió|Aclag. ínagasszínvona|Ú,álta|ában10 perces erejének
1914-esfe|építésérő|
ésá||a.
szervezeteinekmeghíVottai
sorábanrész e|őadás hangzotte|ango|,orosz ésszeb potáró|'a magyarcsapatokszámának
VettKe|emen
József ny' altábornagy'
a nyeiven' A |egtöbb előadó az egykori hábonja|aniVá|lozásáró|,
a magyaÍaia.
BEosze|nöke' UdvaÍdy
Endreny'a|ez. Jugosz|áviautódá |amaibó|érkezett'de ku|atok
sikeÍeirő|,
a hálországszerepé.
Íedes'nemzelköziügyvivőése|őadóként oroszoíszág,
Ukrajna,
Bománia,
sz|o. rő|'a magyarhábonjsVeszeségekrő|
és
a HM Hadtörténeti
|ntézét
és[,4úzeumVákia,
cséhország'
At]szíia'
Franciaor.a háboÍú
köVetkezményéirő|.
E|őadását
képviselelében
dl.Ba||aTiboÍ
a|ézrédés,
ság' spanyo|ország,
Töíökoíszág'|za.
(össze. A konferenciaVi|ágosan
a Hadtör1éneli
1nlézet
kutatóosztá|yá-éL,
Jordánia,
Norvégia'
A|bánia
demonstrá|.
nakVezelőjeis'
A rendezvényen
fe|szó]al a
szeíbVéde|mi
miniszleí
ésmeg.
je|entaVezérka|Íőnöke
is' A kon.
Íeíencia
megkezdése
e|őttrövid
elnökségiÜ|ésl
laíottak'aho|új
lagokalVéttek
Íe|a szervézelsoía.
iba'Az e|sőnapestéjén
a szerb
véde|mi
miniszteradoltdiszva.
csorá a résztvéVők
tiszte|etéíe.
Ennek soíán kt]|ön|egeseseVo|tak
ménynek
tanúi
aje|en|éVők,
aho|a poháÍköszöntőksorána
megbéké|és
szándékávaI
kezet
nyújtott
egyínásnak
az |Ac orosz
e|nökéésaz ukránkatonákkép.
viselője'
A második
esti1a|á|kozón'
a dunaisétahajóút
sorána de|e.
gációktagjainak
a|ka|ma
adódott
Bútí.s|rbá,d!

Mittegyek?...avagy
Iehetőségei
a segé|yezés

taa nemzetköziszakmaiközönség köré'
megkÜ|önbözletet|
benmegnyilVánuló
héy s2etési1ell
Íormanyomlatványon
a téndkíVÜ
o ólordut már hogyo|yan
ÍigyeImet
mege|őző
idó- szinlem]ndenkvé
az |'Vi|ágháborút
ze1bekeÍü1,
am kot|anácsiaianu
azongondo|. kód|ményekeÍ
a álámaszlógazo|ásokka]
együn,
szak ésa kitölésének
kőrÜ|ményei'
a kodo|t'hoqyvajonkihézis tudnaÍordu
n]segí1. a|akheyszerintilleiékes
nyugdijb
z|osílásigaz.
- ésla|ánegy. gatósághoz(koÍmányhivala|)
kÜ|önböző hadszíntereken
zajIottese. ségérl?
Tudjukanis' hogysokan
ké| beiyú]tanj'
íé|óbben- é|n'Pk
szeíény
anyagikórLj|mények Nsm ieLedkezhe|únk
mega szociá|ise|á|ó'
mények,
lör
va|aminla hátországban
á|la|nyÚ]tott
|ehelóségekÍó|,
me|yekel
mindvé. kózó|t'akikszimáa' ha megoldástnemis' deeny. rendszéÍ
téntekiránt.A he|yiérdek|ődés
po|
hílést
mindenképpen
egy
idóben
érkezó
|akóhe|y
szeÍinti
te|epü|ési
adhat
a
Önkományzt
gigigennagyvo|l'ésszakmaivilákÍais
lámogat.is'
A seg'tsé9nyúilás
egylk|e9é|le
ed. gámesÍenhivatalmá|'vagya ónkomány2alren.
sorkerü|t'
1ebbfomája ma s a segé|yezés,
ezéÍl
néhánygon. dé|e|ébén
meghalározotlönkormányzat
verynél
A rendezőszerbíé|
erófeszÍtései
orszá. dolalbanisyekeaem tsszsszodni azokal a lehe- ]ghgtkórcmezn,Á|h|ánosságbanannyitké|]lud.
m6|y€ kiránym!tatásLI
szoLgá|hatnakn hogyézekkózóÍVannaká|any]ogon]áróés
gUkbekapcso|ására
a nemzetközitudo. lőségéket.
E sókéntmindénkéPPen
a|apuó e |áiások,E2 u1óbbl
a katonai vonatkozá- rászofu|óságié|ven
mányosinforrnáciocsere
folyamat.ába
nyi.
(ésa együt éók)vawoni he|y
súH|Mrende|eten
a|ápuó segé|yréndszert
émi- ákná a kére|mezó
Vánva|ianeredményesnek
bizonyu|lak'teném'A HM á|la|biz|osfut éVeskeretóssz€g |e|- zeiéó|nyilatkoznke|l,i |et.r'e
á2 e |álás|éÍintő
vá .
A szervezőkésa részivevők
egyetér haszná|ásaa MH HKNYP ésaszociá|po|jlikai|ozásoka|]5 naponbe ú|be ke||je|en|eni.
Az
letteka |egíonlosabb
tanu|gágban,
hogy (óza|apílványkózós munkájáva|va|ósu|meg' A e||álásokpénzbeni]|etvemegha|iiíozoltésetek.
a átalÚknyúj b€n temégélbenilomában is adhalók,A lóNény
ev]munk!!'jrc|.
a konfliktusos
helyzeteket-amelyeketa kózal+íMdy e|múh
lehetósé' a szociá is gondoskodásszám|a|anÍomájálÍoq
kétVi|ágháború
sem tudotlmego|dani lolt 1ámogaiasokó|ésaz igénybevéle|
géÍó|az
e ózó számbanrész|elesen
o|vashattak'|a|]a
magába'ezekkózü|ií csák néhányal
eme|.
az eÍőszakeszközéve| napjainkban Ta án annyiléÍdemes
mégém|ít€hogy
n i' a szo. nékki' Lakáslen.tarlás]
|ámogatás.
a ]ogosu|l.
csakbékés
úlon,tárgya|ásokka],
türe. ciá|po]1ika]
héz
oreg.
Kóza apÍlvány
á |a nyÚjthalós€ g é. sá9 jé|téte|erészbenahaviiÓV€ d o|€ m
emmeésa szembená||óíe|ek
érdeke. Ly€ z és|ahe1őségén
]ndoko1
á (71
|Ú|,kü|önÖsén
eset' ségnyugdj]egkisobbÖsszg9énék250%
ván a HMVéde|emgada9ghe|y6t 250 Fl) ésa házlar|ásban
éókvagyonihé|y
inekegyeáeléséve|
|ehetlendezni.Egyét. ben|éhetóség
értettek
abbanis, hogymegke|Ie|őzni les á|amlilkárá|la|adhaló segé|yreis' Az €gyéb' zeléhezkólólt'A támogaláslemészelbeniiol
jó| műkö,clórendszeíegyikgondjaméqisa,
vagy
mábanis nyÚjthalókózüzémidíjak|éri|ése
mindenháborul,meÍlaz nadainkbanmq] ként
hogya szakmaiszefuekszámáíaolykTÍ
ievés lü26|öÚta|Várry
íTmájában.Ad.'ssa9keze|sivo|
pusaÍtóbb|énné
a koíábbiakhozképesl' az inÍomáció ésígynghezenjuhak el a rászo gá|tatás'ami2ok esetében
med|helfé|,
ák]k
ésva|ódifenyegetéstie|enlené
az embe. ru|ókhoz'
Az nfomácóhiánytigyekezekéryhi. né|magásósszegÚ közÜzem]dijla.iozásvanvagv
ieniaza| hogya rendszeíú9ya|akítonák
k, hogy a szo gá lalásl márkikapcsolák' A jogosulságj'e .
íiségre
ésa ínodérn
civi|izációra'
a
m
u
n
k
a
s
o
r
á
n
a
s
z
a
k
n
r
a
i
s
z
é
f
u
e
k
s z á m í l télé|ek
a n a k aósszessé9él
he|yrénde|e|ben
ha|áozzák
jegyében
Ezen gondo|atok
a konfe.
(kez. msg.AláÍnogalásegyösszsgbénVagy
k|ubokésewesÜ|e1ek
áktivkrzréműkdésére
hav]Íész.
renciaÍe|hívást
adoltkiaz á||ami'
kor. deriényezésre'
Véemény€zésí6)'Mégakiv idó. € | ekbennyÚ]thaló
iÜg'
azadósköz|€ m űkódésé|ó
ésösszege kor|átozott,
onkor
szakombanmegszezenlapasztáatomVoLt'hogy góen mértéké
vannakréndszeresen
visszáléró- egyébként mány2al segé|ya képvse ótestü|el á ia| hozotl
ágoru|ó - ké@|mezók'
mikózbenmások- néha Énde|e|
szeÍint
adhaló'kÚ|óni'senazokrészé.
- nehezenvagysohanemkeíúl íe.akik ÍendkíV!|i
keÍÚ|lek.
idó9a'
e|esetlebbek
é|ethelyzelbe
neka !átimezóbe'Akkoíiés]e|en|egi
ál|áspontom kosanVagylanósan étíennlariás]gondda
kÜz
is d. hogya H|úMHszákmaiszeruézétei
kózón donek'Adhatóeseti]e||egge
esé1e9
havilend
megke |,hogyva|ósu|jon
az adalkezeésésadat. szerességge|,
atermészetben
lomája az é]el.
álam|ásjó|mÚkódőÖsszhángja
am egyebekmel. miszer'lankónyv,
vágygyemekn|ézményi
dijklii.
bíeaa munkátis mégÍélé|ő€
lámogalná'
n
2élé6é'
Kózgyógye||átás
minl€ | |átási |oÍmaa
sajálVonalkozásÚ
a Ba]tálsankéíA apítvány gyÖgysze| ésgyógyászati s€géd ós2kóz lélités.
Áz A|ápi|vány
évesszin mgntesgénÉeVéteérejogosi|ólámogatis me|y
á]laadható|ámogatás'
tensajnosegyrecsókkenőányagi|orássa|
ren. a|anyijogon'nomalívvagymé[ányNigl alapon
jogonegyebekme|bna koÍábbi
de|kezik,
enneke||enére
a |ámoqatásra
|ordit. jáÍhá|'
A|anyi
|-||
jár A noÍmaliv
ha|óósszeqel mindené!'bene|ó|eEmlik.Á beér csopoÍlosÍokkantaknak
a|apor'lóF
- gyTgyszeÍár
kuraróÍjuma
ésa ol€ 9 '
kezó kéÍe|frekró|
az A|apÍtvány
dónl' ténómegíté|ésszjgoru
lámoga|ásokuta|ásárógondos. ség nyogdíjmii
mum l€ h éle|ekhezkótófl'
ésa megí1é]t
k' Az évesmunkárT|azA|apítvány
kurá1ó Nagyobb
éséye jóhetszóbaá méllányosság
aa
mányzati'ifjúsági
éstársada|miszer' kod
riumánake|nóke
a BEosz kudó|tayúlésén
szá. Ponlór|énőehe]óség'
Ez |é|epü
ésenkénl
váfto.
VezetekVezelőisámára' Va|amint
a V|ág
zó ínsgÍléésű'
m]ve|akérern6ke|birá|ásáná|a
nyilVánosságának
címezve'A szervé. Az ó€gség éshozá|anozó e||áliísban-óreg. te|spú|ás
képvis€|ótes|Lj|elén6k
freg'
r€nde éteben
zők az tervezik,hogvkiadnakegy,a kon. ségnyugdi,rehabiil'c Tsjárádék'ódelyi nyog- ha|áÍozotÍe[éleek a iÍányadók'vegezelÜ|ebben
segé|y.l
em|íleném'
me|yel
Íerencia
témájána|apulókönwet is ango| díj'áfuaé||áláslészesÜ|óks2ámá.aa]eIen á kötbéna lemétési
p|' a le|epti|ési
|eginyuqdÍlöruény
a Válal|an
é|ethe|yzetek
önkománral gjál rende|elében
meg.
ésorosznye|ven,ame|yváÍhatóan20.|4 sú|yosbelegseg.ha|á|esél'e|emicsapás - keze. halározot|e||áe|ek
szennlál|ápílhat
megannak.
őszénjelenikmeg'A nemzetköziÍóru. |éséíé
gondos.
egyszerise9é|yehe|óségél
biz|osílja' akia mégha
t szemé|y
é|lérneíetéséról
motkihaszná|Va
az IAc Vezetősége
a Asegéyéngedé
yezés€ összeghaláÍhozkolótl, kodotésa ko]lségekviseléssa
csa.
sa]ál'|éfue
veszé|yezteti'
de|egációk
soráibó|a szeÍVezelben
kiíej. a m i e g y e d Üé ó é s é l éanh a v l 8 00 0 0 l o r i n t o t ,|ádjá|éíenntaÍ1ását
gondokodunk'ne csak a
kó2ós háztanásban
é|ők
Amikorsegélyrő|
letttevékenységükért
kitün1etett
több koze]ihozzálartozóva|
ese|ében
a hav 70 0o0loÍ]r|ol
nemhaadhal. mágunk
heLyze|é|
méÍ]ege|]ük'
dégondoljunk
k|Ub.
táboÍnokot
éslisztét.A magyarlészt ja meg'AjóVedeemszámi|ásáná|kózós ház' lársa nkra'Vagya kóínyeze1Ünkben
é|ómli€ szé.
vevők közü| Ke|eínen
Józséíny' a|tá. tartásbáné|ók.de iÖvedg|emmeI
nemÍendeI mó]yekÍe,
akikszámáráaz in|ormácló
is ségít
boÍnagya szélbszövelségkitüntelését'ké2óe|ranoüakszámátis|igye|embe
ke||Ven sé9|ehet'Ma frir egy€ Mgryobbaoknak a kóre'
á|ta|e|lánon
munkané|kÚ|iakik gyakan szembesÜ|nek
szintemego|dhalal
mígUdvardyEndrény'a|ezredesaz |Ac ni' p|:akére|mezó
gyeÍmek'
Az egyszer]segé|y
ósszegeaz órea. |anhé|yzelte|,
ésa nyuqdíasokheLyzelél
lovább
á|la|a|apítoft
'Jisztéka szo|idaritáséít''
(28500 F|) néh€ z il].2' hogya nyugdi]ak
séginyugdíegk]sebb
tsszégének
ósszagónekeme|.
kitüntelést
Vehefteát'
(42750 Ft) nemhaádjá meg' kodése
az é|mÚ
1éVékbén
mér
másíészélesél
€ g yre szerényebb
E i n é | m á g a s a bó b
s s 2 e 9( m a x8 5 0 o F 1 ) c s a k iékÚvoi' s a eset|eges
korábbmeqlakaríiasok
DB' BÁLLAT|BoF ALEZFEDES az oNYF iólgazga|ójánakengedé|yéVe
kivé.
rendkívü|]
eselbén
|€ h € | . A kélen€ | rend.
SzraNTbuzsaNNA NY.ÓBNAGY
UDVAFDY ENDRE NY. ALEZFEDES lé|esen

BcttóÍs,k,L,,

Békefen
ntartókraem|ékeztek
Pákozdon
A katonalegfontosabb
fe adata,hogybáÍho|,
bármrkoÍ
a nernzelszo|gá|atában
á].
jon,ésa |ehelő|egjobbtudá'
sa szeÍintte|jesítse
azi'aÍn.
re eskÜl1e11 mondtadr'
BenkőTiborVezérezredes
a
békeíenntanók
napiaa|ka.
mábi|Íendezetl
megem|é.
kezésen
a pákozd katonai
em|ékpaíkban.
A Honvéd
Vezérkarfónó.
ke beszédében
eIrnondla:
ma azokraa magyaíkalo.
nákraemLékezünk,
akikmás
nemzetekszabadságának
és békéiének
érdekében
Végezlékmunkájukat'A
Vezérezredes
em|ékeztelett
arra,hogya békeíennlartói
levékenység részben
taá|mány'',
hiszen
,,magyaÍ
az e|sóilyenjeegűíe|ada
lot az osztrák-I\'4agyar
Monarchia
hadereje
Látta
e]
Kréta
szigetén'
Hozzátet1e:
aVi|ágszámospontján,
nap
ja nkbanis több |ízezren
Végeznek
nemÍegyveres
és
fegyveresbékefenntartó]
fe '
adatokal,arnelyeknagyon
szées tevékenységi
kor|
öe nekfe|'
.,lVa napjainkhőserőL
em|ékezünk,eIsősorban
azokíó|.
akika |egdrágábbat,
az é|e1Ükel
á|dozlákmás
népek
békéjéért
ésszabad.
ságáért.
ok a |egdrágábbat
- hozzáIaf'azók
á|C)TzIák
Vszonta számukra|egfon.
tosabbembertVeszÍtették
e|'
Ma a Í\/]agyal
Honvédség.
benis o|yanokszo|gá|nak,
akk készekaz é|elüket

á|dozni mások ]ó|étéért''hÚz1aa|á a
VezérezÍedes'Benkő Tibor beszéde
Végén
üzenetetkü dötlaje en|egis Ínszsz ós szo|gá|atol
e||á1ómagyarkatonák.
nak, amelyben azt kíVánlanekik' hogy
sikeresentudjákte|jesitenijeIenIeg
i íé|
adala]kai'''Vigyázzanak
magukra|.,íűz
A Íendezvényen
résztVeVőkkoszorú.

kat és ViÍágoka1he|yezteke a béke
fenntartókem|ékműVéné|'
A heIyszínre
k teIepÜ|t
az N,4H
CiVi|.Katonai
EgyÜtlmij
kodésésLéek1anlvűVe|eliKözponl Úgy
nevezett'aÍgánsátra''is' Je|enLegmint
egy hélszázmagyarkatonaszo gá|hatá
rainkontú'
KÁLMÁNF|GÁBoR
FoTóK: A szEBzó FELVÉTELE
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Hogyantovább?

Civi|törvény* Po|gáriTörvénykönyv_ (2'rész)
A Ba]lársiHírsVé|g|ÖziszárnánakÍnegje.
|enéseutána szekesztóség,de az o|vasók
közÜ| is |öbbéna cikk |o|y,latására
bizlat|ak'
Vaóban maÉdtakmégkoábban nem éin
|et|kéÍdósgk
a |émában'
sajnosazonbanköz'
ben a lgg|on|osabb
hatáÍidó 2014' május
31' - e|mÚ||'Enneke||enéÍe
Úgy gondo|tam,
hasznosak|€ h etnek az inÍormációk'i||etve
ta|ánméglon|osabbazok e|otatá|ási
he|yé

törvényszék e|őtl) a közhasznÚság fe]téle.
leként- az országos Bi|óságj Hivatalná]]etét
be kellhelyezniik2012.és2a13'évibeszá
Társaságl adóbeVaL|ásvagy adóbe.
va||ás|he|yet|esÍtö
egyszerűsÍlét|
adónyilal.
kozala 2013' évó| (e|eklíonikus
úlon'úgy.

talnát érintőnás tÖNényrénd€lkezéseinek
már nen felelnekneg, Ha azonban a létesitó
okirat egyébokból nódosul' a szeruezet az
ilyen változásokat is kóteles azon á!veze|'
(3)Az ewesljle| ésalapÍtvány a létesí!ő
okirata (1) bekezdés szerin|i midosflásá.
nak bírisági nyilvánhnásba vélelé!.legké.
sőbb azonban 2016' nárcius 15' napját kove
tően csak a PIk rendelkezésein€k negfe.
leló létesftr okíral alapián és a Ptk' rcnc|el.
kezéseineknegfelel,ően nűkódhet'
(4) A létesíIőokirat. a Ptk, rendelkezé.
seinek negfele|ó módosusá! válIozásbe.
jeg'zési kérelenkéntkell benyújtania bfta.

számvi|e|ibeszámo|óéskÖzhasznÚ'
sági m€ | |ék|él
e|Íogadásaés|elélbehe|ye.
olt kezdeném'aho|a2 e|ózö cikkélzárlam'
zése a 2013' évó| (oapíl a|apon' az oÍszá
A civi| |níoínációsPorlá|() 'jogszabá|yok' gos Bírisági Hivata|ná|)i
(Öná||ó
menüponljáná|
címe:)'me|ybenteF
A Civillv. rcndelk€zésai sz€rinl a szerue.
mész€lesen máÍaz idikÖzben ha&i|yba|épen zet az adott Íjzletiévnérleg fordulónapját
újPtk. is mggta|á|ható,
söt a civi|szeíVeze. követő ótödik hónap utalsö napjáig (njnden
|ekreVonatkozóhatá|yosszabá|yokszáma is
évnájus 31' napja)köleles a beszámolót letét
27.íeemelkedel|'(Nemszámolvaa speciá
be he|y€zni' Bárkés€d€len €setén a beszá.
VégézelÜ|
kété|jálásszábá|ylaszeíetném
|isszervezg|gkr€vona|kozilovábbl 11 jog. nali megkü]désenég egy évigpótolhaló'
mégfe híVnia figye|me|'
Az e|só a kÓzhasz.
szabá|y|.meyek kózö|| |ehetnekalagszeí. azonban a civi],zervezéhek js az az érdeke' nÚ szerveze|eketér]n|i'
A civil szeÍVezelek
vezé|éke|
érn|ö szabáLyok- pédáu|sport, hagy töruényi kötelezettségénekha!áridőre
biróságiny]|Ván|alrásáró|
ésaz ezzé|tssze.
po|gálólség- is')
eleg.gttegyen' Ez !€gtöbbször a pályázatokan Íüggóéjálás szabá|yokró|szó|ó 2011' évi
Vagyla án azokon valajndulásnakisí€ftét€le. Ugyanakkora lör.
A jogszabá|yok
me||el|'
cLXXxl' lóruényaalA,5 (1)bekezdése
sze.
i s 1 ú | aL e g i n k á bfbi g y € | e m r er n é t óa z a k é ! vényihatárjdikrc tigyelennel a 2a1 1' évi Íin|:2014, decenber 31 'éi9a bíróság a kaz.
nagyonhasznos segédanyag,meIyék,'az beszáfiolók beküldéséren* nincsjagi lehe'
hasznÚ szervezel letétbehe|yez€tt beszá.
egyésÚ|és
tőség,ezek befogadására az oBH nem köte
nalóját a letétbehelyezéstkóvete,hatvan
iogíó|'a közhasznújogá |ásró,
valamnta civi|szervozetekmükÖdéséró|és
napon belúlnegvjzsgálja: ha a beszánoló
- 1156 s|a|isz|ikai
je enlésa 2o13. éVrőL a]apján azt állapÍtjaneg' hogy a szeNezet
lámoga|ásáló|szó|i 2011' évioLXXV' tór
(e|ek|lonikL]s
Vény(civi||öfuényf a|atlla|álhatók:
Úlon' ELEKTRA rcndszelen)] a közhasznúvá mine,sItés|eltéleleineknen
magyadza|okaz újpo|gálilóNény
S Z J A 1 % b g s z á m o | ia 2 0 1 2 ' b e n telelneg' a szeNezet kózhasznÚ ninősíté.
kÖnyvésa civi|lÖruény
civi||
kiu|a|lés ez a|apián2013'ban Íe|haszná|| seí,eknegszjnte|ésért,lésaz ete vonatkozó
ssgéd|gta c.vi|szervezetekrevonat' összegíó| (e|eklronikUsÚ|on,ügyÍélkapun adat nyilvánladásból való lö|léséről halá.
kozi szabá|yokánekin|éséhez'
roz Aje|enlegihe|yze|szerint2015.jan!ár
Mindké|anyag |é|ö||hetöés- bár nem egy.
A kóvetkező halálidő' amirc |igye|nikel|, 1 jé|követöen a kózhasznÚságró|szó|ó dón.
szeíűen'de -á(ekin|helő Íomábantada|
2014.szep|ember,az szJA 1%logosu|lság tésautomalizá|t
eljálás eredményeként
szú.
mazzáka|udniva|ikal'
vá||ozásoka!'
magya. igazo|ása(eIektlonik!sÚ|on' ügyÍékapUn
ráza|okat'ha|á dőke|.Ez utóbbiakközótt a
keresztú])'
aménnyiben
A másodikmindenszervezetíe
a szefuezetj
vonatkozik'
- ésa kózhasznÚ jogá|Lást
egÍontosabb
i||e.
a NAV á||a|2014' szeptembere|ején Az e|Őbbhivaikozolltörvény99' s.a érlé|.
tően akáljoqvesztőhalá |ya|is bíró a már megkü|dö énesi|és
a|ap]ánadöziiÍe aján.
(1) 201 5' január 1' napjátó] az ezt nege.
e r ni t e l t2 0 1 4 ' m á j u s3 1 ' V o | l .B e Í n é | e r n ,
- a 2o15' évíekédvezményézétt]
jogo. ]őzően belegyzelt aqy€sül€t ésalapilvány
vaarngnny |agszervezetneksikerü|leddig
a ha|áidó g még]enniaza|ábbiakat:
sU lságol kíVángazo n]'
esetébenaz elsÓ vá]tozásbejegyzésikérelém
- Ktzhasznújogá|ás megÚjíiása
(haszÜk
Az e|őzőcikkbsnÖsszsíog|a||arn.
hogyÍney
benyÚitásakor be ke jélenteni a bnöság
ség€ s ' |ét€ s ítőokiralegyidejűrnódosí|ásá' ese|ben|ehel2016'március31. g Vá|tozat. |észéreaz egyesulet' ésaz a]apítványképv a | 'p a p ' ra a p o na s z é k h e ys z e Ín t i | ] e t é . |anU|hagyn az á|apszabá|yl'A Po|gár Tör
vjse]őjének
anyja születésinevét,i elve a iagi
kés|öfuényszékné|)|
vénykÖnyvrőszó|ó 2013. évi V. |Örvény szenély szervezelei egységképvjsel(jjének
2a14'június1,napjá!ólcsakaz Újcivi|tór
hatá|ybaépéséve|
Összs'üggőátmeneiiés nevélésanyia sznleési nevé!'
(2)2015'január 1' napjá|ólaz ezt nege.
vényszéint közhasznúsági nyilvántanásba
fe|hata|mazórendekezésekró|
szó|Ó 20]3'
v€lt szeN€zet jagosul! a közhasznú negje.
évicLXXv||'tórvény11 s.a |eímészetesén lőzően bejegyze!| egyesÜlet és alapílvány
lölés használatá|a ésa közhasznÚ jogállás.
íész|etesébben
képviselőjea bÍrósáq részére- váltoásbe.
szabá|yozza e kédésl' a
(n€ m szó szeíntlidézet): ieqyzési kérelen benyÚjtása nélkÍjl- beje.
hoz kapcsolödó kedveznények igérrybevé' kÖvetkezőkszeÍjn|
(1) Az ewesülel ésalapilvány 2014. nát
lelérp' 2014. iúnius 1' napjától a szeNezet
lentheti arryia szúletésinevét.A bíróság a
nyifuánbná&'|a ill€lékes szeru lirli az Új civil
cjus 15.étkövelő elsi lélesílő okiÍal módo.
bejelentésa|apján a képviselö anyja szÚl€öfuény hatályba Epése elón nyjlvántaftásba sítással eg,IdejŰbg kÖtebs a lélesí|őokÍa
lési nevéthivalalbóI bejegyzi a nyilvánlar.
vet! kó2hasznú. illetve kienelkedően kóz
tának nindazon rendelk€zésél |€ll)lvtzsgálhasznújogalású szefuezelek kÖzhasnúhg
ni és szükség szennt móclosítani,anelyek
Azévesbeszámo|óbenyÚjtása
kivéle|ével
állásá!, kívéve'ha a szeNezel igzolja' hogy
nen felelnekneg a PIk' szabályainak' Egye.
nemtudoko|yan|ehetőségó|'ami|késede.
a lcjruényszerinli közhasznúsági nyilvántat
sÚlet esetébennen kell nódosítani az alap'
|émeseténa|ka|mazni|ehehe'mégisÚ9y
gondo|om,
tásba vélelnán| kérclnétbenyÚiÍona' és a
szabáM abból az okból, hoqy az lanalnazza
hogyaÍnennyiben
va|akinemadta
bÍró,ág neqállapí|ia' how a szefuezet a !ör
az ewesÚlet a|api|ó tagjainakn€vét' ésazok
be időbenaze|őíltokmányokal'
kÍséíe|ie
meg
vényi Í€ltétal€kné k mégfele!'
lakóhelyétvagy székhe!yét'
ha|adéKaanu|póto|nia muaszlás|'
(2)Az egyesíjleÍés az a]apítványa ]éte'
A 2012' ianuár 1.jeelőtt kózhasznúvávaqy
Kérekmindenkit'akl a civi szefveze|eke|
jut' ossza azt meg
kienelkedóen közhasznúvá minősílettszet
sítő okiratá! a Plkjval összefüggésben nen
érin|óú]nÍoÍmáciikhoz
vezetekneka közhasznÚ szefuezetkéntinyil
köte|es nódasítani, ha az csak abból az okból
a szöVe|ség nagy csa|ádjánbéü|' ezzé is
vántartásba vét€ l ük kezdenényezé
sével va|naszükséges'hagy abban olyan hival. segílveegymás rÍUnkáiát
ewütt (2014' nájus 31-ig kezdenényezheL
kozások' uta!ások ésélnevezésakszerepel.
tek vállozásbej€gyzési eÜárásta nyjlvántadT nek, amelyek a Plk' és a létes|tö okiraItar

Bc'tírs1h,,//

Arcé|ek

JobbágyAntal
JobbágyAntalnyugá ományúezredes |ázva" a kiskalonákal' mint
85 évesleft' Milyénérzések'gondola. szakasz., majd századpa'
tokkvarognak az embeben ilyenszép rancsnok'szépem|ékekíL]z.
szü letésnap ünnepelésekor?
nek a ,'boszorkányok,'
VárosE|repÜltek
az éVek'nyolcvanötéVés ához' rnégakkoris' ha a nya|etteÍn'
[,,lost
máímindtöbbszöí e|ő. Íakata söVényházitáborban
jönneka mÚ|tem|ékei'
Úgy érzem'
az é|tükál. Emberfolmá|óéVek
é|e1emben
a gyérmekkor
ésa katonai voltak ezek.
szo|gá|atdöntő szelépetjálszotlak'
HoI tefteka szolgálati évek?
íneIyekÍe
szívesenem|ékszem
vissza'
A híradóezredné|
kétéVet
Egy Pestköze|iÍa|uban
|állammega szo|gá|tamVác, majd szégyeímekkorom
napvi|ágo1,
szépem|é. kesÍehérvár
he|yórségekben,
kei ide kötnek.A nádfedé|es
házak' a ügyvite|i,ezl kövelőén ezred
gyúmö|csÍás
utcák.a nagymama
búbos hadműveIetitiszti beosztákemencéje'
a temp|om
akkoíivarázsa sokban.ltl alakultki egy olyan
ma is é|énken
é|nek
em|ékezétémben'
közösség' amimégma is tari'
A barátokkaI
vívottlonqyIabdás.mez
ít. a,,43' Híradó Baráti Köi''
|ábasíocicsalák.
az iskoaiía|iláb|ásamelynek szervező tilkára
betűVetés,
az egyszelegytanu|ása' Vagyok' 1963.bankélü|tém
Esténkénl
a petró|eum|ámpáná|'
a nagy. az 5. HadsélégParancsnok.
papaháborús
meséi'a baráll,,dióra' ságáía,mintügyvité|i
osz.
- négy
VíVott
kártyacsaták'
E|veztem
a családi tá|Wezetó,
és25éVet
- iö|.
összelartozásl' a néVnapok
ünnep|é. éV1ovábbszoIgá|attá|
tiszte|etbeIi
tag Vagyok- ésaz oszl.
sét'a szÜretet,a disznólorokhangu. töttemitt.Közbénmajdegy éVetViet. rák bajtálsakka|.
N4inla BEosZ régió.
j egyesü|etek
|aiát,a kUkoricafoszlás
nótázásait'
nambanvoItammintbékeÍenntartó'
Az jánakVezétqe'
a dunántú|
- mostmár Vezetóive|- Tata' Váípalota,Pápa,
MikoÍlépeltbe az életébe
a munka? ittte|jésítétt
időszak éín|ékei
_ mindtöbbször e|ő|ön. Tapo|ca- közös la|á|kozókat,
A munkásé|et
az akkoriHorlhy.|igetimegszépü|ve
|övésze.
Repü|őgépgyárban
kezdódött mint nek.
tekel'koszorúzásokal
ésmás pÍogra.
szere|őtanonc, 12 kiIométert
Hosszú évekután milyen emlékek mokalszerveztünk,
bicik
erősítvea környe.
|iztema munkahe|yemre'
Nemsokáig élneka katonaiszolgálat idejébőI?
ző oíszágoknyugá||ományú
katonáiVaI
csodá|tam
1988-tó|'
a Vasmadarakat,
rnerta2e|ső
26 éVé
éVezeín
a nyugá|. Va|ókapcsoalot'
amerjkai
bombázása gyáralfö|digrom' Iományú
évekölömeil' Légszebb
ebbő| Haqyan alakult a ?,apcsolataa helyi
bo|ta'Néhamégálmomban|átomaz a bajtársiközösségisze||em
' az össze. nyugdiasklubokkal?
gon.
égő,összedő|tszere]őcsarnokol'
ésha|. lartozásöróme' Már megszépÜ|Ve
A székesfehéryári
IdősügyiTanács
jajgatóemberekét.do|okVisszaé|etem
|oma sebesÜ|len
egy.egyépizód. tagjaként
kapcso|atot
lar|otlam'közös
1944őszénígykerÜ|tem
a budapesti jára'az akkorinehézÍe|adatokÍa'
kihí rendezvényekenla|á|koztunk a
KeIetipá|yaudVarra'
LeIkesenbekap. vásokía'a liadókra'a gyakor|atokKÖFEM.me|,
az IKARUs.sa|és
más
cso|ódtamaz i'júsági
é|elbe'é|Vezlem nehézségeile'
a vidékié||enőrzések.közösségekke|.
az egyÜtt|ét
öróméi,ismelked|ema pes re,a lávo||étekre.
Mi Íénmégbele ebbeaz \gazántevéti é|etmozgaImasságáva|'
Hogyan telneka ,,pihenés',
évei?
keny, aktÍvnyugdÍjasétetbe?
Hogyankerúft
a P'atonaságkózelébe? Nyugdíjaséveimet
teljesséteszia baj1998.banmegszerueztem
a Fehér.
1950.bena haza híVószaváÍaa Pécsi társi közösségi sze||emápo|ása,mely VáriHonvéd
Bariíti
Körl, ame|ynek
a volt
HonVéd
Gya|ogos
TisztiIsko|ára
kerü|' Vég
igkíséri
é|elulam
ésmais erólad' A hadsereg.parancsnokok'Jőnökök a
lem nóVendéknek'
kéléVulán avafiak szoIgá|at
utániévekben
szabadidőm tagjai'mintegy80főVe|'De é|éíe
á||tam
hadnag9yá'A szegediiöVészezredné|hasznose|lö|lését
a lársada|mi
kap- a kalonasílok
gondozásának
is'Tízévig
hároméVkatonaidő1
te|jesíiettem
u- csolatokban,a közösségbenta|á|tam VoItama megyeiteniszszöVetség
,,reg
tit.
meg.TízéVig
Vo|tam
a FehérváliHon-kára,mivelrégótahódo|oka lenisz.
VédNy!gá||ományÚ
K|ubtilkála'e nö' spor|nak,ogy.egyjó Ülése|Íe|edteti
ke' szépfe|adatkénl
é|tern
megamint Ve|emaz idő múlásálegy400egyesü|eti
tagösszeÍogásá1,
a
Milyen terueivannaka jóvőÍe?
programok
szervezésél,
a bé|.éskülÚgy érzem,hogyte|ies'akiívésVál
íö|dikapcso|alok
elősítését.
tozatosnyugá||ományÚ
évekVannak
MikéntkeÍüI kapcsolatbamás test. mógóttem,de méglöbb tervemetsze
véi, nemzetkózi szeívezetekkel?
retném
megva|ósítani'
Megkívánom
ími
A BEosz ÍéVén
keÍÜIlem
kapcsolat. a nyugá||ományÚ
egyesü|et'
majda sze'
. aho|mais kesÍehérvári
ba a sz|ovén
szöVetségge|
katonasírok
történetét'
B'JtóE',rbL,d

Békefenntartók
|övészete
l.Iegtartottákaz e|ső magyar-osárák |övészeiét.
A kéíe|em
e|ment'ígymind- denkibenÍe|ébíedt
a veísenysze||em.
|öVészetet
békefenntartói
a 12' Aí'a. kélfé|megkezdtea résztvevőkszerAz e|ső közös lövészeta|ka|mábó|
győr. vézését.
bona Légvéde|mi
Rakétaezíed
Mive|a teruezetl|öVészetmun. mindén
résztvevő
em|éklapot
kapott'A
szentiváni
|őterén.
AzeImú|t
évék
során kanapraésett,ez sem vo|tkönnyűÍél parancsnokhe|yéttes'
az osztrákbaj.
az oszlrák békeÍenntartók
a BEosz adat'Az idő mú|ásáVa|
megkérdezhet.társaknakegy.egytájékoztalópros.
RégiójáVa|
Nyugat.dunántú|i
megkötött tema honvéde|mi
minisztert
is a lövé. pektustadott ál, a BÉosz á|ta|Íé|.
egyúttműködési
megá|lapodás
alapján szet megrendezésérő|'
aki támogatá. aián|ottser|egetésok|evelela harmamoghívtákszervezetÜnktagiaita Bécs' sáÍó|biztosította
szeNezetünket.Az dikhe|yezett
simonKáro|ynak(88kör
ben rondezettnemzelktizi|őverse. engedé|yt
március17.énadtaki a Hon. egység)László At|l|any.a|ezredes,a
nyükre'2o12.ben7 országí csapa. védVezérkar,end kezdveBozsokiAtti- BEosz Nyugat-dunántú|i
Régióveze'
ta közü| a Vasi HonvédBajtársi Egye. |amk. a|ezredesse|'
az MH 12.Aría- tóje adta át'
j Rakétaezred
parancs- BozsokiAtti|amk'a|ezredés,
parancs.
sÜ|e|képvise|ői3.helyezésténeke|. bonaLégvéde|m
Már akkol |a|vetődötta gondo|at'de nokheIyetlesév6|
a kapcso. nokhe|yettestő|
Benczik Gábor tart'
1arlottam
csak2013.banerősödött mgg'hogyaz latol.
ezr€d€s Vehotloát a másodikhelyézésl'
osztrákbajtársak
|őhessenek
á l/agyal
A |evezetésiléÍv'
okta. akinekaz eredménye
a szÜkséges
szintén88 kör.
Honvédségben
rendszeresílétl
Íegy. tások magyar és németnye|Ven'a egységvo|t'de több vo|ta '|o.esta|á.
verekké|.
A|aposéskitartószofuező. be|éptetéshez
szükségosadatoke|ó. |a|a.Az e|ső heIyezett89 köregységgel
munkavéttekezdetét.
Megker€ s tem készítése
ésbeszezése megtörtént'A schuchJürgenosárák békefenntanó
a í2.ArrabonaLégvéde|mi
Rakétaoz- |övészethezcsat|akozott
7 főve|a buda. |en.A gyönyöÚ ser|egetésok|eve|et
redparancsnokátéshe|yetteséit'
hogy pesüBékeÍenntartó
EgyesÜ|etis' A |ijl'/é a BEosz e|nöke,Ke|emenJózssf ny.
segítsenek
a |övészetmegíendézésé.
szetÍé48 íő jélentkezelt'
A verseny- a|tábonagy adta át részér6'
ben.Avá|aszazonna|azvo|i,hogymin. zők a lóVészétét
a 100 méteÍekitett,4.
A továbbisikeresegyÜttműködásünk
denbenségítének'
csak|égyen
megaz es számúcé|lahailottákVégre.
Az öt léményében
Vállunke|oszÍákbajtár
engedé|y
a Vézérkali
főnöktő| vagy a próba|övés
után1ízértéké|t
|öVésered. sainktó|'
honvéde|mi
minjszértő|'
A |öVészel
nap. ményedöntöttée|a sorrendet.
A nyí|l |ttszoretnékköszönetet mondanimin.
jánakponiosíiása
utána BEosz e|nó. irányzéknéhányosztrákbajtársunkat denkinek,aki a |öVészetsz€ r vezésé.
kéhezfordu|tam,
hogyengédé|yeztes.
zavarta.Mindenkia saját ésegymás ben' végrehajtiásában
rész vett.
se az i||etékesekke|
a békefenniartók|őlapjátnézegette,|álszott,hogy min.
LÁszLóAmu

Bütór'1hk,r

VégheIszámo|ás
VéghFerencegykorivezérkari
főnök
töriéne|met
írt'nemcsakkézze|és
lo|.
|a|,hanemaz é|etútjáva|
is. mondtadr.
BenkőTiborVezérezredes,
Honvéd
Vezérkar
iőnók a stefániaPaotában,
- A korszakaho|'Véghe|számo|ás
Vá|láskatonája''címme|mutattákbe
a nyugá]|ományú
Vezérezredes
köny.
Vél.Dr.BenkőTibora könyvetmé|tat.
Va azt mondta:',ezegy kivá|ókalona
é|etúlja,
akiVégü|
dip|omáciai
úlonío|y.
tattamunkájáta haza érdekében'.
A
Vezérezredeshangsú|yozta,hogy
nagyonbüszkeaÍraa munkára,ame.
|yelVéghFeÍence|végzett'
i||etvearra
az élhiVatotlságía,
ameIyet
tő|e|á1hat.
lak' |Vlegjegyezte
azt is' hogya könw.
bemutatónjeienvo|tmindenkorábbi
Vezélkarifónök' i||etvenagyköVelek,
sőt az EgyesÜ|1A||amok
ésoíoszor
szág budapestiköVétségéinék
képvi.
se|ői]s,aÍnjszinténazt je|zi'hogy
nagyonsokantiszteIik
VéghFerenis' hogyVéghFerenc
cet.E|mondtaazt
neveazoknakisjelentvalamit,
akiknem
szo|gá|tak
a|atla,
mena mainapigem|é-

keznekrá és megismertetik
a mun. a pá|yáról,a hivatásszeleletélő|
szó|
kásságáva|apá|yakézdőket
is'sőt még ésarró|,hogymikéntzaj|olla Varsói
kü|íö|dönsemÍéLejte1ték
e|'mert'beír- szerződéstő|
a NATo.igtartóhosszú
ta a nevétatörténe|embe''.
út.''Ahifua||ásom
a könyv e|sőo|da|ain
VéghFerenca dedikációk
utána hon- la|á|ható,
ébben|eíÍtam'
hogynemszü.
VedeIem'hukérdésére
Vá|aszoIVa |ettemkalonának.de azzá tettekaz é\,1i.
e|mondta:
többnyire|evé|tári
anyagok zedek ésa ko||égáim,
akikké|
az é|el
- teltehozzá'
né|kÜ|'
az em|ékezetére
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Ápo|á
saénEgyesü|ettagia'
ERoós GÉzANY'ArEzBEDEs
KDB FÉGLóVEZEró

jártunk
Erdé|yben
Észak'Eídó|y
nevezolességei1
tekintetlo
mega NyíÍbátoÍi
Halárőr|gazgatóságNyug.
dÚasEgyesü|ettagságaegynaposkirán'
du|áskerelében'
Á szap|oncai'kacagó'
|emetőcsaknemegyedülá|ló
módonnema
bánat'hanema néVglés
színhe|ye'
A Vi|ágoskék
sírÍe|ira|ok
egyé.
ugyanisaz eIhunyt
niségél'
ésha|á|á.
mesterségét'
é|e|ének
nak körü|ményeit
humoíosrigmusokÍor.
májábanöókílik mog'
gótikusÍefoÍmátus
A máramaÍosszigeti
temp|omkenjében
Leövey K|áÍaszobrá.
nál megem|ékeaünk
neve|ónő
a relormeí
munkásságáíó|.
Tekintetünket
messziíő|
magáhozVonzotla
a gazdagdíszítésű
sze'
cessziósku||úrpa|ota.
Nagybányán
csodá.
|atos|álkép
1áruI eénka hunyadiaklámo.
gatásáVa|épült
szent |stvántoronybó|'
A
ezrc.
iáÍadaImakal
kissó kipihenve,
magunkban Ko|lón' Te|ekiSándor48.ashL]száí
Peló'i sándoínak,
a |áng"
csendbenmeditál|unk
á hatalmasmére|ű des kasté|yában
szentháÍomság|emp|ompadjaiban'A |e|kŰkó|lőnekbútoraiközött iártunk'a |ábai
a
hunyadiakhozésszilágyi Eízsébelhezvin nyomátérezvetalpunka|att'Fe|idézlük
a|att
visszabennúnkgt
képze|etben
az Erzsé- szendrevJÚliáva|iltlö|lött mézeshetek
2a VeÍsléggm|ékezelesebbjeil'
A
bethá |átványa'
A Ho|lósisimoná|ta||éi. szúletett
'szeplemberVégén'
e|szava|ásához
a kÖl
rehozottfestóiskoIarnúzeUmában
o]yan
tő sajátkézíÍásáVa|
hátra.
ésa|áíÍásáVa|
többek között'
hhességekre
emLékez|ünk
VeÍseszoIgá||
mankóul'Kinéztünk
mintFeÍenczi
Káro|y'csók lsNánésTorma hagyott
a háLószoba
ab|akán,
és|áttukazta heqy'

wtaL^,

gerincel,me|ya mú|óidőreem|ékeztette
a kö|lő| "'''ínáíhó lakalá s|a béícitetől.''
É|ményeinket
betetőzteá Máramaros.
vízesés,
szigelme||etti
me|ynekhangu|a.
lál sokáigmagunkka|
hoídozzukmaid.E
|g|ejthetefl
en kiftíndu|lásmégszéÍvezéséért'
va|amint
a magasszínvona|Ú
idegenveze.
|és€r|a FábianhlízaspálrésGyenesJózseí.
megaz e|ismerés'
néti||eti
VlNczE|swÁN
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A magyarság
igazai,a humanista
katonák
A jeruzsá|emi
Yad Vasem|ntézetel
1953'
is tudjuk- tudjuk,ha akiuk -' hogy ni' akik aa a nyelvetbesz5tjÍjk,
amelyena
"Az
banaholokausz|dokumenlációjának,
kula'
so6talanság íródoft,nen vegeztúkel azt a szellemi,morálismunkát,szerrhenézest,
tásának és pedagógiaiíeIdoIgozásának
anelyet a sorstalangágtargyanin1lenembeÍre,mÍnclen
embei közósségre áÍótt.
Vi|ágközpontjaként
ésegybenem|ékheIy. Ewel ni neg bno2unk nen a vÍlágnak,
nem az Európa Klubr]ak,hanen n]agunknak."
kénthoztík|é|re'
Az Em|ékezés
hegyén
löbb
EsterhlázyPéter
magyarnévtÜndökö|' 1964óla isrnernek
e|Ínagyar
é|eimentőkel'
N/aa számukmár Védség
íőtisztje'Későbba
megha|adja
a hétsziízat'
kÖáükköze| ötven lv|agyar
NéphadseÍeg
nyug'
a ka1ona'A kitüntetet|€ kközü| az e|sők díjáió|megíosztoiiezredese,
között' 1965'benkélhumanistakatonae|is. poszturn
Uszvezérőrnagy,
a
merésére
kelü|tsoí'Reviczky|.r.íe
aez'
Vi|ág|gazaa 'magyarWal'
redes,a X' közéídekűmunkaszo|gá|atos lenberg".
parancsnoka
zász óa|jVo|1
ésNagybaconi
Nemzeii önbecsÜ|ésünk
NagyVilmosa magyarkirá|yság
Vo|thon. he|yrebi||entése
megkíVánná'
véde|mi
minisziere
kaptakmega Vi|ág|ga. hogya tú|zásba
VitiWa|en'
za e|isÍneÉst'
oket kÖVeiiék
a iöbbiek.[,'Ia' berg'ku|tusz
he yéboRevicz'
pé|. ky Imretetteinekbemutatását
a ho|okauszl70.
é\'íoÍdu|óján
a pozitíV
dák bemúatásáVa|
aa iudaiosÍtjuk'
hogyaz á||ítsuk'
A magyarho|okausa
embeíe|őltmindigVanVá asztasjehetőség' három szakasza közü| az
TörléneImünk
hősei,vértanÚi
sorábatar' eLsőben
(1941'Kamenyec.
loznakazokaz igazmagyarok'akik70 éWe| Podo]szkij)
ésa haÍmadikban
eze6n'aVészkorszakban
isVá|la|takhuma.(1944)muiaitameg,hogya
nizmusukat
s kockáztatlák
é|elüket
ha|áía kisnemesi
csa|ádbó]
száÍma.
í|é|t
rnagyarembeÍtarsaikén'
KözéjÜktaF zó' humanizmussaI
fe Vérte'
zetl magyarkiíá|yikaionaiiszÍ
Reviczky|mremagyarkirá|yihonvéd nemcsakmeglanu|ta
a tízpa'
a|ezredes,az |'vi|ágháború
kitÜnteteitje, iancsolalol, hanem annak
a kóziarsaságésa Tanácsközt.írsasághon. sze||emében
é|téscse|ek€ Védője'románhadifogo|y'
a magyarkirá. detl'1941.bena bodrogközi
pé|damuiató
lyihonvédség
tisáje' 1939.ben járás kalonaiparancsnoka.
a|engye|
menekü|teksegílője'
1941'ben kénia perbenyikiVasÚtá||o.
a magya|á|am'idegeníendészeti
intéz' máson ósszeá||ítoti'zsidóka|
kedései'
idején
az e|sőzsidómentó,
a rneg. szá||ító
Vagonokbó|
menekíien
embereket' Nagybaczon|Nagy vi|mosvezéíezre.
1943júniusáig
szá||ócsapatokparancsmeg|agadóia,
a X' 1942'bena megszá||óerők kö|e|ékében des 1942szepteÍnberélő|
Ká|]ay.kormányhonvéde|mi
a
ínjnisáeíe'
közérdekűmUnkaszoIgá|aios
zász|óa]j zász|óa|jpalancsnokként
tagadiameg a
A',Végzelesesz1endóK'humanislakato
parancsnoka,
humanista
a nyi|asokha|á|. ,,kíumpIiba',
rajzoIt1€ epü|ésekmegsem.
nája,akia zsidi munkaszo|gá|alosok
tízez'
Íaítehje
sopronkőhidan'a demoka|ikushon. misílésél
az otté|őgyemekokko|'nőkke|és
Íeinekenyhílelte
szenvedéseit.
Harco|l
a
idősekke|.
|ett19Zl3máju.
'Juta|ombó|'
minisztériUmban
eIUraIkodott
zsidóe||enes
sátó|Nagybányán
a X-közérdekű
mun.
Hivata|i
hata|máVa|
szá]|t
szem.
parancsnokaés sze||€ m me|'
kaszo|gá|atoszász|óa|j
be
a
durva,
megaLázó
bánásmódda|,
a
egybenÉszak'Erdé|y
zsidó férfiIakos.
kegyel|enkedésekke|.
Törölte
a
megkÜ|ön.
ságánakjólevőangya|a'
EmbeÍszámba
Íende|eteket'
meg.
Ve1tea Íiíbízot|akat,
szere|ettparancs. bözlelő, ember|e|en
szünlette
a
zsidók
íogo|yként
Va]ó
keze|é.
nokaVo]la Budapesttő|
a ke|etifron|ig
Emberfe|etti
küzde|emben
sikeÍü|l
len
e|he|y€ z gttminlegy50 munkásszáa. sét.
dei
ieÍemtenle
hálországí
a
munkaszo|gá.
gettóba
dának,zász|óa|jábamenekÍtett
|atterÜ]elén'
TörekVéseilszoIgá|órende.
zárt ha|ákaÍté|leket
NyíregyházáÍól,
jogia|apotbiztosílottak
|etei
a jószándékÚ
Nagybányáról.2500összegyűjtötl|even'
parancsnokoknak'
o
vo|t
akiminiszteÍ.
az
iekorÚ íialalteresztettszélneks íakat.
sége
hivata
i
idejében
Vegig
e]|ená||t
a néme.
ia megvagonjaikat
fiáVa|
ésindítotla
ú1ba
tek
kéíésónek'
hogy
a
szerbiai
bori
bányák.
Némelország
fe|é'lv|egmenlette
zász.
ba
adjanak
10
o0o
zsidó
munkaszo|gá|a.
|óa|jatagjaii,megmentőjeVo|lNagy.
seÍna po|itika'
bányaváÍosánaka németek
eszte|en tost.Humánuscse|ekedoteit
Vezelés
sem
a
katonai
nem
íné|tányo|ta'
pusáílásáió|'A magyaÍ
kirá|yikaiona'
lV,|inisaeÍi
tarcájáró |emondásrakényszeíí'
liszt' aki é|etekockáz|atásáVa|biztosí'
jdejéne|íoglák'és
tet|ék.
A nyi|asuÍalom
1o1taezreknekésezíekneka tÚ|é|és
őt is többek közÖitsopronkőhidánlartol.
lehelóségét,
ígynyi|alkozott
cse|eke.
tákíogva'A Visszavonulas
soránvol|löbb
deteirő||
ön]|ök,hogy
'Tbáa szívemből
bircda|mi
konceniációstáboíog|ya'Hosszú
segílhettem
az e|nyomotlakon,
Í4da|oíÍ
é|elesoránazé|elben
maÍadt
munkaszo|.
azonban,sokkalkevesebbel
lehettem,
gá|atoszsidók liszie|et|e|
öVeáék
ésbecsül
mintamennyiiszeÍettem
Volna'ésminl
ték
nemes
cse|ekedeteiért'
amennyire
szÚkség|enVo|na'Amitiet.
ocskay László embeímentó
1úzélszá.
tom'azéÍt
teilem'mer|nem is tehel
zados,a ',magyar
Schind|eí
az
|.
Vi|ághá.
temmáskénl'''
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W.ót'Ihú,d!

Latogatasaz Em|ékkozpontban

borúban
megsebesÜ|t
szolgá|alonkÍVü|i
tsa.
kéntélieé]eiéi.
Reahivá|ásáraa negwenes
években
k6íi|tsor.Ruhagyűjtő
munkaszo|.
gá|atosszázad paÍancsnokakéni
a zuglói
RadnótilúiklósGimnáziumban
helyezt€ o|
századáts menekÍtelle
oda zsidó ínunka.
szo|gá|atosain
kíVü| azokcsa]ádtagjail
és
másokal'akikneké]ete
Veszé|yben
Íoígott'
százada fedőfog|a|kozása
ruhagyűjléseés
a fÍonton
szo|gá|ókruh&atanakjavíÉsa
vo|t'
A hÍVataos
megbízásésocskay kapcso.
|atai|ehetőVót€tték' hogyjóva| egy száad
|étszáma(220Íő)f6|et|ludta biztosÍtaniés
megszeNezni
a hozzámenékLj|ők
e|he|ye.
zését'
é|e|mezését,
egészségLjgyi
e||átásál'
A védetlség
a nyi|ashala|omátvóte|
uián
megkérdője|eződdfl
. A munkásszázadokfe|.
adataa menekü|ők
köÍü|isáncmunkák
Vóg.
zése|ett'A nyi|asok
nemismenék
e|a nagy
|ótszámúra
duzzadtszázad Védettségéi,
éskísól|glellettekaz e|huÍco|ásukra.
ocs.
kayszázadosazonbanmegegyezeltegyss.
kü|öníhénnyel'
hogybiáosítson
véde|met
a század szárnáía.igy az a kü|önös he|y.
zeta]aku|tki'
hogya(hazaisvábkatonákbó|
ál|ó) ss Védtemeg a magyarzsidókata
magyaÍ
nyi|asoKó|'
Bá1ortetteeredménye.

Nyugá||ományÚ
k|UbUnk
e|nöksége
a Ho|o. KözösségskToÍnyát.
sétánkalaz á||andó
kauszt€ m |ékéVrő|
lÖÍténő
megem|ékezéstkiá||Ítás
teímoÍben
lo|ytattuk'
aho|eredeli
a Páva utcai Em|ékközponlbantet||áloga. dokumentumok
ésmuItimédiás
anyagok
tassa|€gybekótve terveáe' Érdek|ődő
tag. segílségéveI
végigkijvethettük
a magyar
jainkkalápli|isban|álogatlunk
e|a Ho|okausÍ ho|okausalörténetá. Látogaiásunkata fe|.
Em|ékközpontba'
ame|yegybenmÚzeum Újított
em|ékhe|yként
működó Zsinagógá.
éskiá||itóhe|y
is. Megem|ékezésünkel
egy banfejezük be, aho|Vá|aszIkaptunka még
szakszerűtár|alvezelésse|
az udvaíikiá||í- fe|meÍú|t
kérdéseinkre'
ióhe|yenkezdtük'aho|megtekintettük
az
A|dozatokEm|éktáb]áiát
ésaz E|veszotl
BENEDEK I,,|HALYNYÁ' ALE'Z'

kéntminlegy2000.2500
Íőé|hette
tú|a nyi.
|asokrémtetteit
ésa háboíú
bo2a|mait.
A
megmentettek
közöfl Vo|ttöbbgk köa Goda
GáborKossdh.díjas
író,KadosaPá|z€ n s.
szező, KabosEdekardvÍVó
Vj|ágbajnok,
Ke|.
|éÍ
DezsőésRádaylmreszínművészek
is'
ocskay együit do|gozoltRaouIWa||en.
beígge|'akineka saiát házában nyújtott
menedékel'
1g48'bannemesiszáÍmazása'
horthysta
katonaimú|tja
miatiÚ|dözésnek
Vo|tkiléVe,
s émiattaz EgyesijhÁ||amok.
ba menekü|l'
2002.bén
a kurucbrigadéros
utódja'az éle1é1
kockázÍatóhumanistakato.
na a Vi|ág|gazakitüntetésben
észestj|l'
TTTH sÁNDoB NY.zBEDEs

B.út,,s\bá,,

vezetése'lagsá.
Iak em|ékélaBem EgyésÜ|et
ga i|y|e eme ó módon ápo|já'
A2 e|hunyIakneve nek smede|ésea|atiáz
sko|a lanu óia mécsesokm€ é € g y egy szá|
virágol he yeztek e|á sirTkon'
A |'ViágháboÍúhósihaoiláilis21e|eléíeá]|i
lolt kop]aía'va|aminla.,somo9ylbakák' em|ékm(jvénekme9koszorúzásá1
kóve1óen ame9
6m|ékezésta lémelőben a szózalol köveló
Á .hósók napja''megém|ókez
ésaz |6|e za|'
lán [4űVelődésiKózpon1banegy E)zpá|yáza|
y,1alódon'
A pá yazalol
€ r sdményh rdeléséve|jo
a nylgdijas egyesü ethiÍdeí€ meg azá ta|ánTs
kápcso
sko|alanu ól részéreaz om|éknaphoz
A ra]zokalaz iskT|aszak|anáÍáibíráták e '

JánoshaLmán
a ,'somogyibakák.emlékmÚvé. eIhangzásaUtánGyórgypá csaba nyugá||o.
rendezó
l szÍe|eté. nrányÚaIezledes'á megemLéke2ést
.é ésa ||'viágháborÚ|rŐsiha|otta]
Nyugdi]as
EgyesüLelehó.
r e e m e | 1 k o p j a l á lnaáÍ | a n d' M
ó a g y a rH ó s ó k B€ m Józsel Honvéd
gyü|ekezték ke róvidmégnylóbeszéddé|kószÖnló|te
a meg
meg€ m |ékezésÍe
EmékÚnnépe'
HódmezőVásáhe|y leenleket.
a váÍosakói'Az érkezókel
kálo.
A megny]tót
kóvetóena HunyadiJánosA|la.
He|yóÍséq
zenekaÍa
|'és||.vi|ágháborús
'da|okka|
ésszákközéplsko|a
logadta'A iemetóhósi |ánosIsko|a'Gimná2iUm
naindu|ókka|.
|e|. lanu|óinak
únnepi
míjsola
hangzone|'A músoÍt
óvodák.isko|ákésnaqyszámú
sí.kerljében
kilóÍésénék
krzebó 100'évíots
nött |ákosságvohjeen az ünnepséqenK''p- a2| vi|ágháboni
egye- d! ójá jegyében
á|i|ottákóssze' A |anULókal
v se iettékmaguka|a Vá@sésa kú]ónbó2ó
Nánainé
VargaKÍisztina
az isko|apedagógusa
vezetói,
sÚ|etékpádokés n|ézmények
jé!en]éléVé
A me9em|ékezésl
Íné9|]sz|e|1e
megem|ékezést
L|ésfalvi
PéleIlóla.
Az Ünnepi
a B E o s z o é l a | t | d iB é g i ó ] á n aek| n ó k ed' l '
munkáiiazegyesÜele|nókeok|e'
A hs|yezetlek
miN4in
szlé umTársadah]
Ková6 GyóÍgyny' mk'ezr€des' orosh'a, Ka|o. nácsos a Honvéde
vé||€és
| édésséqqe
lsmerlee|.Az eseményék
ésHáboÍús
Kegye|e|Fórsztá|y
eInókei. Kapcso|atok
csa. KiskUnhaás lagegyesÜ|eleinek
áÍásakénlKomáromLajosa|pogáméstermeq
taÍlotta'
Únnep]megem|ékezé.
tagjai,
va|aminl
szegedó]Le||eAndiis óÍnagy. szaklelerense
a mog€m|ékezés
vín.
kóvónte a egyesú|étnék
kapona hósókíó|va!ómé|.
Közponl sébennagyhangsú|yl
a 2. szánÚ Tobo.zóésErdekvéde|mi
|||és|a|vi
Pélerúmak
a
vona|asmegÍendezésél'
|onlossága'a katonahósók
ló megem|ékezés
valamin|
lanalmasésmeghatómegéflr|ékezést,
heIytá||ásánák
lls21eele Á 'somoqyibakák.,
a MH 59. szen!
Az únnépimegem|ékezés
a íészvéteLt,
a más városokbóléi(ezét|eknek
köve
gyólgyi Dezsó BopÜ|óbáziskatonáibó|á|ló jánoshalmiharcánakóVd smeltetésél
GYPCS
hogyá so.nogyihósi ha ol
fe ál ításává|kezdődött.A H]Ínnusz lóon mégkószÓn1e'
díszŐrség

BútórsÁ,,/

Szépé|eta nyugdíjas
élet
Az isko|ábóe|zavarlak'
pénzósszeka
Az aszonyméqdo|qozó' etl egyGyá|iúllornacsaÍnokÍa
parnom,mos|nemaia|ak,a|reskók'a torony
A gyerekek
máÍÖná|óé]€ l elé|nek'
Végre
aa csi
ná|hatTm'
ámitszoretnék]
orcágol jáÍhatok.
De ]zgatolt
Íe|,hanema pénz'az építkezés
áÉnak
ez mégsemmi!Azokka|lehé1ém,
akik"hason' Össz€ k oIdu|ásitÖrlénele'
Egyeseknehezmé.
szórÚék.éskorÚak'mintén'Bégebben
aÍhj|
nyezlékhogybevotzárua' Na' |egaábbnem
grafiti1sem
tem'hogyató|szébbatáj,
hasÜtanap'AnóVon Voták bennecsiv]k,ésvégÍe
]ál.
zóbb a Város ha kelemesaz épüelek arch
lamegyetsémlA tempoma ÚÍháa' csakazok
tekluÉja.
Altó|érdekesebb
a múzeum,
mer|éÍde. épjenek
be,akikVse kedniludnak'
ónesápka'
ke|a|analma'
éskivá|óa ,á a|ása,'Az € b éd nreg onesároscipő,
ésÍőeg''sáros,gondo
alok'Azok
akkorjó,ha iz|elese éte|,
zamatosa bor'
é | ó' a k i k o p n i j á m á i a ka l e m p o m b ac' s a ka
66 éVelke|etlmegé|]ek,
hogyvégré
rájój]ek, Íácsosajlóie|entie|enLeg
Va|am]
Véde
ínel'saj.
(de ehe| hogymál régenEjóltem),hogyvég' nos' |Mamárnemé|ég
a Íéíra|.|stenszem€ mjn.
re kimondjam:
TEVEDTEIMAz eddq íe|soro|. dent|á1,néopde|a bib|átj,'Pe62e
akklémp.
gozó ember, ombajámak|opni,úgyis,ana|iabéták,'
takaz ál]agember'
a rohanva.do
U1áom
a bomo'pedagogos
awork a|cohoicé|etének aa a ' b ró|'aki'megéhelés]
bűnözés,címszóva
Hogymtőlvo|té|elemben
e ószór em|ékeze
(,,va|amiiVisz
tesaz eddg |enézen'
a ví2,kaie.
góÍiábatadozó)pa€ d icsom |eves?csak a lár
sáság,csákakózÖsérlékÍend.
csakabajlársak:
szémbén.
PáfagiGyUr.Me||gtte'
Havas!an.
si,ocsi, (a84évés4napjáva|'
bio|ógiaiLaga
]8
évkolkü|önbséq
mianapáms ehetne)'
Kéziik
b€ n a panyo|aiszi|Va'
Jobbomonpedig a cso.
dá|atos
Nn .g Lívia]sszaanem.blboÍékN'
nem.
h deg nemcsapV zet'Es akkoÍegyko6ó viá.
gostársaságábannéhabeszó|a nagyavantgaÍdt
rádióamalőÍ
|árs lMatzon
Jenó a másikasztal1ól.(Háryszorta|á]koztamve|e
a Mo|úklubban
gá|áján?Nem
mega MBAsz budapestiévzáró
is seitétemhÓgy bajláÍs!P€ c ze híÍadó.)
Ter
mészetesen
csipémá1öbbiekelis, más k asz.
la|oknánéwe' néVné|kÜ,
NIndenkózós pÍog
Í a m b aVná | 1 okze g yk c s i a l á r s a s á g .T € m é
sze1esensoós Tamást'a főrókót, a kluba 'moior
jái, nemáz étikellmiattem€ | em
jó|megéÍtji]k
k , nemeén meÍt
égy
másl, hanem men kél|vaami
isszeta.(ó erő' va|aml szo id
parancsnoki
ószlÖké|és
is aiár
smág aÍébblaszajIga|'ásáB.
lMos1
oná nagyhavérok
kózü épp€n csak
(va|óbai
aMajeGjkTb ]Unior
ö6i)
hiányzoli' (Jó' qazotan hiányzotl'
Munká|mentkeÍesn' 64 éVesen
gen,ez
is megke| é|n]
Va|am]bó|'
it1égyk]sámyékot
vet|)
MilyenVo|t' jdőzebégényben2
Pocsék!Ho|siitótt.ho|eselt'Ho|
eset|'ho|€ópoqótt Egyel]enpozi
|ivum'hogynemiúÍ'
Demindez,
kit
érdéké|t?
Engém'
bizosannem
Hogynit |át1Unk
zebegényben?
BUtakérdésl
Az hn!k.amitIik át
nizebegényben'
17 évig]árlam
]sko|ába,4]
évettanítotlam,
1 év
sorá|ományceg édenPl' 43/E'és
miveőssze|szij|etlem'
7 évigvo|.
gyemek.(Ossze'
tam9ondtalan
adommegvana66éV'
Béndber')
AkkoÍlovább
éphetünk,
tehál:e9y
kéz kélkéz,meg a mú|ihónap,
leháleddig] ].szer]ádam
eÍele|é'
szupeÍa 1€ m p on' Legaább is
ér kedve|em
á KTós Káro|yépÍl'
ményekei
ésa szecész ót is, (Kóz
ismeíenbarokkuta|óvalyok' Kü|ó.
nós tekin1elte|
a tómjénÍiistre'
odó.
9i?Vagy ikább:odóg' ki!NeÍn2)
N4ive1995/96ban nekemis kel

BsttÁ''|lb/.a

én.naiV
tál|a1vezetó
kis|ánynak'Kétesemény
s tónéntá szőnyicsa|ádé|etében
az 1949.es
évben'ATdznyaMátyás
szőny zslzsaházas.
párdisszidá1,va|amint
a Pistabá,,a korszak|eg.
nagyobbiös1óje megkaptaa k érdemé
t Kossuth.
dijál'Me|yik
lórténl
e óbb?,A ba]1ársak
értét1ék
a
kérdésl'
A szóke k]sánynem]Merlugye,csak
a KTsslth.dt|eheletle|óbb? Eseleq b€ c sap.
lakbennÜkéta2
iskoában?Ta]án'Wo|ífirlihá|y
elv,iárs(szü|etési
nevén:LőwyMihá|y:ka$ai po|
gá0 nem]svo|tannyira
rés€ n ,déa hé|yzél
bz
losanÍokozódoí|
Vá|asznincs,de engembo'
doggálelt,hogyittjslel|ehenem
egyprovoka.
js |acibacs.
tiv kérdésl'
Mégígy'nyugdíasan
nakéÍezhenem
magam
M kdzbéné|méyedtünk
néhányan
a''zsÍá|
Vo|tLnká szóny Pista bácsnó|elnevezell zongorán'.(Ebbena húroknem
a pad|ósíkjá
em|ékmúzeumban
s' Egy20péÍ€ s ' 50€ s éVek va|páÍhuzamosa.'
hanemaía meró|eqesen
á |.
benkészüliszínesii
mme|ndítonak'
KoÍeklvo|t' nak'Í9yaztárs2 ntébámi yenk]sebb
szobában
(Egyhónapjameg s ve11em,
havalaklnek
ké| is e|léÍ'
Tókjó, Kár' hogynemén|alá|lamie|')
szÍvesen
krcsónadom.)Azizgisaz volt ami' szóva|,migazs rálzongo|át
tánUlmányozluk'
kora í|monálottkép€ k á |ványok'tégeyek a
szőnyi zsuzsagyermekkorl
képeró|megmeÍ
kiá|ításTn
a mag!kVa|óságában
]smegjeentek. lem á|lapitan]'
hogy ,,phide
csúfÍj!',
ésde nagy
MégaztismegtudlLk
hogyzebégényben
egy ,,kL]fierja
Vól ,'AFóndk'@ a szívieensoós klles.
akotókózósségéllévlizedeken
keresztÜ,jgy séké
1'ésmárrohantunk
is az oGzág ]egnagyobb
(Aha.éztmTndják
aztán.em csaka néVadó
szóryj Pis|áó szó az 'Tengerészél
Múzeumába,'
em ékha' A ''Mestéi.eánya,szőnylzs|zsa e1y Komáromban
egy másk hason|óan
összegyÚj
másiklestő, grálikls ii mesTÍiznya]\,|áv'j6|e|e" lÖtlmagánmúzeumban
s')
sége|efi ők 1949-ben
megpáttanlák
Rómábá'
A hó|gy'vagy]sa tu|ajdonos
a gyüjtemény
meg.
Aho azLin Jfiznya kocsma.néVen
'zebegény2' a|ko1óhajóskap1ány|eánya|ekes' a gyüjtemény
(MágyarL]
t vagy]smagyarbohémtanyát
hozlak|élre''' ék]ektiklsVo|t'
sok sok kaca|rende.
zenénü]
|éitósszehordva,)
Am korédesapáfr
De ném|énne
]acjbácsja nevem ha zebe. hozone| de'a szépséges
háromáfbócos.Vito.
génybén
némszónyi1949
es KossuthdiÍazga.
tonvonaíe|'Fe] s1€ f iem a kérdésl'
a1ÜndéÍ] Mostméga be]árahá|V€ l tem
a LE THA'e|ső
oszt|ák lMagyar Hád teng€ . észel.j
moniloÍóegys2Uper.
s2ínés
kónyve1'
(Nyáron
ezahadihajóesza budapes1j
panament
e ólt klkótve')
KÜónbenmeg'] 0oéVetór,tkla nagy
háboÍú'
N4ndezannyira|ekólótlhogy
a 1Uaj szóVégébármennyle is pÍovo.
kalíVVolt némlá|át bennemVissz
hangra'csodá|iákis alöbbek. hogy
Éhes|€ l teÍn'.' Fulot1Unk
kajálni,.'
(o as2paÍadicsom
evesíánlo1thússa|)
A vonatzónázó Vo|t'lehátÍópÚh'A
ponlosabban
kaauznén,
a kisánytü.
déí(én|
visekedelt'
csak a 84 évesés
4naposHavasnaknézlékÍneg
moso.
|yogvaa szemé|yiiél.
Hamisi
"Bács]]
lunk,hamisílgalunk?
Nekém
ázán ne
meséjebe hogy1930.ban
szÜéletl|,,
- mondta'Hái nem |yenegylÜndér?
MégegynagÍyon
|oniosin|ormáció:
Az á]|omás]
Íestinenaz unó része'
tehála.'féles,'a2
5.ent. ós ksÚstil
A múllhónapbanceg|éden
vo|tlnk
vendégségben,
meg Vácoli lanács'
kozri Í\4ájusban
RáckevéÍemegyiink'
, e gp a n c s i i se s z a
O t tv z i m a o m m
Thermá|ban'
csak ismétenlLrdom
a
a nyLgdíjas
kálonáé]et'
,'szépé|él
|acbacsj,najó:
HoFvÁTH LAszLó FEFENo DR'
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A h o n v é d e m n a p j á nú j e m | é k |] e | g y a
rapodotl a Pákozdi Katona EÍnlékpark'
HáromnyÍíegyházi
BEoSzlagszervezét:a
Nylri HonvédEgyesúLeta szabocslHon
VédI/]űszakHagyományóző Ba]társiEgye
s u e i ' a F e g y v e r e sE r ő k é s R e n d v é d e L í n i
SzeÍVekNyugá||ományÚKIubja,képVse
|Ó nekje|enétében
avattáklela P'ÁtróAtli
| aV á | a ] k o z óá t a a d o m á n y o z o l tn, r l n d e n
s z a b o | c s in, y í r i h o n v é d n e m
k | é k eál Í ó '
impozáns éÍn|ékínÚVet
A park érdek|ődó
| á l o g a l ó' a m e g h í V o V
l te n d é g e k j e n | é t .
e b e n ,a s z é k e s í e h é r Vká ar | o n a z e n e k a í ,
Va|aminia|ráromegyesúel eInokének
kö2.
reműkÖdéséVeme9ta.totl t]nnepségen
S z | U k] s i v á n n y , ő l n a g y k o n Í e r á s á V a ,
KovácsJózseÍny,a|ezredesszava aia után'
Tóth sándor ny ezredes mondoli avató.

II0NVIDEK
NYÍil

A honfog]aó szabo cs Vezérlőa mai koÍ
n y Í r s é ghio n v é d ó i gt a r l ó s z a b o c s . n y í r i
hósök kieme kedő aIak]ainak ÍeIsoro|ása
ulán kétszaboicsiszüelésÚszeméy:a k s.
VárdaiFucsku sándor vezélóInagy'az N,lH
osszhaderőnemiParancsnokságparancs
noka ésa gáVavencse]ló]Petíó Atl a ado
Ínányozó ep ez|éke a farkasÍogaszász
A k é le g y e s ú | e l i z á s z öóV e z t e e m | é k i e |
e|őttkoszorúe he]yezéséVe
lszte]egleka
nyÍr]honvédekem ékéneka l'4agyarHon
Védség'
a BEoSZ' Pákozdésaháromegye
sÜ|etképVisé]ó
ToTHsÁNDoFNY'EZREDES
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BcJtóE'|k,h,!

Az e|sővi|ágháború
somogyihőseireemlékeztek
Kaposvárona megaIakuásánakölvene.
diké!,ÍordU|ójái
ünnep|őNosz|opyGáspár
HonVéd
Ny!gállományúak
k|ubjának
szer
Vezésében'
a szaz éWe|eze|ótl
kitöÍte|ső
Vi|ághábolú
somogyi,kaposvárihóseiÍe
em]ékeztek
a HonvódeIemnapián.Buda
váÍának
1849'május
21'.lVisszaíog]a]ása
a
honvédeLem
napja1992.tő|'A Noszopy
GáspáÍHonvéd
NyUgá||ományúak
Klubjaa
városban
immáröiödik a|ka|ommal
szervezi
ezena napona44' gya|ogezred
emékÍnű.
vénéa Honvédelem
napjána rnegemlé.
kezést.
Ez1azem|ékműVel
1872.be|á||Í.
lattaA|br€ c htÍőherceg
az''ezedtu|ajdonos''
az1866'jú|ius
3.i königglaiizicsataem|é.
kéíe.
Az egyikegvéresebb
ÚtközetVo|iaz
1744 ben|V|i|ánóban
mega|aku
i, majd1868.
gya|og.
ló somogyVármegyébe
kerÜ|t44.
ezred1órtén€ l ében'
A Nosz|opyGáspár vona|on
iizenegyszeí
ke||etlte|jes
élszám. Erdekvéde|rnl
Közponl Parancsnoka,
Lóki
HonvédNyugá|ományú
K ubvezetósége ra ÍeItö|teni
a magyaíhadtörléneIemben Ferencmk'őrnagyaz 54' Légtére||enőízó
szita Káro]yKaposváÍ
|v|egyeiJogú
VáÍos párai|an
u|nagyVeszieségeket
szenvedetl Ezred 12.Badarsz&ad paÍancsnoka'
Peló
Po|gármesteÍét
kéne Íeiaz em ékező
Lász|ó nyá'a|ezredes
a NoszlopyGáspál
beszédÍe'
Beszédébenie|idéae'
hogya44'
A2 eÍn|ékező
beszédulin a Noszlopyk|ub Honvéd
Nyugál]ományÚak
K|ubiának
e|nö.
gya|ogezíed,
vagyisa 'Íosseb.bakák'
a|a. 'oBs|Tos', da|kara,ésháromkaposvári ke' Az Ünnepségen
részVetteka Váíosá|la.
posankivették
a részÜket
az e|sőVj]ághá. da|kar'PintérJizseí nyugdíiaskaÍnagy |ánosésközépiskoák diákjai,lanárai,táí
' adiak sada|mi
boÍú
megpróbá|taiásaibó|'
hiszennyo|cez. vezetéséVeI
korabe|i,,katonada|okaf
ésnyugdíjas
szeNezetektagjajés
renidegeníö|dbena|usszáköÍók á|mukat' e|ő' majda HelyőÍségi
Honvédzenekaía vezelői'
játszoltael'
Első hadszínlél
Sabác, ésmár ilt megti. 44'gya]ogezred
indU|ójá|
Az Ünnepség
díszvendége
a 90 éVesVajai
zede|iéka bálorságukÍó]
híÍessomogyi
Az emlékműné
koszoÍút
he|yezetl
elszi. Tibol vo|takia másodikvj|ágháboÍút
|Udo.
bakáksoralt'HamarosanGaliciában'Eídé|y ia KaÍoly
KaposváÍ
megyeiJogÚVárospo|. vikás hadnagykénl
haÍco|ta
Végig,ésez
ben'Bukovinába
kü|dlék
a 44.gyaogezre gáÍrnesterc'
FehérGábor,a|ezredessomogy éVmáíciusában
századosirendÍokozatba
de|'Már a háborukezdelén
négyhónapa atl megyeVéde|mi
Bizoitságtitkaía'Gav|ikPáer
|éptették
e ő'
négyszer
sernmisü|trnegésnégyszeÍ
iö - mk'ezredes'a 64' Boconádlszabó József
Az ünnepséga szózat, ésa l,'|agyar
laka.
tÖ|ték
fe|a legendáshíúkaposiezíedel'Je|
LogisáikaiEzled parancsnoka,HorválJenó lodó zenéjéVe|
éÍt
Végei'
|emzóa Veszieségre,
hogya háboÍÚéve| őínagya llH'Hadkiegészíiő
ésNyi|Vánlar.
D|NYA I,4|KLÖSNYÁ' ŐRNAGY
b€ n aszelbÍronton
egyszer'az oÍoszarc. 1ó Parancsnoksá
4' KaposváÍi
Toborzóés
ELxoKHELYETÍES

Egy kicsimozgás.
A Kécskeméti
Nyugdúasok
K ubjainakMe9yei
Jogúvárosi szóVetsége,ápo|váa már évekóta
kiaLaku|t
széphagyományokal'
a koze|múltban
ismélmozgásranvitáia Ke6kemétVárosnyug'
dijas k]tbjanak tagjáit'A spolios' jálékosvetél
kedőnrósztV€ l t Egyesú
e|ünktagsága
ls' Bor
básnéKereMes Mána nyá''őtóBómester á la|
vezetétt
kiscsapa1Íendkívü|
eÍedményesen
sze.
íepe|t'
me|yben
meghalározó
vo|ta |e|készÜ
és'
a veBenyreva ó ráhango]ódl's'
AspTrhaponvaó részvéte|ben
az Vohaz iga.
játé
zán nagye€ d mény, hogyle|szabaduhan,
kosan|ehetet1
é9yszépnapole]lÖ|leii'
baráok'
vo l munkatísak,ismeósók kozón'Íe|edve
a nápi
Pe]s26a eíedmény
semVo|te|hanya9o|haló'
Vets
senyzőlnkigaán kitenekmagukért,
hiszéna koí.
Nportos megméreltotésen
lr,'logyoíós]né
Ba ogh
TeÍéznyá' zász|ós 1' he]yezésl
éne mígtováb
bi kélvérsényzónk
sz nténdobogóráá||ha1oí,
jó hírnevét'
továbböregbifuoEgyesÜ|e|Ünk
CSóKATAMÁSNYÁ'zHEDEs,ELNÖK

B.J.íE'|reú"!
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Az ejtőernyős-nemzedékek
egyÜttÜnnepe|tek
SzoInokonünnepeIték
fegyVeÍneíni
nap
jukala |\'4agyar
Honvédség
ejtőeÍnyóse]'
liszte|egve
VitézBoksayAnta repú|ő
had
nagyem|éke
e|ő||,
aki1918'
nráícils23
án
sikelese]tóeÍnyős
uglásthajton
Végíe
a peÍ'
gineirepüőtérenoIaszországban'
A szeíVezőkaz MH 34' BercsényiLász.
|ó KÜ|ön|eges
|\'4űVe]eljZász]óaj,
az |V4H
25188'KónnyűVegyesZász|óa|j,
az MH 86.
Szo nokHe|ikopte
r Bázisésa |V4agyar
Ejló'
ernyősök BajlársiszÖVetsége
kózös ál|o'
mánygyű|éséÍe
meghíVlák
a nyugá|omá'
nyÚejtóernyősbajtársakai'
VaIaminI
a deb.
receni Gábor DénesE|ekironikai
[lűsza.
k szakközéplsko
a ésKo|égium
ha|ga. nokonhagyományosan
m ndenéVben
szin'
liit s.
Vona|as
rendezvénnye
Ünnep|lk
eza napot'
Dr'BöróndiGábordandártábornok
az A tábolnoka megjelent
ha|lgatók
figye|
[4HosszhadeíőnemPaÍancsnokság
szá. métfe]hiúa
arraaze hivatottságra,
amilez
Íazfödi hadeíónem
fónöke k eme|ie:szo. a fegyveínem
magábanhordoz'renré|ve,

hogysoíakbó kerü|nek
ki a jÖVőejtőer.
nyóse' HangsÚ|yoztaa
bajlársakegynrás.
Íauta|tságát
ésafe|tél
en bizamatis mive|
emyóikete9ymásnakhajioga|ják'
Dí'Bod zsáÍGábor ezredes'a N,,lagyar
EjtőernyósökBaitársszöveiségének
Íeb.
ruárbannregVá|asztott
e]nökekieme]|e
azt
abá|orságot'
ame|yszükséges
ahhoz,hogy
',arepü|óVasbó|kiugorvase ye'nme|érje.
A beszédek
utána szo|gáatkizbené|e.
lÚket Vesztetlejtóernyősök em ékfaára
heyez|ékíela
FUrkóKá mánnyugá||omá.
nyúezredesá|la]adornányozotl
héimár"
Ványem|ékiáb|át'
aíneyeka Kü|ön|eges
N,4űVe]eti
zász|óa|j]ogeőd szelvezetenek
he|yőIségeit
éste]epÜ
ésiéVeit
hiÍdetik'
Az ünnep á||ománygyű|ést
kóVetőenaz
em|ékÍa|ná|
Ká|ngerRo|andszázados,
tábor |e|kész
osz|ottameg gondoataila
lésztvevőkke.
a fe|
,,"szá|a gépnradáí
|egekbe|Íenn"'''kezdődk az ejtóemyős
induó'. "A honvédej|őeÍnyős
Vadászaz
országe|sőkatonáia"''' Ío|ytaiód
k a reí
lérl,ésezl a monda|oilt Ínasenkinemkér
dóje|ezmeg'- mondtaa táboí]eLkész'
ína]d
a |aklanyában
ie|epüt a|akuatok,]||et.
Ve a meghivottkatona szervezetekkép.
V se|óimegkoszorúztákaz emlékÍaIat'

tt

B,ltó'Is\kke

Debrecenbe
kénemenni...
IC vonalindulDebrecenbe-hallaiszotla
Nyugalipá]yaudvar
hangosbemondóján'
A
10.vágányoná||ó- éÍdekes
módongrá.
gyÜ|e.
fitimentes- Vonat'21' Vagonjáná|
kezteka Ba|assiBá in|BajiársiEgyesü|et
tagiai'akika Hajdúság
íővárcsába,Deb.
recenbeindu|tak
az ez éVÍ
Ínásodik
lava.
szj bajiársila|á|kozóía,
aho|az5' Bocskai
|stván|övészdandár'
FüíediútiLak|anyája
Voltaz úticé|A cjkkílójamagais nagyVálakozássa|
tekintei|az úte|é'hisz 46 évve|eze|őtt'a
dandárnakhe|ytadó Kossulhlaktanyába
Vonu|lbe'Íninlfőisko|aihal|gató'A Vidám
ésa maiköz|ekedésiúszonyokközöit gyors
éskénye|mes
ulazásutánadandár'kaio.
naizö|dre Íestett'autóbuszavária az egye.
sü|etlagjaila nagyá||omáson'
ame|ye|é,
éppabbanaz időbenÍutoltbe DebÍecen
büszkesége,
az úiVi||amos.
A Városonkeresztü|Viltaz úta Füíedi
úti|ak|anyába'
arnelya |egulo|só|átoga.
tásunk óta is je|entősíej|ődésen
ment
keresztül.Hiába'az Et].stámogatásittis
éÍeztetle
hatását.
jai kérdésekét
tehettekfe|a parancs. 1ékapakbana3'debr€ c enigya|og.
ésnétr
nok he|yeltesnek,aki készségesen íe|ke|ó
ezredkatonáiemlékére
fe]á||í|oti
Vá]aszohr4uk.
|' Vi|ágháborús
kalonálábÍázo]ó szob.
A |átogalása csapatmÚzeumban
Ío|y. rol' me|yhányatottútjátköVelően 1987'ben
taiódott,aho|képetkaphaflunkaz
a|a- keÍü|t
végsőhe|yére.
Történetéó|'e|he.
kuat hagyományápo|ó
tevékenységé.
|yozéséó|
az abbanaz időbenVo|tpaíancs'
íő|'A mÚzeumban|átoltakhűen1ük. nok' MajoÍosLász|ó ny.ezredeslájékoz'
Íöztéka debrecenidandár
tattaaz egyesÜ]et
lagjail,majdszekeÍes
"Becsü|et.
Bátorság.He|}.tá||ás',
hármasmottóját. lstvánny.dandár|áboÍnok,
Ga||ó|swánny.
A |aktanya.|átogalás
beíejezőmoz. ezredesés PinléÍFerencny' ezredesaz
zanatakénlaz egyosü|eltagjaifejelhaj. egyesü|e1
nevébeneIhe]yezte
a megem.
toltaka misszióseín|ékpa*ban,
Virá. |ékezés
koszorúját'
gol he|yeztek
e|a dandáÍkét'az aÍga' A gazdagpíogramVárosnézésse|
Íeje.
nisáánimísszióban
hósiha|á|t
ha|tkalo' ződött be.
nájánakem|ékköVéné|'
majdÍe|k€ r es'
EBDŐS LÁszLó NYÁ' EzBEDES
A |aktanyában
hissiiő Várlaa Vendége.
ket' hisz it|az időjáás igazitavasziarcá1
mulatla'EztköV€ t ően a dandáparancsnok
he|yetlese'
DíólLász|óa|ezredesegypre.
zeniáciibanmuÍalta
be a dandáÍÍnú|tját'
je|enéi
ésjöVőiét.
A Í\'lagyar
Honvédség
egyik|egnagyobb
katonaia|aku|a1a
köze| 3300 embeÍíog.
|a|koztai'három he|yőrségben,
me]yből
je|en|egis' több mini 600 íő Vana Vi|ág,
kü|önböző misszióiban'
A parancsnok
he|yettes
beszámo|t
arró]
is' hogya paíancsnok'
TakácsAi|i|aezre.
des ez időben székesÍ€ h érváÍon
Van 2
naposparancsnoki
éÍtekez|eten
' majdlájé.
kozattaa je|en|éVőkel
arÍó|'hogyápri|is25.
éncsapatünnepség
vo|ta dandárná|,
aho]
megje|ent
BenkőTiborVezéíezrcdes'
HonVédVezérkaríőnök ésVéghFerenc ny'
vezéíezÍ€ d es'
a BEosZTT elnöke is.
Az e őadásl köVeiőenaz egyesü|etlag.

Bcltírs,k,L,cl

Kórusfesztiválhetedszer
A FejérmegyeiHonvédNyUgá|ományÚ'
ak SzékesfehéwáÍiK
ubjaimmárV]'aka.
|omma|rendezte
mega nagysikerűésmár
hagyományokra
Visszaiekin|őIerdezVé.
nyét'
A műsonmostaz|'Viághábolú
kltó.
íésének
100' éVÍordu|ója
á||i
iegyében
tottákössze, AÍe épókszinvonaas
műsoÍl
adtak'nre|yelahá]ásközónségnagylaps
salioOadotl.
A házlgazclaNősziromÉnekkaÍ'Ánek.
szóVajköszöniöttea megje]enleket'
majd
VadonGáboreInö ki megny]lóiautánJob.
bágy Anla em ékezeltmeg az |' V |ághá
bolÚ kitöíésének
T00 éVíordu
óiáró '
A |elépőkóíL]sok
Vo|tak:
Ba assiBá int
KórUsBlrdapesÍő|,
Ezústfény
KórusSzent
endréről,
ALCoA KóÍém
Kórusszékes
íehéfu
áíó|,ÖszirózsaDa|körTaláró|,HoR
lg, Nyá' Kórus Győíből'Jó barátKóÍus
csóíó, NőszilonrÉnekkarSzékesfehér
Váríó|'Dé|ltánaz egyénszó istákVették
birlokba
a szÍnpadot,
E|őadókVo
lak]RéÍi
P roska Eny ngrő , Farkas M há yné
Enyingíő|,
Bábai KároIyszékesÍehéIVár.
ró|,Kósa FeÍencné
TatáÍó' BástiGyu|a
Taláró, S1iegIeíné
[,'|azács
zsuzsa szeni
endréÍó|'
Nagy BáIinlSzékesfehérVárró|,
GrUr.ingFeÍencné
székesíehéíváíóa
Kovácsházaspáí|szkaszentgyörgyrő
' Ha|
moslJános SzékesíehéíváÍó
A szerep
je
ók néVre
szó|óok|eve|elés
Városunk
képét,
egy.egyországamát kap|akaián
dékba'Két szerep|ő Falkas |\,4ihá|yné
EnyingÍiés a Jó barátKórus csórról
kÚ|indljatis kaptakszeíepiésÜkélt'
l/]ÁFKUs H LDA

Az 48-49-esMezősyfivérekre
em|ékeztek

iiii
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A h a g y o m á n y o k a lá p o ó N y Í l i
HonvédEgyesü|etlag]a To|cs
V á n e m é k e z l e ka z 1 8 4 8 . 4 9 ' e s
s z a b a d s á g h a r ck é l h e y i s z e
r é p | ó ] é Íl lee z ó s y L á s z ó n e m
zetőr és llezősy l'4enyhért
hon
Védszázadosokra' A he yl áta.
| á n o s i s k o a i a n u | ó i k ó r é b e na
h e | y in é p d a l k ö rk ö z r é m Ű k ö d é .
séVe| megtaÍtott em ékező
Ü n n e p s é g e nT i t h s á n d o í n y '
ezredes Únnep beszédében
e|e.
Venílelieíe a kélszenréy á|do.
zalvá]aásái s á líiotlaőket pé|.
d a k é p Ú | ah e y i Í ] a i a | oek| é '
TóT| sÁNDoB

BLltór'|r,/",a/

Em|ékérem
az ezredesnek
- Saiátoínnak
lekintema Városl- kezd|é
a
beszé|getést
De|Józseínyugál|ományÚ
hon.
Védezíedes
rnegyéból
szár
, s bár Békés
mazom'mindenFé|egyházához
köl' |Meg.
üsaeftetésszámomra'hogyPelőíiésN{ó|a
Városáló]'a240 éVemezőVárosKiskuníé|
egyhazálóa Petőfiemékérem
kiiÚn|etési
megkaplam'1958óta egyÜtlé|eka Várossa|'
enné|a hadosztáyná|do|goztam'1987'
máiuse sejétő|
számítok
nyugdíjasnak'

a munkaío|},iatódik
azóia is' Dé].A|íö|dön
Dée ő|i a BajtársiEgyesü|etlemeq.
19 laqeqyesÜei la|á|ható,Békéscsabáló| koszorúz|uk
a2 |-Vi|ágháboíÚs
eín|ékműVet'
Bajáig,ezekben|óbb rnint2000 nyuga' Lettvo|naegymásikrendezvény
is,éppen
mazotlka|ona,i|etvehozzátartozó
la|ája a VáÍosa|apítók
napjaünnepilestüetiÜ|é.
A kitÜntelés
áladásáná| kieme|ték
a mega heyéi,ésér|e|nresen,
hasznosan1ö| séVe|
egyidőben,ígyott|eínondtam
a rész.
rnagyarságludat
ápo|ásaésa hagyomá. tia szabad]dejét.
A csa|ádombó|
majdnem
nyózésterénkjÍej|et|
|evékényégél'
mindenkitagja
Vo]taz á||ornánynak,
é|ek
A Fé|egyháiKöz|öny az o|vasójnevében
A 42 éVesPelőfisándorBajtárslEgye. ha|oka ka1onaközösségér1'
is graiuá|a kiiÜn|etéshez|
sÜ|etben
li1kárként,
majde|nÖkkénI
dolgoz.
|'/amáívo|tegymásikprogÍam
is, hajó|
TóTNLÁszLó|MRE
lam'Az e|nőkitisáségel
átadtamUgyan'de
FoÍó: KÚFT L.{szLT

Koszorűzás
Kecskeméten
A Kecskeméten
megrendezéil
hős{'knapi
ünnepségena kecskeméiiRepÜ|őkés
Bendvéde
Íniek
BajtáÍsi
Egyesü]eiének
tag.
jails szépszámma|résztvettek'Az ünnep
je|enióségét
mé|tató
beszédek
e hangzása
uián kegye|e|i
koszoÚk e|he|yezésére
kerlj|t
sor'Az egyesü|ei
nevében
koszorúthe|ye'
zette|az em|ékmű
ia|apzatára
]\,1áté
|mre
ny' őrnagy'az egyesü|ettilkáía,BoÍbás'
néKeíesziesl'{áriany'főtÖrzsőrmester,
az
egyesü|et
nőlagozaiának
Vezetőségi
tagja'
VaaminlEszesLász ó ny' százados'
csiKA TAMÁS NY' EZREDES
ELNOK

s*Jttut'k
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A FET|V|ZIG
ebbenazéVben
is meg.
taÍtotta
a szabo|csiHonvédl\,4űszaki
HagyományőrzőBajlársiEgyesü|et
azon tagjainak|ovábbképzésél,
akikei árvÍzesetére|ebiztosítottak
a szer.
Vézetszámára' A iovábbképzést
Tokajbantar|ottáka szakaszméÍnök.
ségépü|etében
a kéimegyeszak.
embeíejnek
részvéte|éve|'
Tájékozta.
tót ha||gattunkmeg
a kétmegye
áNíz.
véde|miés Vízügyiíenniar|ótevé'
kenységélő|'
a Védekezési
szakasz
á|]apotáíó|
ésa VáÍhatófe|ada|okÍó|'
ÍeieszlésekÍól'
Aha||gatóság
kérésé.
re BodnáíGáspár igazgatókiemel
ten íog|a|kozotl
az álapasztó Víztá.
Ío|óképÍlésének
helyzeiéVe|
ésa hata.
jeIenIegi
ronátnyú|ó
egyÜ$működés
fe|adataiva|.
U1aláslórténtaz Egye.
sü|eiésa FET|VIZ|Gtöbb minttízéVes
együi|működésére,
amineköÍ]etgazdájaVéghFerencnyá.Vezéíézedes
voLt'aki eddigmindentovábbképzé'
sen résztVei1,ígyidénis' A je|€ n |éVő
egyesü|eti
lagok nagylaéítóko|ték
a
FETIVIzIGerőíeszÍtését
a Iakosság
ésaz anyagiértékek
Véde|me
éíde.
kébenVégzeitmunkáját,biztosítot.
tak a Vezetést
aÍró|'hogytovábbrais
segí1ik
az árvízvédeImel
akár igény
szeínii|élszámbőVÍ|ésse|
is' A tovább'
képzés
beíejeáéVe|
a részlvevókhajG
ro|tekintették
mega Véde|mi
szakasa.
KUKUcsKÁ GYoqGY
ÉGYESÜLErL
TUDósÍTó
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Kisújszá|
lási kirándu|ás
programUnk progám részekén1
A 'Baran9o|ás
a meqyében,,cimú
megtekintet|ük
szerintez úl|a|Ksújszá
ásvárosál |átogal- a honobágylNemzetParkazon
1Uknreg'aho|akóze|mú|tbanegyszépíürdólls
Íészél,
amey Kisú]szá||ás
ésDéVa
ványa halárábanVan' 1l Van a
A progÍamunk
szérint
aváros mégisfreÍé'Védellmadá.nakszámíió|úzok
se,a téBégihe
éstónéné|m
neve élóhéLyé
ésa rezefuálums' aho
\,,Íónénét
zetessé9ek
meqlek]nlése
votacé|'Fon1osnak a ia]Íennma€ d ásátsegitik
a szak
taÍtoliuk
an is' hogya téÍségi
nyugdías
szer emberek'A ii]lészje|egzelésélé
Vezet-Akke|
ie]végyÜk
a kapcsoa1ot.
sajros az él'birkapórkó||ei
ebédeiü nk,majd
dő]árásnemsegftene
é|óáprogÍamunk
sike' a ÍüdŐzéskóVe1keze1t
a va|óban
rét.sokanaz Uto|sópj|anatban
VsszámTid'
láka Íészvété|l
ígya lé1sz'm
lgyanszelény
Ak]krésztvé1iek
a knánduáson
re fogyatkozolienneke|enére
té|jesileltÜkalapasza|hatták'hogyá e|keshozcé|kitűzéseket'
]ndokolaeaazis'hogyaprog. záá|ássokmndenreképes'
Bán
ramote|őrémégszervénÜk'
me|yhez
1óbbek hatják'akiknema progÍamunkal
kózonégykisebbbuszl s béfelÜnk,ám 1máÍ Vá asztoíák'Mibzlos sok sme.
nemlehelenemondani.
rélté|és
szépéménnyegazda.
A váosi ésnevezelesséqell
Tóth A beÍ(Vo]l
országgyű|és
képvise|ó)
nyuga|mazoll
Íőls'
KovÁcs KÁFoLY
k T l a1 a n á r s € g i t s é g éjvs em|e r h e 1 l ú k m e q ' A
EGYESÜLí ELNok

N a g y s i k e írié n d e z v é n y l t á . l o t t G y ó n g y ó saÖMáiÍa
n
N'lúzelmgazgatóját'heylödénész1,a
a BEosz Eszak lMagyarország
régó]a'Tóbb VárÓss2épí1őés védó EgyésijIeteLnóké1kér
lagegyesÚet páyázata ielle ehetóVéa Íen' 1 é kÍ e | am e g é m ] é k é zméésg t a n á s á ÍAá ,h e y
dezvényszínvo|a
as meglai(ásátAzországos s2in' a háboÍúdejénaVárosban á||omásozó
e|nókségét
Vólós Lászóné nyá ezredes'a
WüidembeÍgh!szárezred e esex katonáinak
BEosz aenókásszonya éssztanó zslzsan.
|rósiem|ékműVe'
Kisfa udy s|rób|zs gmond]ees
na nyá ór.agy asszonyképviséhék,
a kotása e]óttVot' A megemékezésena régi.
Az |' Vi|ágháború
kilórése'l00'éVjordU|ó]a ós szeruézétekenkíVÜ lésztVetteka Válos veze.
a|kamábi|aszeryezőkBárynédr.Gá Edtel, tól képviseók.ajárás h Vala|Vézetójé.
a cVi
szeruezetékés sko ák
^ reg os szeNezetek
rövld értekez|e1e
U|ána
hágyományoknákmeg.
fé|é|ően
kÜ önbó2ó Ver
senyszámokbanmérték
óssze tudásukala je enl
kezők A spoi.piszloyos
óvés2étbén
á szoInoki
ejtóérnyősók, a bow
ingbanés! 1ban ped g
a ', hagyományoknak'
megfe|eően agyÓnqyÖ.
s nyugdijasokVégez|ek
A Kékes,élté|émben
alapilottVándorkÚpá,
he|yben
fraradt,
a |óVész.
e íogyasaon babqu yás1
kupaszo
nokrakerÚ
t'
'Vé|é1ek
Ugyai
]óVóré.
az értékeés kivette a
]n| hanqzone az ismertsz|ogen
a záÍáskor'
Mátra HTnVédKaszjnó
ENGEIETEF zoLTÁN
épÜetében'ÁzézéVbén

wt6rBlbL,u
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Kjhe yezettérdekvéde
miés toboÍzópontot
ÍnŰködtettekaz l/H Hadkegészitőés KÖz.
pont] NyiIvánIaltó Parancsnokság (ÍVH
HKNYP) Hevesínegyeiiíodá]ánakmunka
társai Abasáron. a XX' Nemzelközi Kalo
na és BoÍda|Feszliváon' A íesztVá|raaz e]mú|l
éVekhezhason|óan sokan |áto
gatlak k. nemcsak a r.egyébó|'hanem az
ország láVo|abb részeiíő|s, A píogramok
ra Ósszesen löbb mint háÍonrezrenVo|tak
klváncsiak,
akikm ndannyanVa|amlLyen
kap
csolatban vanrak vagy egykor vo tak a
MagyarHonVédségge
'
A rendezvényfőVédnöke Végh Ferenc
nyugá||ományú
VezérezledesVo t aki teí-

mészetesenlészl Ve|ta megnyiióünnepségens' Dr' orosz zo|lána lábo.nagy'a HM
HonVédVezélkal |ónökhe|yetlesepedig a
honvéde|mim n szleí á||3 adományozotl
kitúnlelésekel
adla át'
A Heves megyeliíodaá||ományánaklag
jainagyszámúéldek|ődőtÍogadlakaz álla
|ukuzeme|tetetlérdekvéde|Ín
és loborzó
ponton.a|ro|tájékoztalásladlak a ['4agyaÍ
Honvédségben
rejő ehetőségekíó|'
a h Va
tásos és szerzódésesszo gá|atvá||a|ás
Íe
téie|erő, Va|ar.nt az onkén1esTaíla|ékos
R e n d s z e rm ű k Ö d é s é raő |j e' l e n t k e z él es I
léte|eirő|ésa szerződéskötésíoyanratá
ró ' Érdekvéde
m szemponlbó pedigaze ó

re kiérlesített
éÍdekvéde
ml köÍbe tarlozó
nyugá iományúkalonákal honvédségköz
aIka mazottakat'VaIarnintkatonaözVegye.
ket fogadták' és inléztéka beszé|gelések
soíáníe|merüt gondjakal' probémáikat'
A z é r d e k | ő d ő km e g i s m e r k e d h e t l eak
kÜ önböző gya ogsági fegyverzettechnika
eszközókke is' Abá|rabbak- ak k korábban
sor.' efueszeÍzódéseskalonaiszo gá alot
ie|]esÍleltek- még a rész]egesszél. és
összeszere ésl is vál|a|ták
HoLLo |STVÁN ÓFNAGY

FoTóK:BoLD|zsAF
AIT|LÁToFzszÁszLos
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10 évesa Marca|iBajtársiDa|árda
MaÍca|iban,az Európa paÍk szabad1ériszin
padán ünnepi mÚsorládoll a MaÍca] Bajtársi
Egyesü|etDa|árdája' nyo|ckórusés népdáköÍ
meghivásával az egyÜIes 10 éVesfenná ása
a ka|mábó|'A meg]e|enleketszentes
|st'r'án
nyá,
aezÍedes' a BajiáBiEgyesi] ete|nöke köszón
lÓlie' rnajd dr' sÚlő Lász|ó, ]VarcalVáros po|.
gármestéÍe
métatlaa kórus mjnlavároskieme1
mÚvészetiégyÚttesénekleVék€ n ységét'han.
gozlalva a VárTs kull! rá is é|elébenbeló]lotl sze.
Íépél'
Ez L1ánPásztor|stvánnyá ezredes'a szó.
vélségdé dunántÚ||égió]áiakvezetőjeo|Vasla
ie a BajláÍs EgyésÜ|étek
országos szÖVetsé.
qe e]nókénekköszóntó LeVé|ét
ésáládlá a szóvelségEm|ék|ap]áÍ'
MészárosKáÍo|yszázados
a kaposvár 4. s2. Tobouóés Érdekvédelmi
Kózponlmunkatiársa'
a MagyaÍHonvédséq
Had'
kiegés2ílóés
Kózpon|iNyivániaiÍóPaEncsnok'
ság páÍaicsnokaá taI adományozonEm|ékpla.
keltélnyÚi1otla
ál a Da|árdaveze|ójének.
A VárosjéskóÍnyékbe|]
egyij1i€ s ekenkívÜ]'az
ü nnép músoÍbaníe|]épe1t
a |engye]Kozm]nVáros
KrolGzyn vegyes kófusa s' A Ba]tá6] Da|áÍdaké1'
1ejesen Új ósszeá|lílásúkalonadaIcsokor€| muial
kozot be' me yekei citera éstangóhamonika kís
€ t te adolte|ő,nagysjkere|'A lóbbmintháÍom
óÍás rendeaéryen ]ó|vóÉko2ot a tehh.'s néz.|
kózórség' sokszorVastapssa|jula]maa a pro
d Ú k r i k a t A z ú n n e p i m Ű s okl Ó z Ó s é n e k é s s e |
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ésa Da]árdavezeló ajándékokát,
émék|ápokat
ad|akái a résztvevóknek,a 'e||épőegyúttesek
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ünnepipi||analok'
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. csak nyugdíjasoknak
Utazásikedvezmény
M.gy.to'sÉgon m|ndm65éwníelü||magyar
&un|ósá||ampo|gál|ngyon
utlzhat.No gon.
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